
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN AAN AFVALCOMBINATIE “DE 
VALLEI” N.V. EN AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN 
 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
“ACV”: ‘Afvalcombinatie “de Vallei” N.V. en aan haar gelieerde vennootschappen; 
“Opdrachtgever”: elke wederpartij bij enige Overeenkomst met ACV; 
“Overeenkomst”: iedere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn; 
“Afvalstoffen”: alle door Opdrachtgever aan ACV aangeboden stoffen, preparaten of producten, daaronder 
mede begrepen gevaarlijke en chemische stoffen, waarvan Opdrachtgever zich – met het oog op 
verwijdering daarvan - zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich zal ontdoen door middel van 
overdracht aan ACV; 
“Be- en/of Verwerkingsinrichting”: de inrichting waarin Afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor 
hergebruik, nuttige toepassing of verwerking dan wel waar Afvalstoffen mogen worden gestort of verbrand 
dan wel waar Afvalstoffen worden overgeslagen; 
“Containers”: afzetcontainers ongeacht de inhoud daarvan, Minicontainers, (semi)ondergrondse 
containers, Perscontainers en Rolcontainers en alle overige door ACV aan Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde containers. 
“Inzamelmiddel”: alle middelen zoals Containers, vaten, pallets, voertuigen, etc. die zijn bestemd voor 
inzameling, tijdelijke opslag, vervoer en/of verwijdering van Afvalstoffen. 
“CPI-index”: De kostenindex voor het consumentenprijspeil 
“Rolcontainer”: een Inzamelmiddel op vier wielen bestemd voor het deponeren van Afvalstoffen, geschikt 
voor het lossen in een inzamelauto; 
“Minicontainer”: een Inzamelmiddel op twee wielen bestemd voor het deponeren van Afvalstoffen, 
geschikt voor het lossen in een inzamelauto; 
“Perscontainer”: een Inzamelmiddel voor het deponeren van Afvalstoffen met een zelfpersende installatie 
voor verdichting van de erin gedeponeerde Afvalstoffen, hetzij stationair, hetzij geschikt voor transport op 
een vrachtauto; 
“Plaagdieren”: zoogdieren, insecten of spinachtigen die door hun aantal, gedrag of leefwijze hinder 
veroorzaken; 
“Plaagdierbeheersing”: het verminderen van de hinder door wering of verdelging van Plaagdieren. 
 
Artikel 2 Algemeen 
2.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan ACV met betrekking tot activiteiten door ACV, en 

op alle overeenkomsten terzake, zijn deze voorwaarden van toepassing. 
2.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 
2.3 Een Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt 

met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en ACV. 
 
Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen van ACV zijn vrijblijvend. 
3.2 Alle aanbiedingen van ACV zijn steeds gebaseerd op de door of namens Opdrachtgever verstrekte 

gegevens, monsters en bescheiden waarvan van de juistheid en volledigheid wordt uitgegaan. 



3.4 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. ACV is 
slechts gebonden nadat zij een aan haar gegeven opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever heeft 
bevestigd of, bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat zij de opgedragen werkzaamheden 
feitelijk heeft aangevangen. 

 
Artikel 4 Prijs 
4.1 Alle door ACV opgegeven prijzen en de met ACV overeengekomen prijzen zijn prijzen exclusief enige 

heffing of belasting van overheidswege en mitsdien ook exclusief BTW. 
4.2 Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen worden volledig en 

onmiddellijk doorberekend aan Opdrachtgever. 
4.3 Indien op verzoek van Opdrachtgever of daartoe anderszins te goeder trouw genoodzaakt de normale 

werktijden moeten worden overschreden, is ACV gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen. 
4.4 Voor alle Overeenkomsten geldt dat de geldende prijs voor enige activiteit jaarlijks (per 1 

januari)wordt aangepast aan prijsverhogende ontwikkelingen conform het CPI-indexcijfer over de 
maand augustus van enig jaar. 

4.5 In afwijking van het voorgaande lid, kan ACV te allen tijde de tarieven aanpassen aan prijsverhogende 
ontwikkelingen. 

4.6 De kosten verbonden aan de vergunningen welke benodigd zijn voor het plaatsen van door ACV ter 
beschikking gestelde Containers of andere Inzamelmiddelen, verschuldigde precariokosten, 
reclamebelasting, overige kosten en eventueel terzake verbeurde boetes komen voor rekening van 
Opdrachtgever. 

