ACCEPTATIEVOORWAARDEN
PARIDON CONTAINERS B.V.
Algemeen
Deze acceptatievoorwaarden van Paridon Containers maken inzichtelijk
welke spelregels gelden voor het gebruik van onze dienstverlening.
Toepassingsgebied
De acceptatievoorwaarden omvatten de gehele dienstverlening
die Paridon Containers voor haar klanten uitvoert in het kader
van de verwijdering van afvalstoffen zoals omschreven in deze
acceptatievoorwaarden.
Acceptatie
De opdrachtgever is verplicht om aan de inzamelaar kenbaar te maken of
bij de aangeboden afvalstoffen andere stoffen en/of materialen aanwezig
zijn die buiten de acceptatie vallen van de inzamelaar zoals omschreven in
deze acceptatievoorwaarden. Paridon Containers beslist met inachtneming
van het in deze voorwaarden, of de aangeboden afvalstoffen worden
geaccepteerd.
Wij accepteren de volgende afvalstromen:
• Asbest (mits verpakt!)
• Bedrijfsafval
• Bouw- en sloopafval
• Dakafval
• Gips
• Glas
• Groen- en tuinafval
• Grond/Zand
• Hout (A/B/C)
• Papier/Karton
• Puin
• Vlakglas
Asbest
Deze afvalstoffen altijd apart aanbieden, vraag advies als het gaat om de
juiste verpakking- en aanlevercondities
1.	Asbestafval en/of asbesthouden afval dienen in bevochtigde toestand,
in gesloten niet-luchtdoorlatende dubbel plasticverpakking van minimaal
0,2 mm dikte, met tape geslote en gemerkt met waarschuwingstekens
die het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden te worden
2.	Asbesthoudende bouwmaterialen zoals dakplaten,
isolatiemateriaal en asbestcementbuizen vallen in de categorie gevaarlijk
afval. Dit afval dient u conform de SC 530-richtlijn dubbel verpakt aan
te leveren in bigbags of containerdepotbags die zijn voorzien van het
asbestlogo.
Bedrijfsafval
In rol- en afzetcontainers kan alle kantoor-, winkel-, en dienstenafval worden
aangeboden die niet proces gerelateerd is. De volgende stoffen en/of
materialen mogen niet aangeboden worden onder de noemer.
• steenachtige (beton, steen, gasbeton)
• grond, zand en tuinaarde
• asbesthoudende materialen
• autobanden
• thinner, zuren, toners, batterijen, accu’s, verfblikken,
kitspuiten en oplosmiddelen (Klein Chemisch Afval)
• fecaliën, organisch afval en etensresten
• groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
• ferro en non-ferro metalen en glas
Bouw- en sloopafval
Ongesorteerd afval dat vrijkomt bij een verbouwing of een grote opruiming.
De inhoud van de container dient voor 50% herbruikbaar afval te bevatten.
In de categorie bouw- en sloopafval vallen:
• hout
• puin
• ijzer
• kunststoffen

Niet in de categorie bouw en sloopafval vallen:
• asbest
• chemisch afval
• verfresten
• autobanden
• accu’s
• koelkasten
• grond
Dakafval
Alle met bitumen vervuild afval zoals dakleer, grind en isolatieplaten
maximaal 10% hout en overig sloopafval
Niet in de categorie dakafval vallen:
• Asbesthoudend, asbestgelijkend en asbestverdacht materiaal
• Vreemd- en/of gevaarlijk afval
• Afvalstoffen die niets met een dak te maken hebben
Gips
In de categorie gips vallen:
• gipsblokken
• cellenbeton (gasbeton)
• kalkzandsteen
• andere verontreinigingen
Glas (bont en wit)
In de daarvoor bestemde containers kan glas, zowel bont als wit worden
aangeboden. Niet aangeboden mag worden:
• verontreinigd glas met meer dan 2% V/V aan aanhangend organisch
en/of anorganische stoffen
• KSP: Keramiek, Steen en Porselein van potjes, serviesgoed, kruiken, 		
schotels etc.
• papier: kranten, boekjes, karton etc.
• plastic: plastic flessen, zakken, wegwerpservies etc.
• metalen: ferro en non-ferro, kroonkurken etc.
• hittebestendig glas: hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen,
kookplaten, glazen pannendeksels etc.• vlakglas: ruiten, kassenglas,
autoruiten etc.
Vlakglas
• Blank float; Zuiver blank vlakglas (industrieel)
• Gemengd vlakglas
• Tuindersglas: afkomstig van serres en kassen
• Spiegelglas: Vlakglas afkomstig van spiegels
• Isolatieglas: Dubbelglas ruiten verontreinigd met tussenstrippen
• Autoruitenglas
• Tafelglas: Wijnglazen
• Combinatieglas: Mix van diverse soorten vlakglas
• Gepantserd glas: Dik, extra beveiligd glas
Groen- en tuinafval
Afval dat vrijkomt bij het onderhoud van uw tuin. In de categorie
groenafval en snoeihout vallen:
• snoei en tuinafval
• takken, struiken en riet
• graszoden (zonder grondafval)
Niet in de categorie groenafval en snoeihout vallen:
• boomstammen
• grond max. 5%
• restvervuiling: papier, plastic, glas en overig afval
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Grond/Zand
Schone grond zonder vervuilingen zoals bomen, takken en puin.

