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Algemene voorwaarden van  Euro Milieu. B.V. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder.  
a. Opdrachtnemer: 

Euromilieu B.V . 
b. Opdrachtgever: 
c. Natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of daartoe een offerte aanvraagt zoals in 

deze Algemene Voorwaarden is omschreven. 
d. Acceptatievoorwaarden: 

De door Opdrachtnemer en/of de door de (Eind)verwerker verstrekte voorschriften met betrekking tot de aard, 
eigenschappen, samenstelling en aanbiedingswijze van de afvalstoffen, welke ook te vinden zijn op www.euromilieu.nl en 
als bijlage aan deze algemene voorwaarden. 

e. Afvalstoffen: 
Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst aangeboden of daartoe bestemde niet-
gevaarlijke stoffen of andere producten waarvan Opdrachtgever zich ontdoet of voornemens is te ontdoen. 

f. Consument: 
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand 
aangaat met de Opdrachtnemer. 

g. Container(s): 
Afzetcontainer(s), afvalcontainer(s), Rolcontainer(s), perscontainer(s), alsmede alle andere soorten containers welke door 
Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld. 

h. (Eind)verwerker: 
De inrichting waarin de (afval)stoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of be- en/of 
verwerking dan wel waar afvalstoffen worden gestort of verband. 

i. Gevaarlijke Afvalstoffen: 
De op basis van de actuele en geldende Europese afvalstoffenlijst, thans genaamd Eural, bepaalde afvalstoffen. 

j. Inzamelmiddel(en): 
alle middelen zoals Containers, pallets alsmede alle andere soorten middelen, voertuigen, bestemd voor het inzamelen 
van afval welke door Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. 

k. Materialen:  
Alle door Opdrachtnemer bij de Werkzaamheden te gebruiken materialen, zoals hulpmiddelen bestemd voor het 
verzamelen en / transporteren van afvalstoffen, alsmede alle door Opdrachtnemer te verhuren of verhuurde producten, 
waaronder begrepen verpakkingsmaterialen, gereedschappen, voertuigen en containers, alles in de ruimste zin van het 
woord. 

l. Overeenkomst: 
Iedere overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt tot het verrichten van Werkzaamheden, en/of tot het leveren 
en/of verhuren van Materialen aan Opdrachtgever alsmede iedere andere overeenkomst inzake het verlenen van diensten 
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

m. Rolcontainer(s): een inzamelmiddel op twee of vier wielen die bestemd is voor het deponeren van afvalstoffen en geschikt 
is voor lediging in een inzamelmiddel. 

n. Werkzaamheden:  
de (dienstverlening) werkzaamheden die Opdrachtnemer onder de overeenkomst met Opdrachtgever verricht of laat 
verrichten, waaronder doch niet uitsluitend het plaatsen, verwisselen en ophalen van de Inzamelmiddel(en) en het ledigen 
van de Inzamelmiddelen. 

 
Index:                                                                                                   
1. Toepasselijkheid     12.   Gebruik van de containers / Inzamelmiddelen 
1.  Offertes                                                                       13.   Aanlevering in zakken en van grof bedrijfsafval 
2.  Totstandkoming van de Overeenkomst                       14.   Voorschriften met betrekking tot de Afvalstoffen                                  
3.  De Overeenkomst       15.  Transport en etikettering 
4.  Prijzen      16.  Wet- en regelgeving 
5. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse)   17.  Intellectueel eigendom 

opzegging van de overeenkomst    18.  Consumentenrecht                             
6. Overmacht                                                                                       19.  AVG  
7. Aansprakelijkheid                                                        20. Geschillen 
8.  Werkzaamheden   
9.  Meerwerk                                                                   
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1. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offertes, facturen, Overeenkomsten, leveringen en 
diensten van Opdrachtnemer, behoudens indien en voor zover hiervan door Opdrachtnemer bij schriftelijk Overeenkomst 
uitdrukkelijk wordt afgeweken.  
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering 
waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken. 
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Indien en voor zover ooit de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wel (gedeeltelijk) door Opdrachtnemer van toepassing 
zijn verklaard of wenst te verklaren, prevaleren deze algemene voorwaarden te allen tijde boven eventuele algemene 
voorwaarden van Opdrachtgever, ook indien de voorwaarden van Opdrachtgever een bepaling van gelijke strekking hebben als 
hiervoor vermeldt. 
4. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd stemt in met de toepasselijkheid 
van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met de Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen 
5. Tevens zijn van toepassing de acceptatievoorwaarden van de (Eind)verwerker die gelden op het moment van aanlevering van 
de afvalstoffen ter verwerking. Op verzoek worden deze kosteloos (digitaal) doorgestuurd. 
6. Bij eventuele strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de (Eind)verwerker gelden 
de meest beperkende voorwaarden. 
7. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is tast dit de geldigheid en 
toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van een nietige of onverbindende bepaling worden partijen 
geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met het 
oorspronkelijke beding. 
8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan 
dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
9. Indien zich tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld 
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de ‘geest’ van deze algemene voorwaarden. 
10. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere 
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
11. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtnemer zal 
Opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte stellen en gaan in op het door Opdrachtnemer bepaalde tijdstip. 
12. Opdrachtnemer heeft het recht om tijdens de looptijd van de Overeenkomst wijzingen aan te brengen in de Overeenkomst 
vanwege bijvoorbeeld aard en samenstelling van de Afvalstoffen, wijzigingen van inzamel – of verwerkingsmethodiek of indien 
wet en/ of regelgeving dit vereisen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzingen in kennis stellen, 
welk geschrift in plaats treedt van het daaromtrent bepaalde.  
 