 
Artikel 5 Wijzigingen, meerwerk, uitvoering door derden 
5.1 ACV is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met Opdrachtgever doch steeds met inachtneming 

van de Eisen van redelijkheid een billijkheid, zaken te vervangen en/of te wijzigen, aan te brengen in de 
overeengekomen activiteiten dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en 
vakkundige uitvoering van de overeengekomen activiteiten nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is 
ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften of ingevolge van wijzigingen in het 
acceptatiebeleid van afvalverwijderingsinrichtingen. 

5.2 Wijzigingen of meerwerk leiden tot wijziging of uitbreiding van de Overeenkomst en wijziging of 
verhoging van de prijs. 

5.3 ACV heeft het recht om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling 
van derden en al dan niet in gedeelten. 

 
Artikel 6 Verhuur en ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen 
6.1 De verhuurde en ter beschikking gestelde Containers of andere Inzamelmiddelen blijven eigendom van 

ACV en mogen alleen door ACV of in opdracht van ACV geledigd worden. 
6.2 De Inzamelmiddelen mogen niet worden verhuurd door Opdrachtgever. 
6.3 De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever geleverd te zijn. 

Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst aan ACV worden 
meegedeeld. 

6.4 Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te 
beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen 
bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen, te beveiligen  en 
te reinigen. 



6.5 De Inzamelmiddelen worden door en voor rekening van ACV technisch onderhouden. Beschadigingen 
die anders dan bij normaal gebruik zijn ontstaan, op welke wijze dan ook, worden op kosten van 
Opdrachtgever hersteld. 

6.6 Eventuele schade aan een Inzamelmiddel dient onmiddellijk schriftelijk aan ACV gemeld te worden. 
6.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd zelf reparaties aan het Inzamelmiddel te verrichten of doen 

verrichten door anderen dan ACV, dan wel een door ACV aan te wijzen derde. 
6.8 In verband met de op voorhand bepaalde wijze van verwerking of bestemming van de in specifieke 

Inzamelmiddelen in te zamelen Afvalstoffen zal Opdrachtgever in de Inzamelmiddelen geen 
Afvalstoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen Afvalstoffen deponeren, die 
krachtens Overeenkomst, overheidsvoorschriften of voorschriften of aanwijzingen van ACV niet voor 
de op voorhand bepaalde wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij 
geldt ondermeer dat: 
a. in de Inzamelmiddelen geen Afvalstoffen mogen worden gedeponeerd, die de Inzamelmiddelen of 

andere eigendommen van ACV kunnen beschadigen of aantasten; 
b. in Rol- en/of Mini- en/of Perscontainers nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot 

daarin mogen worden aangeboden, gevaarlijke Afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of 
slachtafval en/of Afvalstoffen die radioactief en/of ontplofbaar zijn (Afvalstoffen die stank 
verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, heet, gloeiend en/of anderszins gevaarlijk 
kunnen zijn mogen alleen daarin aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of 
omvang groter zijn dan de Container en/of waarvan het totaalgewicht het laadvermogen van de 
Container of het hefvermogen van de container-hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere 
Afvalstoffen die door de Be- of Verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd; 

c. in Containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van speciale Afvalstoffen zoals 
bijvoorbeeld glas, papier, karton, textiel, kunststoffen en gft uitsluitend die specifieke Afvalstoffen 
mogen worden gedeponeerd; 

d. in Mini- en Rolcontainers het afval niet gecomprimeerd mag worden aangeboden; 
e. er in de Inzamelmiddelen niets mag worden verbrand. 

6.9 In geval een Inzamelmiddel verkeerd is beladen of is overbeladen, is beladen met andere Afvalstoffen 
dan overeengekomen, of de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte 
omschrijving, één en ander ter beoordeling van ACV, is ACV gerechtigd hetzij de Afvalstoffen tegen 
een hogere prijs te verwerken, hetzij het Inzamelmiddel niet te ledigen, de afvoer van het 
Inzamelmiddel of de Afvalstoffen te weigeren en het Inzamelmiddel of de Afvalstoffen retour te 
zenden aan Opdrachtgever. 

6.10 De Afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door Opdrachtgever dat verlies, morsen, of 
wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel aan ACV of derden wordt 
veroorzaakt. 

6.11 De door Opdrachtgever van ACV ter uitvoering van activiteiten aangeboden Afvalstoffen worden 
eigendom van ACV. De Afvalstoffen worden beschouwd als Afvalstoffen waar Opdrachtgever afstand 
van heeft gedaan. 