3.
4.

In de categorie Grond en zoden vallen:
• zichtbaar schone grond
• zand, tuinaarde en graszoden
• maximaal 5% steen, puin en wortels

5.

Niet in de categorie Grond en zoden vallen:
• grond afkomstig van industrieterreinen
• grond met meer dan 5% steen, puin en wortels
• grond vervuild met olie of andere vloeistoffen
• boomstronken
Hout (A/B)
Met hout bedoelen we uitsluitend schoon hout. Er mag gerust een spijker
inzitten en ook geverfd is geen probleem.
In de categorie houtafval vallen:
• houten deuren
• pallets
• houten vloerdelen
• houten platen
• overige houtmaterialen

6.

7.

Extra afval dient vooraf te worden gemeld voordat wij dit mogen
accepteren.
Indien u bezwaar heeft tegen doorberekende overbelading kunt u de
foto’s opvragen die hiervoor ter beoordeling zijn gemaakt
Op de ledigingsdag dient een eventueel aanwezig slot van de
container verwijderd te zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle
extra kosten van Paridon Containers en/of derden bij de aanwezigheid
van een slot op de ledigingdag.
De opdrachtgever dient het te ledigen en/of te vervoeren
inzamelmiddel – indien van toepassing met gesloten deksel – op de
dagen waarop ze worden leeggemaakt en/of opgehaald, gereed te
zetten op de openbare weg, of op een goed toegankelijk terrein dat
in verbinding staat met de openbare weg, dan wel op een in overleg
vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel
en materieel van Paridon Containers b.v., zodanig dat plaatsing niet in
strijd is met de voorschriften en geen gevaar oplevert voor VParidon
Containers b.v. of derden.
De opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of
bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddelen
en/of afvalstoffen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste
maatregelen.

Rolcontainers

Niet in de categorie houtafval valt:
• geïmpregneerd hout, zoals bielzen
C-Hout
In de categorie C-hout valt:
• zwaar/geïmpregneerd hout, zoals bielzen
Papier/karton
Van de noemer papier/karton zijn de volgend stoffen en/of materialen
uitgesloten:
• papier gedrenkt in bitumen
• kunststoffen, paraffine en ander hulpstoffen die materiaal waterafstotend
maken (Niet meer dan 2% V/V)
• alle materialen en stoffen niet behorend tot papier/karton
Puin
Met (schoon) puin bedoelen we uitsluitend steenachtige materialen. In de
categorie schoon puin vallen:
• bakstenen
• stoeptegels
• dakpannen
• tegels
• keramiek
• betonresten
Niet in de categorie schoon puin vallen:
• gipsblokken
• kalkzandsteen
• andere verontreinigingen
Belading
1. Voor alle typen rol- en afzetcontainers geldt dat de belading tot aan de
rand van de container mag komen zodat de deksel(s) goed sluit(en) of
de container vlak ‘afnetbaar’ is.
2. Per type container mag de belading niet boven de aangegeven
hoeveelheid – in kilogram, of centimeters – komen. Indien de belading
boven de toegestane hoeveelheid zoals hieronder beschreven komt,
zal deze hoeveelheid worden doorberekend of u zal worden verzocht
om de container op het juiste gewicht aan te bieden.