2. Offertes 
1. Alle offertes/aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 
De offertes worden schriftelijk, elektronisch en/of telefonisch uitgebracht, waarbij Opdrachtnemer pas gebonden is aan een 
telefonische offerte met een termijn voor aanvaarding, indien hij deze schriftelijk en/of elektronisch heeft bevestigd aan 
Opdrachtgever. 
2. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens waarbij Opdrachtnemer van de 
juistheid hiervan mag uitgaan. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens. 
3. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens Opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij 
deze uitdrukkelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd. 
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
5. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan 
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 
3. Totstandkoming van de overeenkomst en herroepingsrecht consumenten 
1. Een Overeenkomst komt tussen partijen tot stand wanneer: 
- Aanvaarding door Opdrachtgever overeenstemt met het aanbod van Opdrachtnemer en dit schriftelijk en/of elektronisch 
tussen partijen is vastgelegd in een door Opdrachtnemer gestuurde opdrachtbevestiging en/of op een vergelijkbare wijze door 
Opdrachtnemer akkoord bevonden. 
- Opdrachtnemer door met de uitvoering te beginnen kenbaar maakt een opdracht te aanvaarden. 
2. Opdrachtnemer kan zich op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al 
die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer op 
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om een aanvraag / 
bestelling / order te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
3. De Consument heeft het recht om binnen 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand zonder opgaaf van 
redenen de Overeenkomst te ontbinden, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Het herroepingsrecht is 
niet van toepassing indien de Werkzaamheden plaats vinden binnen deze wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Opdrachtgever 
doet hierbij uitdrukkelijk afstand van dit recht tot ontbinding als de Werkzaamheden binnen deze termijn plaats vinden. 
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Opdrachtnemer heeft tevens het recht om de kosten voor het terughalen van het Inzamelmiddel en/of de Container in 
rekening te brengen bij Opdrachtgever. 
4. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 
dagen na de terugzending of herroeping terug betalen. 
5. Opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de benodigde vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren 
van de Werkzaamheden.  
6. Opdrachtnemer is gerechtigd om kosten voor een annulering in rekening te brengen overeenkomstig de op de website 
gepubliceerde bedragen.  
 
4. Duur, exclusiviteit en beëindiging  
1. Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur zoals schriftelijk te zijn overeengekomen, met automatische 
verlenging voor steeds eenzelfde periode, tenzij schriftelijk is opgezegd met een inachtneming van een opzegtermijn van 6 
maanden voor het verstrijken van de lopende periode. Het voorgaande met dien verstande dat de Consument de 
Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 
ten hoogste één maand. 
2. Opdrachtgever is gehouden om gedurende de duur van de overeenkomst alle bij hem vrijkomende afvalstoffen die 
omschreven zijn in de overeenkomst aan Opdrachtnemer aan te bieden. 
3. Behoudens in het geval van ernstige contractuele wanprestatie door Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan 
om de Overeenkomst welke is aangegaan voor een bepaalde tijd tussentijds te beëindigen. 
4. Verhuizing van Opdrachtgever binnen de regio waarvoor de Overeenkomst is gesloten geeft Opdrachtgever geen recht op 
tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst. 
 
5. Prijzen 
1.  Alle geoffreerde en overeenkomen prijzen zijn exclusief enige heffing of belasting van overheidswege en mitsdien ook 
exclusief BTW, tenzij schriftelijk en/of elektronisch anders is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn voor de 
Consumenten inclusief BTW. 
2.  Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen (of wijzigingen daarvan), directe 
meerkosten voortvloeiend uit het feit dat Opdrachtnemer niet voorziene, onevenredige investeringen moet plegen teneinde te 
voldoen aan de toekomstige strengere milieueisen voortvloeiend uit de op de Overeenkomst geldende regelgeving kunnen 
door Opdrachtnemer na bekendmaking onmiddellijk aan Opdrachtgever doorberekend worden, naar rato van het aandeel van 
de levering van afval door Opdrachtgever in de totale nominale capaciteit van de (Eind)verwerker waarin de Afvalstoffen van 
Opdrachtgever verwerkt wordt, alsmede verhoging van de eindverwerkings- tarieven kunnen volledig en onmiddellijk 
tussentijds worden doorberekend aan de Opdrachtgever (indien van toepassing inclusief BTW). Indien zich na de datum van 
aanbieding of na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren een prijsverhoging ondergaan, 
waaronder doch niet uitsluitend arbeidskosten, materiaalprijzen, brandstofprijzen, belastingen en andere heffingen van 
overheidswege, ook al was deze prijsstijging voorzienbaar, gerechtigd om de overeengekomen prijzen te verhogen. 
3. Indien en voor zover een prijs verhoging plaatsvindt binnen 1 maand na het afsluiten van de overeenkomst, dan heeft 
uitsluitend de Consument het recht om de Overeenkomst op te zeggen. 
4. Indien Opdrachtnemer op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever of daartoe anderszins genoodzaakt de 
normale werktijden heeft overschreden, is Opdrachtnemer gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen en afzonderlijk bij 
Opdrachtgever in rekening te brengen. Hiertoe worden ook begrepen eventuele vergoeding voor wachttijden die 
Opdrachtnemer buiten zijn schuld heeft moeten aangaan. 
5. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, heeft Opdrachtnemer het recht om Overeenkomsten met een duur van 
langer dan een jaar zal m.i.v. 1 januari van het nieuwe jaar de geldende prijs voor de Werkzaamheden jaarlijks aan te passen 
conform het NEA indexcijfer van NIWO (stichting nationale en internationale wegvervoerorganisatie) of volgens de CBS index 
indien van toepassing en/of andere gebruikelijke indexen in de sector. 
6. Indien een afzonderlijke vervoerprijs is overeengekomen, omvat deze per container vijftien minuten laden en vijftien 
minuten lossen. Overschrijding van deze tijd door toedoen van Opdrachtgever wordt doorberekend aan Opdrachtgever. 
7. In het geval Opdrachtnemer met Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten op abonnementsbasis waarbij een 
periodieke lediging is overeengekomen en Opdrachtnemer ten gevolge van aan Opdrachtgever te rekenen omstandigheden 
niet tot lediging op de gebruikelijke lediging dag kan overgaan, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van 
terugbetaling of verrekening of vervangende lediging. 
8. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor Rolcontainers plaatsingskosten en/of ophaalkosten in rekening te brengen conform de 
op de website van Opdrachtnemer gepubliceerde tarieven. 
 