6.12 De Inzamelmiddelen dienen, voorzover zij beschikken over deksels, kleppen of deuren bij het 
aanbieden goed gesloten te zijn. 

6.13 De Inzamelmiddelen dienen door Opdrachtgever regelmatig inwendig en uitwendig te worden 
gereinigd. 

6.14 Als een aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld Inzamelmiddel verloren gaat (waaronder maar niet 
beperkt tot brand of diefstal), zal Opdrachtgever de kosten van vervanging betalen. 



6.15 De Opdrachtgever treft passende maatregelen om het verloren gaan van het Inzamelmiddel zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

6.16 Indien het aanbieden of overdragen van afval plaatsvindt op het terrein van Opdrachtgever, moet dit 
geschieden door het Inzamelmiddel op de vastgestelde ledigingsdag in gesloten toestand en op een 
zodanige wijze gereed te zetten, dat de door ACV daarvoor in gebruik zijnde inzamelauto 
onbelemmerd toegang heeft tot het Inzamelmiddel. 

6.17 Tenzij de toepasselijke Algemene Plaatselijke Verordening anders bepaalt, dient in geval het 
overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt aan de openbare weg, dit te geschieden door het 
inzamelmiddel op de vastgestelde ledigingsdag, niet eerder dan 06.00 uur, te plaatsen: 
• op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van en trottoir, aan de kant van 

de rijweg; 
• in gesloten toestand en op een wijze waardoor het voetgangers- en overig verkeer niet worden 

gehinderd en/of belemmerd; 
• op een tijd en plaats nader met Opdrachtgever afgesproken. 

6.18 Plaatsing van het Inzamelmiddel op de openbare weg wordt slechts toegestaan op de dag van de 
lediging. 

6.19 Het Inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk na lediging van de openbare weg worden verwijderd. 
6.20 ACV is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen om te wisselen. Bij het einde van de looptijd van 

de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden op het eerste verzoek van ACV de Inzamelmiddelen 
schoon, leeg en in goede staat terug te geven aan ACV. 

 
Artikel 7 Omschrijving Afvalstoffen, monsterneming en analyse 
7.1 Opdrachtgever is voor aanvang van de werkzaamheden door ACV, alsook nadien telkens wanneer ACV 

daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de 
eigenschappen en de samenstelling als ook de gevaren klassen van de Afvalstoffen aan ACV te 
verstrekken, danwel - indien en voorzover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling 
en/of de gevarenklassen van de Afvalstoffen hem niet bekend zijn - zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan 
ACV melden. 
Opdrachtgever is voorts verplicht om telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling 
van de Afvalstoffen wijzigt, dat uit eigen beweging schriftelijk aan ACV te melden. 

7.2 Opdrachtgever staat jegens ACV in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door 
hen aangeboden Afvalstoffen, alsmede dat de aldus aangeboden Afvalstoffen overeenstemmen met 
de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten. 

7.3 ACV heeft steeds het recht voor of gedurende haar activiteiten een monster van de Afvalstoffen te 
nemen of de Afvalstoffen te keuren of te analyseren. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking 
verlenen aan de monsterneming en de richtlijnen van ACV desbetreffend volgen. De kosten verbonden 
aan monsterneming en analyse zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 
Artikel 8 Overheidsmaatregelen met betrekking tot de wijze van aanbieden van Afvalstoffen 
8.1 Indien en voorzover Afvalstoffen uit hoofde van en door bevoegd gezag uitgevaardigde maatregelen 

gescheiden moeten worden aangeleverd, of in een bepaalde vorm moeten worden aangeboden, is 
Opdrachtgever eveneens in het kader van deze Overeenkomst daartoe verplicht, zonder dat dit 
aanleiding kan zijn tot het overigens wijzigen van de rechten/verplichtingen van partijen. 

8.2 ACV verplicht zich, uit hoofde van deze Overeenkomst, zorg te dragen voor de afvoer van de 
gescheiden aangeboden Afvalstoffen overeenkomstig de hierboven bedoelde maatregelen.  



8.3 Indien door bevoegd gezag uitgevaardigde maatregelen gevolgen hebben voor de wijze van uitvoering 
van werkzaamheden welke ACV voor Opdrachtgever uitvoert, is ACV gerechtigd de overeengekomen 
werkzaamheden overeenkomstig het door het bevoegd gezag uitgevaardigde maatregelen uit te 
voeren, zonder dat dit aanleiding kan zijn tot het overigens wijzigen van de rechten/verplichtingen van 
partijen. 