Afzetcontainers
• 3 m³, 6 m³, 9 m³, 10 m³, 12 m³, 15 m³, 20 m³, 30 m³
Tot maximaal 30cm boven de rood/wit geblokte rand, mits
gladgestreken.
•

40 m³ Geen overbelading toegestaan

Geschillen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Paridon
Containers b.v.. Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover
zij schriftelijk door Paridon Containers b.v. is aanvaard. Afwijkingen gelden
slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst
tussen aanbieder en Paridon Containers b.v.
Onze algemene voorwaarden (zoals u voorafgaand aan de overeenkomst
ter hand zijn gesteld) zijn van toepassing op alle (toekomstige)
overeenkomsten tussen Paridon Containers b.v., op alle aanbiedingen
en offertes door Paridon Containers b.v. en op alle opdrachten van
de opdrachtgever aan Paridon Containers b.v.. Op de relatie tussen
Paridon Containers b.v. en de opdrachtgever zijn geen andere algemene
voorwaarden van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen
tussen partijen. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
PARIDON CONTAINERS B.V.
1
Definities
In deze Algemene Voorwaarden zullen de navolgende termen de daarbij
vermelde betekenis hebben:
Afvoeren: het transporteren van Afvalstoffen van de Opdrachtgever naar
bewerkings- of verwerkingsinrichting;
Acceptatievoorwaarden: de van tijd tot tijd geldende
acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer, inhoudende diverse
voorschriften met betrekking tot onder andere de aard, omvang en
eigenschappen van de Afvalstoffen.
Afvalstoffen: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van
de Overeenkomst aan Opdrachtnemer aangeboden stoffen, preparaten of
andere producten, waaronder gevaarlijke stoffen, waarvan Opdrachtgever
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen met
inbegrip van (gevaarlijke) afvalstoffen als bedoeld in de Richtlijn 2006/12/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen;
Gevaarlijke (afval)stoffen: voor mens, dier of milieu gevaarlijke stoffen,
waaronder in ieder geval begrepen de stoffen die zijn
aangewezen in de Regeling Europese Afvalstoffenlijst;
Algemene Voorwaarden:deze algemene voorwaarden van
Opdrachtnemer.
Inzamelmiddel(len): alle middelen van Opdrachtnemer bestemd voor het
inzamelen, opslaan, vervoeren en/of verwijderen van Afvalstoffen.
Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon tot wie Opdrachtnemer haar
aanbiedingen/offertes richt, alsmede degene die aan Opdrachtnemer
aanbiedingen/offertes richt en degene die aan Opdrachtnemer een
opdracht verstrekt, c.q. degene met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst
aangaat.
Opdrachtnemer: de opdrachtnemer zoals blijkt uit de Overeenkomst,
zijnde Paridon Containers B.V. gevestigd te ’S Graveland.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer met betrekking tot het verlenen van diensten door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of het leveren van goederen.
Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
contracten en werkzaamheden van en door Paridon Containers B.V..,
gevestigd te ´s Graveland, hierna te noemen Paridon Containers B.V.,
aangegaan en die zij eventueel voor derden verricht.
2.2 	De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie
van Paridon Containers B.V. haar algemene voorwaarden.
2.3		Bijzondere, van Van Paridon Recycling B.V haar voorwaarden
afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
3
Totstandkoming van Overeenkomsten
Alle offertes en aanbiedingen van Paridon Containers B.V. zijn vrijblijvend
en zullen Paridon Containers B.V. slechts binden indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen, dan wel door dat Paridon Containers B.V. is begonnen
met de uitvoering van de Overeenkomst.
4
Prijzen en vergoedingen
4.1 	De tarieven zijn gebaseerd op de huidige kosten van transport
en verwerking. Alle door Paridon Containers B.V. gehanteerde
tarieven zijn exclusief administratiekosten, BTW, milieutoeslag,