6. Betaling 
1.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer is gerechtigd om elektronisch te factureren. 
Bezwaren tegen facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum gemotiveerd aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar 
gemaakt te worden op straffe van verval van de rechten van Opdrachtgever.. De aldus ingediende bezwaren schorsen de 
betalingsverplichting niet. Bij gebleken juistheid van de bezwaren zal Opdrachtnemer overgaan tot verrekening. 
2.  Opdrachtnemer heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of anderszins 
zekerheidsstelling te verlangen. 
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3.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan om eventuele openstaande facturen op enigerlei wijze te verrekenen of op te 
schorten. Daarnaast heeft Opdrachtgever in geen geval recht op korting. 
4.  Indien Opdrachtgever een door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim.. Met 
ingang van de dag waarop Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Opdrachtnemer wettelijke rente verschuldigd per maand of 
gedeelte van de maand waarover het verzuim voortduurt, onverminderd enige overige aan Opdrachtnemer toekomende 
rechten op vergoeding dan met het verzuim samenhangende schade. Voor Opdrachtgever, zijnde een zakelijke klant, betreft dit 
de rente voor wettelijke rente voor handelstransacties. Voor Opdrachtgever, zijnde een Consument, betreft dit de wettelijke 
rente voor niet-handelstransacties. 
5.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer, verband houdende met de inning van enige vordering 
op Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bij de inning van enige 
vordering door Opdrachtnemer op Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, geacht tenminste 15% van het te vorderen 
bedrag te bedragen, met een minimum van EUR 500. 
 
7. Opschorting, exclusiviteit, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
1.  Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten indien Opdrachtgever 
de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. De hierdoor niet uitgevoerde ledigingen worden 
niet kosteloos ingehaald of financieel gecompenseerd. 
2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst 
geheel en met onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel te ontbinden, indien 
a. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard; 
b. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Consument van toepassing wordt verklaard, dan wel op enige andere 
manier zijn vrije beheer over het vermogen verliest dan wel beslag op het vermogen van Opdrachtgever en/of op de 
Inzamelmiddelen wordt gelegd; 
c. Opdrachtgever in strijd handelt met enige op haar rustende wettelijke verplichting; 
d. Opdrachtgever verzuimt overeengekomen zekerheden te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de 
Overeenkomst; 
e. na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen feiten of omstandigheden goede grond geven 
te vrezen dat Opdrachtgever diens verplichtingen niet na zal komen. 
f. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst (inbegrepen het aanvragen tot plaatsen van de Container(s)) niet 
nakomt en hieraan niet verholpen heeft binnen 15 kalenderdagen na ingebrekestelling; 
g. Opdrachtgever de Container(s) gebruikt of laat gebruiken voor een ander doel dan waartoe deze bestemd zijn. 
3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van 
dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan 
worden gevergd dan wel indien er anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden tot betaling aan Opdrachtnemer van een 
forfaitaire boete, gelijk aan 75% van het totaal van de over de nog resterende looptijd van de Overeenkomst door 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, indien de Overeenkomst zou zijn uitgevoerd tot aan de in eerste 
instantie overeengekomen einddatum.   
5.Het is de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet toegestaan om met betrekking tot de Afvalstoffen 
vergelijkbare overeenkomsten met derden aan te gaan. Dit voorgaande is van toepassing met inachtneming van een termijn 
van maximaal 5 (vijf) jaar vanaf de aanvang van de Overeenkomst.  
6. in geval van overtreding van het in het vijfde lid van dit artikel opgenomen verbod, verbeurt Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer een dadelijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete gelijk aan acht procent ( 8%) van de in de twaalf 
maanden voorafgaand aan de overtreding aan Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst gefactureerde bedragen, zulks 
met een minimum van € 300, (Zegge driehonderd euro), een en ander onverminderd alle verdere rechten van Opdrachtnemer , 
waaronder dat op ontbinding van de Overeenkomst en/of op vergoeding van de werkelijke door geleden schade , voor zover 
deze op dat moment mocht bestaan.  
7.   Indien de Overeenkomst wordt beëindigd c.q. ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de 
wet en Overeenkomst. 
Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat op grond van dit artikel, is hij op generlei wijze gehouden tot 
terugbetaling, creditering van betaling die verricht zijn of verricht moeten worden, vergoeding van schade en kosten daardoor 
op enigerlei wijze ontstaan. 
8. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd, indien de Containers nadat de Overeenkomst is 
geëindigd niet (tijdig) worden geretourneerd. Deze vergoeding is gelijk aan de daghuur die berekend wordt op het moment 
waarop de Overeenkomst is geëindigd tot het moment waarop alle uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde Containers zijn geretourneerd. 
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8. Overmacht 
1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst en/of uitbrengen van de Offerte omstandigheden ontstaan of bekend 
worden die Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan 
Opdrachtnemer haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet tijdig na kan komen, treedt Opdrachtnemer niet in verzuim en is 
zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. 
2.  Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden (overmacht) zullen mede zijn begrepen, naast hetgeen daaromtrent in de wet 
en jurisprudentie wordt begrepen, alle beperkende overheidsmaatregelen, van welke aard dan ook,, ongevallen,  
oorlogs(gevaar), oproer, werkstaking, epidemieën, brandstoftekorten,  natuurrampen, werkliedenuitsluiting, vertragingen in / 
uitblijven van leveringen van / werkzaamheden door leveranciers / (Eind)verwerker, weersgesteldheid die uitvoering van de 
Overeenkomst vertraagt c.q. mogelijk maakt, intrekking van een of meer vergunningen van Opdrachtnemer en / of derden 
waarop de Opdrachtnemer voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst is aangewezen, brand en of andere storingen in 
het bedrijf van de Opdrachtnemer, dan wel in het bedrijf van Opdrachtnemers toeleverancier[s] / (Eind)verwerker.  
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt 
dan dertig dagen zijn zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer bevoegd om de Overeenkomst te beëindigen door middel van 
een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat er in dat geval voor Opdrachtnemer een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat. Het voorgaande met dien verstande dat indien en voor zover er een abonnement is gesloten met 
betrekking tot het ledigen van de Inzamelmiddelen, de betreffende opdracht tot ledigen komt te vervallen  en/of wordt 
opgeschoven naar een tussen Partijen in onderling overleg te bepalen datum en tijdstip,  maar de overige momenten van 
ledigen onverkort van toepassing blijven. 
4. Opdrachtnemer heeft zich ook het recht op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming 
verhinderen intreden nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 
5. De in geval van overmacht voor beëindiging gemaakte kosten zal Opdrachtnemer in rekening brengen bij Opdrachtgever. 
 
9. Aansprakelijkheid 
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 
2.  Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet 
of grove schuld van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade. Indien 
en voor zover Opdrachtgever aansprakelijk is, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en 
uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis. 
3. Indien en voor zover op Opdrachtnemer enig aansprakelijkheid rust, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de 
door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat dan wel de schade niet 
door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid bedrag van de jaarfactuur tot een maximum van EURO 40.000  (zegge: 
Veertig duizend euro).                                                      
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat (Eind)verwerker de afvalstoffen weigert. In 
voorkomend geval is Opdrachtnemer gerechtigd om de Afvalstoffen terug te geven aan Opdrachtgever zonder dat hierdoor 
enige aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer ontstaat. 
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door derden en/of Opdrachtgever geleden schade aan wegdek, stoep, gebouwen 
en dergelijke, veroorzaakt door een Container. 
6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor bedrijfs, gevolg – of indirecte schade, 
daaronder begrepen milieuschade, is steeds uitgesloten. 
7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten 
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan 
Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover 
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden.  
8.  Iedere vordering tegen Opdrachtnemer, behalve die welke door Opdrachtnemer schriftelijk is erkend, vervalt door het 
enkele verloop van zes maanden na het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het voorgaande met dien 
verstande dat voor de Consument een termijn van één jaar geldt. 
9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar werknemers en andere door Opdrachtnemer bij de overeenkomst 
ingeschakelde ( rechts)personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, 
veroorzaakt door of anderszins verband houdende, met afvalstoffen afkomstig van Opdrachtnemer, tenzij de schade aan opzet 
of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever worden tegengeworpen.  
10.  Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Opdrachtnemer kunnen 
worden tegengeworpen, kunnen door Opdrachtnemer ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.  
 
 
10. Werkzaamheden 
1. De door Opdrachtnemer opgegeven (lever) termijnen voor de Werkzaamheden zijn nimmer fataal. Aan de eventuele door 
Opdrachtnemer genoemde termijnen kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft 
Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding dient Opdrachtnemer een redelijke termijn te worden 
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
2. Opdrachtnemer heeft het recht (een gedeelte van) de Werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
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3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte 
afzonderlijk te factureren. 
4. Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de 
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft 
gesteld. 
5. Incidentele wijzigingen met betrekking tot de Werkzaamheden ter gelegenheid van de nationale feestdagen en/of 
calamiteiten kunnen door Opdrachtnemer eenzijdig worden aangebracht. 
6. Opdrachtgever is zich verplicht te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van 
Opdrachtnemer. Opdrachtgever betreedt het terrein op eigen risico. 
7. Opdrachtgever staat er voor in dat de door de medewerkers van Opdrachtnemer te betreden terreinen geschikt en veilig zijn 
en voldoen aan alle door Opdrachtnemer en/of de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften. 
8. Een annulering en/of een opdracht kan enkel worden verwerkt op werkdagen van maandag t/m vrijdagmiddag 07:00 uur- 
17:00 uur. Geeft u een annulering in het weekend door, dan zal deze worden beschouwd als zijnde ontvangen op maandag 
07:00 uur, tenzij anders op de website van Opdrachtnemer staat aangegeven. 
 