kredietbeperking of enige andere heffing van overheidswege
alsmede eventueel opgelegde boetes verkregen in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst.
Dergelijke kosten, heffingen en belastingen worden door
Opdrachtnemer separaat in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4.2 	Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek, maar in ieder geval per
1 januari van ieder jaar, de door haar gehanteerde prijzen,
vergoedingen en tarieven te herzien. Opdrachtnemer informeert
Opdrachtgever schriftelijk van dergelijke wijzigingen.
4.3 	Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen,
vergoedingen en tarieven tussentijds te wijzigen. Hiervan is onder
andere sprake indien de kosten van Paridon Containers B.V. toenemen
als gevolg van buiten haar invloedsfeer gelegen omstandigheden,
zoals, maar niet beperkt tot, stijging van de loonkosten en/of
brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van
de grondstof- en/of energieprijzen, de verwerkingsprijzen en/of een
wijziging van de locatie waar de be- en/of verwerking plaatsvindt.
Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever schriftelijk van dergelijke
wijzigingen.
5
Betaling
5.1 	Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever in
verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of sommatie is
vereist.
5.2 	Bij verzuim is de Opdrachtgever 1,5 % rente per maand of gedeelte
van de maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag ingaande
op de vervaldatum van de factuur, dit betreft minimaal € 25,-.
Daarnaast is de Opdrachtgever bij het intreden van verzuim € 25,administratiekosten verschuldigd. Een en ander met uitsluiting van
artikel 6:92 BW.
5.3 	Zodra een aan Paridon Containers B.V. verschuldigd bedrag ná de
vervaldatum onbetaald blijft, is Paridon Containers B.V. gerechtigd
zonder nadere waarschuwing incassomaatregelen te nemen. Alle
kosten die Paridon Containers B.V. in verband met de incasso van
de door de Opdrachtgever verschuldigd gebleven bedragen maakt,
worden door de Opdrachtgever vergoed, volledige kosten van
gerechtelijke procedures en interne kosten daaronder inbegrepen.
5.4 	Paridon Containers B.V. heeft te allen tijde het recht gehele
of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins
zekerheidstelling te verlangen. Het bepaalde in artikel 3.1 geldt
onverminderd.
5.5 	De Opdrachtgever doet jegens Paridon Containers B.V. afstand van
enig recht op retentie, verrekening of opschorting.
5.6 	Reclames tegen facturen dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na
dagtekening van de factuur schriftelijk aan Paridon Containers B.V.
kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan de factuur als door
Opdrachtgever geaccepteerd wordt beschouwd. De aldus ingediende
bezwaren worden onmiddellijk in behandeling genomen, maar
schorten de betalingsverplichting niet op. Indien een tijdig ingediende
klacht door Paridon Containers B.V. juist wordt bevonden, zal Paridon
Containers B.V. overgaan tot verrekening en/of creditering.
6
Duur en beëindiging
6.1 	Behoudens voor zover Partijen anders overeenkomen, worden
Overeenkomsten aangegaan voor de duur van 12 (twaalf) maanden
en worden de Overeenkomsten na afloop daarvan stilzwijgend
verlengd, tenzij één der partijen de Overeenkomst per aangetekend
schrijven opzegt tegen het einde van de lopende contractstermijn,
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.
Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is
niet mogelijk.
6.2 	Opdrachtnemer kan de Overeenkomst op elk gewenst moment
tussentijds beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 maand.
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6.3 Een Partij is bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder
voorafgaande rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst per
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien:
a. de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens
ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, op hem de wettelijke
schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard
of bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij
anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen
geheel of gedeeltelijk verliest;
b. beslag is of wordt gelegd op enig goed dat hij aan de andere Partij
ter beschikking heeft gesteld; of
c. de andere Partij in liquidatie verkeert of ten aanzien van hem een
besluit tot ontbinding is genomen, mits dit niet gebeurt in het kader
van een interne reorganisatie.
6.4 	Bij ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst neemt de
Opdrachtgever, indien verzocht door Opdrachtnemer, voor eigen
rekening en risico de Afvalstoffen terug en geeft de Inzamelmiddelen
aan Opdrachtnemer af, zonder dat aan Opdrachtgever enig recht op
(schade)vergoeding toekomt.
7
Inschakelen derden
7.1 	Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om derden in te schakelen
voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de
Overeenkomsten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade
die voortvloeit uit handelen of nalaten van derden die zij inschakelt bij
de uitvoering van de Overeenkomst, behalve indien deze schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
8
Inzamelmiddelen
8.1 	Bij de uitvoering van de Overeenkomst kan Paridon Containers B.V.
de Opdrachtgever Inzamelmiddelen in bruikleen geven of aan de
Opdrachtgever verhuren. Paridon Containers B.V. blijft te allen tijde
eigenaar van Inzamelmiddelen. De Opdrachtgever is niet bevoegd
Inzamelmiddelen te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden.
8.2 	De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde
Inzamelmiddelen worden geacht zonder gebreken en in goede staat
van onderhoud te zijn. Indien Opdrachtgever meent dat hiervan geen
sprake is, dient Opdrachtgever dit binnen 2 (twee) dagen na de
terbeschikkingstelling van het betreffende Inzamelmiddel te kennen
te geven aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan alle rechten van
Opdrachtgever ter zake vervallen.
8.3		Opdrachtgever gebruikt de door Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde Inzamelmiddelen uitsluitend voor het doel waarvoor deze
ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van aanpassingen of
toevoegingen aan de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen is
niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer.
8.4 	Opdrachtgever staat ervoor in dat het Inzamelmiddel enkel wordt
gebruikt door hiertoe bekwaam personeel en dat dit personeel op
de hoogte is van en handelt conform alle toepasselijke regelgeving,
voorschriften en instructies, waaronder eventuele (gebruiks- en/
of bedienings) voorschriften verstrekt door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever.
8.5 	Opdrachtgever zal de Inzamelmiddelen enkel laten ledigen door
Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
Opdrachtgever zal de Inzamelmiddelen niet (geheel of gedeeltelijk)
laten ledigen of verplaatsen door of in gebruik geven of ter beschikking
stellen aan anderen dan Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer
ingeschakelde derden, noch zal Opdrachtgever de Inzamelmiddelen
naar een andere locatie (laten) brengen.
8.6 	De Inzamelmiddelen worden op de dag van lediging en/of vervoer
door Opdrachtgever op dusdanige wijze aangeboden, dat deze
goed, vrij en veilig toegankelijk zijn voor Opdrachtnemer, in ieder geval