 
11. Meerwerk 
1.  Van meerwerk is sprake indien: 
- Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de Werkzaamheden wenst en Opdrachtnemer van oordeel is dat die 
Werkzaamheden daardoor verzwaard of uitgebreid worden. 
- Opdrachtnemer aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen Werkzaamheden wenst omdat zulks naar redelijk 
oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst, al op grond van 
nieuwe of wijzigde overheidsvoorschriften. 
- Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst niet na komt op grond waarvan Opdrachtnemer van 
oordeel is dat de Werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid. 
- de tijd die de betreffende medewerker van Opdrachtnemer of een ingeschakelde derde moet wachten doordat de locatie van 
Opdrachtgever niet bereikbaar is en/of de Container niet binnen 15 minuten na aankomst kan worden geplaatst, opgehaald of 
worden geledigd; 
- extra ledigingen met betrekkingen tot de Afvalstoffen. 
2.  Meerwerk zal afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 
 
12. Gebruik van de Containers / Inzamelmiddelen 
1.  Opdrachtgever verplicht zich de Container(s) in goede staat op de overeengekomen locatie(s) en met ingang van de 
overeengekomen datum en tijdstip aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen 
dat de overeengekomen locatie(s) eenvoudig en zonder vertraging bereikbaar is/zijn voor de door Opdrachtnemer gebruikte 
vervoermiddelen. Indien het aanbieden van Afvalstoffen plaatsvindt op het terrein van Opdrachtgever, dient dit te geschieden 
door de Container op de vastgestelde lediging dag en op de overeengekomen vaste plaats op een zodanige wijze gereed te 
zetten dat de Inzamelmiddel van Opdrachtnemer onbelemmerd toegang heeft tot de Container. De dagen van lediging worden 
door Opdrachtnemer vastgesteld. 
2.  Alle door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Containers / Inzamelmiddelen worden geacht zich op het moment dat zij 
in de macht komen van Opdrachtgever in goede staat te bevinden, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Eventuele 
gebreken hieromtrent moeten uiterlijk binnen 24 uur na plaatsing van de Container door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
schriftelijk worden gemeld. 
3.  De Containers / Inzamelmiddelen blijven onder alle omstandigheden eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient 
voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor behoorlijke bewaring van de Container(s) /de Inzamelmiddelen. 
Opdrachtgever is voorts gehouden om de Container(s) op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te 
behandelen en te beladen. Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende verzekering. 
4.  Schade veroorzaakt door de Container(s) aan of bij Opdrachtgever, medewerkers van Opdrachtgever en/of derden, is voor 
rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar werknemers of door haar voor uitvoering 
van activiteiten ingeschakelde derden voor alle aanspraken te dier zake. 
5.  Eventuele schade aan een geplaatste Container dient binnen 24 uur na het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan 
schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Beschadigde Containers worden voor rekening van de Opdrachtgever 
gerepareerd dan wel vervangen, een en ander te beoordeling van Opdrachtnemer, tenzij deze aantoont dat de beschadiging te 
wijten is aan Opdrachtnemer en/of het gevolg is van normale slijtage.  
6.  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een door haar aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Container te 
repareren of te vervangen door een andere gelijkwaardige container. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot niet-betaling van 
huur of tot het verkrijgen van een vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins. 
7.  Opdrachtgever dient de te legen en/of te vervoeren Containers – indien van toepassing – met gesloten deksel op de dagen 
waarop ze worden geleegd en/of opgehaald, gereed te zetten voor lediging langs de openbare weg, zodanig dat de plaatsing 
niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor Opdrachtnemer of derden. 
Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te legen en/of te vervoeren containers en/of 
afvalstoffen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.  
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8.  Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing, verplaatsing of verwijdering van 
Containers in overeenstemming met zijn aanwijzingen. Hij zal Opdrachtnemer, haar werknemers en de door haar ter uitvoering 
van activiteiten ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken in dit verband. 
9.  Opdrachtgever dient de Containers onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, door welke oorzaak ook, leeg, schoon 
en in goede staat, voor eigen rekening, aan Opdrachtnemer aan te bieden. Opdrachtnemer is overigens in geval van beëindiging 
van de Overeenkomst, door welke oorzaak ook, gerechtigd haar Containers zonder enige in gebreke stelling of rechterlijke 
tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar deze zich bevinden. Alle hieraan verbonden kosten zijn 
voor rekening van Opdrachtgever. 
10. De Containers dienen zodanig door Opdrachtgever met Afvalstoffen te worden gevuld of en beladen, dat uitsteken buiten 
de Container, verlies, morsen, stuiven of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor 
Opdrachtnemer of voor derden wordt veroorzaakt. Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten de 
Container steekt of van de Container af kan vallen. 
11. Het gemiddelde gewicht van het in de Container aanwezige Afvalstoffen dient niet meer te bedragen dan 0.1 kg maal (de 
capaciteit van de Container in) het aantal liters. Overschrijding van dit gewicht leidt tot aanpassing van de wijze van aanlevering 
en/of de prijs. 
12. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Containers te vervreemden, door derden te laten gebruiken, te vervoeren of te 
ledigen of deze in onderhuur af te staan. 
13. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen / Containers bij opdrachtgever te (laten) inspecteren. 
14. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat maatregelen worden getroffen om overlast (stank en/of ongedierte) als gevolg 
van gebruik van de Container te voorkomen, waarbij de Containers regelmatig worden gereinigd, waarbij inschakeling door een 
derde vooraf door Opdrachtnemer dient te zijn goedgekeurd. 
 