inhoudende dat de Inzamelmiddelen worden geplaatst op of aan
de openbare weg of een voor Opdrachtnemer vanaf de openbare
weg goed, veilig en kosteloos toegankelijk terrein. Voorts treft
Opdrachtgever alle benodigde veiligheidsmaatregelen, waaronder
het aanbrengen van voldoende verlichting en/of bebakening.
8.7 	Opdrachtgever is gehouden de ter beschikking gestelde
Inzamelmiddelen naar behoren te onderhouden. De kosten van
onderhoud en reparatie komen voor rekening van Opdrachtgever,
tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8.8 	Indien de locatie van Opdrachtgever gedurende de looptijd van de
Overeenkomst (inclusief enige al dan niet stilzwijgende verlengingen
op grond van artikel 6.1) wijzigt, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer
hiervan minimaal twee weken van te voren schriftelijk op de hoogte,
waarna Opdrachtnemer de Inzamelmiddelen voor rekening en risico
van Opdrachtgever zal verplaatsen naar de nieuwe locatie, mits
de nieuwe locatie van Opdrachtgever zich, naar het oordeel van
Opdrachtnemer, binnen het verzorgingsgebied van Opdrachtnemer
bevindt. Wijzigingen in de locatie van Opdrachtgever zullen nimmer de
geldigheid, looptijd of exclusiviteit van de Overeenkomst aantasten.
Dit laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om extra kosten in
verband met de verhuizing (onder andere ten gevolge van gewijzigde
routes of reistijden) door te belasten aan Opdrachtgever.
8.9 	Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen op eerste verzoek
van Opdrachtnemer af te geven aan Opdrachtnemer. Indien
Opdrachtgever het gebruik van de Inzamelmiddelen staakt of door
Opdrachtnemer is verzocht de Inzamelmiddelen af te geven, dient
Opdrachtgever de Inzamelmiddelen schoon, leeg en in de originele
staat aan Opdrachtnemer af te geven, behoudens voor zover de
verandering aan de Inzamelmiddelen het gevolg is van slijtage door
normaal gebruik voor het doel waarvoor de Inzamelmiddelen ter
beschikking zijn gesteld.
8.10 	In het geval van schade aan ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen
zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte
stellen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de
Inzamelmiddelen, tenzij deze schade het gevolg is van slijtage door
normaal gebruik.
8.11 De ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen komen vanaf plaatsing
voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door of ten gevolge van
plaatsing respectievelijk gebruik van de ter beschikking gestelde
Inzamelmiddelen, tenzij de door Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde Inzamelmiddelen ondeugdelijk zijn voor het doel waarvoor
deze ter beschikking zijn gesteld of Opdrachtnemer onjuiste instructies
heeft verstrekt voor het gebruik van deze Inzamelmiddelen.
8.12	Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken als
gevolg van schade aan derden respectievelijk eigendommen van
derden, ten gevolge van plaatsing respectievelijk gebruik van de ter
beschikking gestelde Inzamelmiddelen.
8.13 	Opdrachtgever zal het Inzamelmiddel verzekeren en verzekerd
houden tegen alle mogelijke risico’s (inclusief diefstal en brand) tot
het Inzamelmiddel is teruggenomen door en in de feitelijke macht
is van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van
Opdrachtnemer inzage in de betreffende polissen te geven.
9
De Afvalstoffen
9.1 	Bij aanvang van de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer een duidelijke en volledige schriftelijke omschrijving
van de Afvalstoffen, waaronder in ieder geval de aard, de herkomst,
de eigenschappen, de samenstelling en de gevarenklassen
van de Afvalstoffen. Indien zich wijzigingen voordoen waardoor
deze schriftelijke omschrijving niet meer juist of volledig is, stelt
Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in
kennis.
9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de omschrijving van de door haar
aangeboden Afvalstoffen en de bijbehorende (transport)documentatie
en etikettering te allen tijde juist en volledig is.
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9.3 De door Opdrachtgever aan te bieden Afvalstoffen dienen te voldoen
aan de in artikel 10.1 benoemde omschrijving, hetgeen tussen
Partijen is overeengekomen, de Acceptatievoorwaarden, de door
Opdrachtnemer verstrekt voorschriften en (indien van toepassing)
instructies en de eisen die aan de Afvalstoffen worden gesteld door
de vigerende (milieu)wet- en regelgeving. Indien Opdrachtgever, naar
het oordeel van Opdrachtnemer, Afvalstoffen niet aanbiedt conform
voornoemde voorschriften, is Opdrachtnemer gerechtigd haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en is
Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer, voor
eigen rekening en risico, de Afvalstoffen terug te nemen.
9.4 	Afvalstoffen dienen te worden aangeboden in het daartoe ter
beschikking gestelde Inzamelmiddel, waarvan (indien van toepassing)
de deksel gesloten is. De in het Inzamelmiddel opgenomen
Afvalstoffen mogen nimmer machinaal of op andere wijze aangedrukt
of geperst zijn, behalve indien sprake is van een persinstallatie.
9.5 	Opdrachtgever garandeert dat zij aan alle wet- en regelgeving voldoet
en over alle vergunningen en publiekrechtelijke toestemmingen
beschikt om de Afvalstoffen aan te bieden aan Opdrachtnemer.
9.6 	Indien op grond van de geldende wet- en/of regelgeving de
Afvalstoffen niet (langer) mogen worden vervoerd of verwerkt, dan wel
moeten worden teruggenomen, is Opdrachtgever verplicht om voor
eigen rekening en risico de Afvalstoffen terug te nemen.
10
(Leverings) Termijnen, verzuim en verval van recht
10.1 	Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief
en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding
van een (leverings)termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.
10.2 	Indien overschrijding van enige (leverings)termijn dreigt, zullen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg
treden.
10.3 	Verzuim van Opdrachtnemer treedt pas in nadat Opdrachtgever
Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een
redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld, van minimaal 30 (dertig)
dagen, en Opdrachtnemer niet binnen die redelijke termijn nakomt.
10.4 	Indien Opdrachtgever meent dat sprake is van een tekortkoming
in de nakoming van enige verplichting door Opdrachtnemer, dient
Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan binnen 14 (veertien) nadat
Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs
had kunnen ontdekken, schriftelijk en per aangetekende post te
informeren, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter
zake vervallen.
11 Aansprakelijkheid
11.1 	Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever
of derden, inclusief schade aan wegdek, trottoir en gebouwen, in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst of veroorzaakt door
een Inzamelmiddel, waaronder ook de (ver)plaatsing of lediging ervan,
behalve indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van Opdrachtnemer.
11.2 	Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of
gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gederfde winst
en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens
voor zover dergelijke schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Opdrachtnemer.
11.3 	Niettegenstaande het bepaalde in artikel 12.1 en artikel 12.2, is iedere
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever
beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van
Opdrachtnemer in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de
aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer geen aanspraak
geeft op dekking, dan wel de desbetreffende schade niet is gedekt
door verzekering, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer in een periode van