13. Aanlevering in zakken en van grof bedrijfsafval. 
1.  Vuilniszakken die gebruikt worden voor het aanbieden van afval, dienen een “KOMO” keurmerk te hebben. 
2.  De vuilniszakken dienen goed gesloten aangeboden te worden en mogen niet zwaarder zijn dan 8 kilogram. De inhoud dient 
daarin zodanig te zijn verpakt, dat scherpe voorwerpen geen aanleiding kunnen geven tot verwonding of het scheuren van de 
zakken. 
3.  Grof bedrijfsafval dient gebundeld gereedgezet te worden, zodat het afval voor de Opdrachtnemer hanteerbaar is. 
4.  Het aanbieden van het afval dient plaats te vinden op zodanige wijze dat de inzamelauto van Opdrachtnemer onbelemmerd 
toegang heeft tot de ter inzameling gereedgezette Afvalstoffen. 
5.  Indien het overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt aan de openbare weg, zullen de vuilniszakken of het grof 
bedrijfsafval geplaatst moeten worden op de overeengekomen inzamel dag, op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of 
bij het ontbreken van trottoir, aan de kant van de rijweg. In dat geval zullen de ter plekke geldende regels moeten worden 
nageleefd en zal het voetgangersverkeer en overige verkeer niet worden belemmerd of verhinderd. 
 
14. Voorschriften met betrekking tot de Afvalstoffen. 
1. Opdrachtgever is voor aanvang van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer verplicht om een duidelijke omschrijving van 
de aard, herkomst, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen aan Opdrachtnemer te verstrekken. 
Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens. 
2. Opdrachtgever dient ter zake de door hem aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden de vanwege de overheid en/ of 
Opdrachtnemer geldende arbeidsomstandigheden- veiligheids- , milieu- en andere voorschriften reglementen, instructies en 
aanwijzingen in acht te nemen. 
3.  De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat zich in de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde 
Inzamelmiddelen geen Afvalstoffen worden gedeponeerd, en staat er voor in dat ook derden daarin geen Afvalstoffen 
deponeren,  die krachtens de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de Acceptatievoorwaarden niet voor die wijze 
van verwerking of in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat Containers nimmer mogen worden aangeboden 
met Gevaarlijke Afvalstoffen en/of Afvalstoffen die ontplofbaar en/of giftig zijn. In Containers die bestemd zijn voor de 
inzameling en opslag van specifieke Afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld glas, mogen uitsluitend die Afvalstoffen worden 
gedeponeerd. Het glas mag enkel heel worden gedeponeerd en niet in kleine stukken worden geslagen. 
4.  In geval een Inzamelmiddel verkeerd is beladen of is over beladen, de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de door 
Opdrachtnemer verstrekte omschrijving, vereisten uit deze algemene voorwaarden en/of Acceptatievoorwaarden, het 
transport van de Afvalstoffen in strijd is met de wettelijke regeling en/of het indien het inzamelen of transport een gevaar 
oplevert voor zaken, mensen of milieu, een en ander ter beoordeling van Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gerechtigd om één 
of meer van onderstaande opties te kiezen:  
- een hogere prijs in rekening te brengen, bestaande uit het gangbare tarief van Opdrachtnemer voor de in afwijking van de 
overeenkomst aangetroffen afvalstoffen, verhoogd met 50%;  
- lediging of wisseling van de Container(s) en/of de Afvalstoffen te weigeren totdat van de Overeenkomst afwijkende stoffen 
door of namens de Opdrachtgever voor diens rekening en risico uit de Container(s) zijn verwijderd;  
- de Container(s) voor rekening van de Opdrachtgever te doen ledigen of wisselen door derden die over de daartoe benodigde 
vergunningen beschikken. Eventuele schade en/of boetes als gevolg van verkeerde belading of over belading zijn voor rekening 
van Opdrachtgever en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, haar werknemers en door haar ter uitvoering van activiteiten 
ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband. 
5.  De Afvalstoffen mogen niet meer dan 30 cm boven de rand van de Containers uitsteken. 



Pagina 8 van 13 
 

6.  Opdrachtnemer heeft steeds het recht voor of gedurende haar Werkzaamheden een monster van de Afvalstoffen te nemen 
of de Afvalstoffen te keuren en analyseren. Eventuele kosten verbonden aan deze monster name, keuring of analyse zijn voor 
rekening van Opdrachtgever. Aan het uitvoeren of nalaten van een monsterneming, keuring of analyse kan Opdrachtgever 
jegens Opdrachtnemer geen rechten ontlenen. Opdrachtgever is steeds verplicht om telkens op het daartoe verstrekkende 
verzoek van Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de Afvalstoffen. 
 
15. Transport en etikettering 
Opdrachtgever dient vóór transport zorg te dragen voor een correct ingevulde vrachtbrief met vermelding van de 
gevarenklasse van de Afvalstoffen, een afzendersverklaring, de gevarenkaarten en andere bij verdrag (CMR,ADR), Europese 
verordening (EVOA) of krachtens de wet of vanwege de door Opdrachtnemer voorgeschreven documenten en voor de wettelijk 
goedgekeurde etikettering en verpakking van de Afvalstoffen. 
 
16. Wet- en regelgeving. 
Opdrachtgever dient ter zake van de door hem aan Opdrachtnemer opgedragen Werkzaamheden, de zich geldende Nationale 
en Internationale Wetgeving inzake milieuvoorschriften, reglementen, instructies van Opdrachtnemer en aanwijzingen in acht 
te nemen. 
 
 
17. Intellectueel eigendom 
Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar verstrekte 
tekeningen, modellen,  en/of offertes. Voornoemde stukken blijven in eigendom bij Opdrachtnemer- en mogen zonder haar 
uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op andere wijze worden gebruikt. 
 
18. Consumentenrecht 
Indien en voor zover Opdrachtgever een natuurlijke persoon is en een van voornoemde bepalingen niet strookt met het 
wettelijk geregelde consumentenrecht, zal aangesloten worden bij de wettelijke bepalingen ten aanzien van het 
consumentenrecht. 

 
19. AVG 
Opdrachtgever geeft hierbij aan Opdrachtnemer toestemming voor de verwerking van alle gegevens van Opdrachtgever welke 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, alsmede voor de 
verwerking van alle gegevens die door Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of voorafgaand aan het 
sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever en Opdrachtnemer erkennen dat 
de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, om te voldoen aan de wettelijke 
verplichting(en) van Opdrachtnemer om de vitale belangen van Opdrachtgever te beschermen, dan wel voor de behartiging van 
legitieme belangen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal deze gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst dan wel om te voldoen aan enige wettelijke verplichting.  
Opdrachtgever geeft bovendien reeds nu voor alsdan aan Opdrachtnemer toestemming om de gegevens te bewaren zolang er 
voor Opdrachtnemer enige (wettelijke of fiscale) bewaartermijn geldt. De gegevens zullen in ieder geval gedurende een periode 
van vijf (5) jaar na afloop van de Overeenkomst worden bewaard. 
 
20. Geschillen 
Op alle verbintenissen tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen 
partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door een bevoegde rechter van de vestigingsplaats van 
Opdrachtnemer, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich hiertegen verzet. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd 
op 3-2-2023 bij de Kamer van Koophandel te Breda. 
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Acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer 
 
In deze acceptatievoorwaarden wordt verstaan onder: 

 
Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euromilieu B.V.  
Opdrachtgever: Natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of daartoe een offerte 
aanvraagt. 
 
Deze acceptatievoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en 
kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door Opdrachtnemer. 
 
Uitsluitend de overeengekomen Afvalstoffen mogen worden aangeboden in de daartoe bestemde Container(s). 
Daaronder wordt verstaan onder: 
 
a. Bouw- en sloopafval: 

Afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, renoveren en slopen van woningen, gebouwen en andere 
bouwwerken, bestaande uit: puin, zand. 

 
b. Schoon Puin: 

Stenen, bakstenen, metselpuin, grindtegels en dakpannen. 
 
c. Hout 

Alle houtmaterialen, onbehandeld, ongesorteerd of verduurzaamd. Hout is te onderscheiden in: 

• C-hout: spoorbielzen, geïmpregneerd of verduurzaamd, grove vezelplaat. 
 
d. Gips: 

Schoon aangeleverde gips en cellenbetonblokken. 
 
Opdrachtgever is verplicht om kenbaar te maken indien er Afvalstoffen worden aangeboden die niet vallen onder de 
acceptatievoorwaarden van de betreffende Container. 
 

VERBODEN AFVALSTOFFEN 
 
In de Containers / aangeboden vuilniszakken / Inzamelmiddelen mogen door Opdrachtnemer in geen enkel geval de volgende 
afvalstoffen worden gedeponeerd: 

- Gevaarlijke afvalstoffen; 
- Afvalstoffen die giftig zijn; 
- Afvalstoffen die schade kunnen opleveren aan mens, dier, milieu en zaken; 
- Afvalstoffen die zelf ontbrandbaar zijn; 
- Afvalstoffen die explosief zijn; 
- Radioactieve Afvalstoffen; 
- Autobanden; 
- Afvalstoffen waarbij op de inhoud geen directe controle mogelijk is. 
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ACCEPTATIEVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT AFVALCONTAINERS 
 
Bouw- en sloopafvalcontainer 
 
In de bouw- en sloopafvalcontainer zijn de volgende Afvalstoffen toegestaan: 

• Grofvuil / huisraad; 

• Steenachtige materialen; 

• Gasbeton; 

• Isolatiemateriaal, papier en plastic; 

• Hout, behalve C-hout; 

• Maximaal 5% zand; 

• Bouw- en sloopafval. 
 
De volgende Afvalstoffen worden in deze container NIET geaccepteerd: 

• Dakleer 

• Asbest / Asbest vergelijkend materiaal; 

• Koelkast / vriezer; 

• Chemisch afval; 

• Meer dan 20% gips; 

• Bielzen / C-hout 

• Rubberen banden; 

• Matrassen 
 

Grofvuil 
 
In de grofvuilcontainer zijn de volgende Afvalstoffen toegestaan: 

• Grofvuil / huisraad; 

• Meubels; 

• Steenachtige materialen; 

• Gasbeton; 

• Isolatiemateriaal, papier en plastic; 

• Hout; 

• Maximaal 5% zand; 

• Bouw en sloopafval 

 
De volgende Afvalstoffen worden in deze container NIET geaccepteerd: 

• Dakleer 

• Asbest / Asbest vergelijkend materiaal; 

• Koelkast / vriezer; 

• Chemisch afval; 

• Meer dan 20% gips; 

• Bielzen / C-hout 

• Rubberen banden; 

• Matrassen 

 
 

Puincontainer 
 
In de puincontainer zijn de volgende Afvalstoffen toegestaan: 

• Keramische producten; 

• Harde steensoorten; 

• Tegels; 

• Grindtegels; 

• Stoeptegels; 

• Wasbakken / toiletpotten; 

• Maximaal 10% zand 
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De volgende Afvalstoffen worden in deze container NIET geaccepteerd: 

• Gips 

• Asbesthoudende materialen; 

• Asbest vergelijkende materialen; 

• Asfalt; 

• Gasbeton; 

• Zacht gesteente; 

• Overige vervuiling. 