12 (twaalf) maanden voor de schadeveroorzakende gebeurtenis
bij Opdrachtgever in rekening heeft gebracht in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst, met een maximum van € 50.000,-(zegge: vijftigduizend euro).
11.4	Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van
derden met betrekking tot door hen geleden en te lijden schade op
welke grondslag dan ook (inclusief schade aan wegdek, trottoir en
gebouwen), direct of indirect veroorzaakt door of verband houdend
met de uitvoering van de Overeenkomst, de Inzamelmiddelen en/of
de Afvalstoffen, behoudens voor zover die schade een direct gevolg
is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en geen
sprake is van indirecte of gevolgschade (zoals omschreven in artikel
12.2).
11.5 	Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een verplichting
of voorschrift uit de Overeenkomst, wet- en regelgeving, de Algemene
Voorwaarden, de Acceptatievoorwaarden en/of de instructies van
Opdrachtnemer, is zij jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle
directe en indirecte schade die Opdrachtnemer hierdoor lijdt.
12 Overmacht
12.1 	Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
aan de zijde van Paridon Containers B.V. verstaan elke van de wil
van Paridon Containers B.V. onafhankelijke, al dan niet voorzienbare
omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds
begrepen, oproer, werkstaking, boycot, blokkade, sabotage,
brand, blikseminslag, machinebreuk, storing, stremming van
vervoer en andere transportstoringen, bovenmatige ziekteverzuim,
vertraagde verstrekking aan Paridon Containers B.V. van bij
derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie
door een afvalverwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen,
bestuursrechtelijke (handhavings)maatregelen en/of wijzigingen in
wet- en regelgeving waardoor het uitvoeren van de
		Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Paridon Containers B.V.
kan worden verlangd.
12.1	In het geval een overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen
duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel
van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen, tenzij
voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn
zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend,
en zonder dat Partijen enig recht hebben op een boete en/of
(aanvullende) schadevergoeding.
12.2 	Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht reeds
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer
gerechtigd Opdrachtgever te factureren met betrekking tot dat
gedeelte dat reeds door haar is voldaan.
13 Meer/minderwerk
13.1 	Paridon Containers B.V. is gerechtigd, ook zonder voorafgaand
overleg met de Opdrachtgever doch steeds met inachtneming van
de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of
wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen werkzaamheden
dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en
vakkundige uitvoering van de Overeenkomst nodig acht of zulks
noodzakelijk is ingevolge wijzigingen in het acceptatiebeleid van
afvalverwijderingsinrichtingen.
13.2	Wijzigingen of meerwerk kunnen leiden tot wijziging of uitbreiding
van de Overeenkomst en wijziging of verhoging van de prijs. De
Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk door Paridon Containers
B.V. op de hoogte gesteld van de wijziging of aanvulling van de
werkzaamheden.
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13.3 Een wijziging in de Overeenkomst zal, zowel in uitvoering als
administratief, op z’n vroegst worden doorgevoerd op de eerst
volgende reguliere factuur. Tevens zullen er administratiekosten per
wijziging in rekening worden gebracht.
13.4	Indien op verzoek de Opdrachtgever, of daartoe anderszins te goeder
trouw genoodzaakt, de normale werktijden zijn de maandag tot en
met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uitgezonderd feestdagen moeten
worden overschreden, is Paridon Containers B.V. gerechtigd daarvoor
opslagen te berekenen
14 Overige bepalingen
14.1 	Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten of verplichtingen uit hoofde
van enige Overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Deze
bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
14.2	In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst
en deze Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de
Overeenkomst.
14.3 	In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de
Acceptatievoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert
het bepaalde in de Acceptatievoorwaarden.
14.4 	De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden
heeft niet tot gevolg dat de overige voorwaarden van deze Algemene
Voorwaarden nietig zullen zijn. De nietige of ongeldige bepaling
zal alsdan worden geacht te zijn vervangen door een bepaling
die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen zo
veel mogelijk met die van de nietige of ongeldige bepaling zullen
overeenstemmen.
15 Toepasselijk recht
15.1 	Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten, offertes en
aanbiedingen van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
15.2 	Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden,
Overeenkomsten, offertes/aanbiedingen, hoe ook genaamd, zullen
in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Haarlem.
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