 
 
 
Houtcontainer 
 
 
In de houtcontainer zijn de volgende Afvalstoffen toegestaan: 

• Hardboard; 

• Zachtboard 

• MDF; 

• Houten Meubels 

• Beschilderd hout 

• Kozijnen zonder glas 

• Hout met spijkers 
 
 
De volgende Afvalstoffen worden in deze container NIET geaccepteerd: 

• Verbrand Hout; 

• Verrot Hout; 

• Geïmpregneerd Hout; 

• Tuinhout; 

• Groenafval; 

• Boomstronken; 

• Overig afval; 
 
 

Groenafval container 
 
 
In de groenafval container zijn de volgende Afvalstoffen toegestaan: 

• Snoeiafval; 

• Tuinafval; 

• Takken; 

• Struiken zonder kluit; 

• Bladeren; 

• Hooi en stro; 

• Maximaal 20% gras. 
 
 
De volgende Afvalstoffen worden in deze container NIET geaccepteerd: 

• Compost; 

• Graszoden; 

• Boomstammen; 

• Boomstobben; 

• Zand/grond; 

• Bewerkt hout; 

• Papier/karton; 

• Overig afval; 
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Dakafval container 
 
 
In de dak afval container zijn de volgende Afvalstoffen toegestaan: 

• Dakleer; 

• Dakgrind; 

• Isolatiemateriaal; 

• 10% hout; 

• Sloopafval; 

• Maximaal 10% zand; 

• Bitumen; 
 
 
 
De volgende Afvalstoffen worden in deze container NIET geaccepteerd: 

• Asbesthoudend materiaal; 

• Asbest vergelijkend materiaal; 

• Autobanden; 

• Grond; 

• Overige vervuiling; 

• Verf; 

• Chemisch afval; 
 
 

Huisraad container  
 
 
In de huisraad container zijn de volgende Afvalstoffen toegestaan: 

• Grofvuil / huisraad; 

• Steenachtige materialen; 

• Gasbeton; 

• Isolatiemateriaal, papier en plastic; 

• Hout; 

• Maximaal 5% zand; 

• Bouw- en sloopafval; 

• Textiel; 

• Tapijt; 
 
De volgende Afvalstoffen worden in deze container NIET geaccepteerd: 

• Dakleer 

• Asbest / Asbest vergelijkend materiaal; 

• Koelkast / vriezer; 

• Chemisch afval; 

• Meer dan 20% gips; 

• Bielzen / C-hout 

• Rubberen banden; 

• Matrassen 
 

Grond afvalcontainer  
 
In de grond afvalcontainer zijn de volgende Afvalstoffen toegestaan: 

• Schone grond; 

• Graszoden; 

• Zand; 

• Tuinaarde; 

• Klei; 

• Veen; 
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De volgende Afvalstoffen worden in deze container NIET geaccepteerd: 

• Puin/steen; 

• Vervuilde grond; 

• Boomstronken; 

• Vloeistoffen; 

• Grond in zakken; 

• Grind; 

• Grond met onkruid; 
 

 

 
 
 
 
ACCEPTATIEVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT ROLCONTAINERS 
 
In de specifieke rolcontainers mogen uitsluitend de stoffen worden gedeponeerd zoals hieronder vermeld en/of zoals vermeld 
op de Container / Overeenkomst: 
 

- Restafval rolcontainer: 
 
Toegestane Afvalstoffen:  Textiel, papier en karton, isolatiemateriaal, kunststof en plastic, maximaal 5% glas, 

maximaal 5% Groenafval, Vuilniszaken met kantine afval. 
 
NIET toegestaan:  Olie, verf, mest, grond, asbest, dak afval, autobanden, puin en steen, ijzer en metalen, 

chemische vloeistoffen, boomstronken en wortels. 
 

- Papier / karton rolcontainer: 
 
Toegestane Afvalstoffen:  Kranten, tijdschriften / vakbladen, folders / reclamedrukwerk (zonder plastic of folie) 

Telefoongidsen, papieren zakken, enveloppen met venster, schrijf- en tekenpapier, 
kartonnen dozen, schone kartonnen en papieren verpakkingen 

 
NIET toegestaan:  Behang en vinyl, Zuivel- en (fris)drankverpakkingen, andere vloeistofdichte 

verpakkingen, geplastificeerd papier (waaronder stickers), Hygiëne papier 9zoals 
keukenrol, sanitair papier, zakdoeken), koffiefilters, Nat, vuil en/of verontreinigd papier 
en karton (bv vervuild met etensresten), ordners en ringbanden, carbonpapier en foto’s. 

 
- Glas rolcontainer: 

 
Toegestane Afvalstoffen:  Glas in de vorm van hele potten en flessen (niet stukgeslagen). 

 
NIET toegestaan:  Drinkglazen, spiegelglas en overig glas. 

 