8.4 ACV is gerechtigd eventuele meerkosten verbonden aan de gescheiden inzameling en afvoer van 
Afvalstoffen overeenkomstig de hierboven bedoelde overheidsmaatregelen en de in artikel 8.3 
bedoelde overheidsmaatregelen door te berekenen aan Opdrachtgever. 

 
Artikel 9 Overige reinigingswerkzaamheden 
9.1 Vetafscheiders dienen voor het inzamelvoertuig goed bereikbaar te zijn. De afstand tussen 

inzamelvoertuig en vetafscheider mag maximaal 30 meter zijn. 
9.2 Indien door onbereikbaarheid in de vorm van verplaatsbare obstakels -op eigen terrein- wachttijden 

groter dan 15 minuten ontstaan, wordt deze wachttijd in rekening gebracht. 
9.3 Het in het vorige lid gestelde, geldt ook voor het mechanisch vegen van bedrijfsterreinen. 
9.4 Het ledigen en reinigen van vetafscheiders en het mechanisch vegen van bedrijfsterreinen geschiedt 

tijdens de door ACV vastgestelde werktijden. Voor het -op verzoek van Opdrachtgever- legen en 
reinigen van vetafscheiders dan wel vegen van bedrijfsterreinen buiten de vastgestelde werktijden 
worden extra kosten in rekening gebracht. 

9.5 In de vetafscheider mogen zich geen andere Afvalstoffen bevinden dan plantaardige en of dierlijke 
vetten. Indien vóór lediging andere Afvalstoffen dan plantaardige en dierlijke vetten in de 
vetafscheider worden aangetroffen, dan wordt de vetafscheider niet geleegd. In dat geval worden 
slechts voorrijkosten in rekening gebracht. Indien na lediging blijkt dat een vetafscheider toch andere 
Afvalstoffen dan plantaardige en dierlijke Afvalstoffen heeft bevat, dan is ACV gerechtigd de kosten 
voor de afvoer en verwerking van deze Afvalstoffen door te berekenen aan Opdrachtgever. 

 
Artikel 10 Plaagdierbeheersing 
10.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de wijze of het tijdstip als overeengekomen. ACV zal 

de werkzaamheden uitvoeren door of onder direct toezicht van daartoe bevoegde deskundige 
personen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij 
benadering overeengekomen. 

10.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens ACV, die verband houden 
met de werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden 
opgevolgd. 

10.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat ACV direct kan beginnen met de werkzaamheden. 
Daartoe dient onder andere vrije toegang te worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, 
lokaliteiten, terreinen etc. 

10.4 Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft Opdrachtgever niet van zijn verplichting de 
overeengekomen vergoeding te voldoen. 

 
Artikel 11 Aansprakelijkheid ACV 
11.1 Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, zal indien sprake is van schuld aan de zijde van 

ACV, ACV aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de 
uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid zal nimmer het bedrag 
te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht. 



11.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, is ACV niet aansprakelijk voor enige schade die 
Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst lijdt tenzij deze schade het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van ACV. 

11.3 In geen geval is ACV aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de Afvalstoffen niet voldoen aan 
de opgave of omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 7 van deze algemene 
voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt omdat de Be- of 
Verwerkingsinrichting de Afvalstoffen weigert. 

11.4 Schade die niet ontdekt en aan ACV gemeld wordt binnen vijf werkdagen na voltooiing van de 
werkzaamheden waar mee de schade rechtstreeks verband houdt, komt niet voor vergoeding in 
aanmerking. 

11.5 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de totale aansprakelijkheid van ACV steeds beperkt 
tot het risico en het bedrag dat door ACV, mede in aanmerking genomen de prijs van het door haar 
geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren dan wel, voor zover 
dit lager is, de betreffende contractsom, waarbij ACV’s aansprakelijkheid voor schade geleden door 
Opdrachtgever of door derden tot ten hoogste EUR 10.000 zal bedragen. 

 
Artikel 12 Aansprakelijkheid Opdrachtgever, vrijwaring ACV 
12.1 Behoudens in geval van opzet en bewuste roekeloosheid van ACV, vrijwaart Opdrachtgever ACV van 

aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met 
de Overeenkomst. 

12.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen 
en/of eigendommen van ACV en/of schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen door of 
vanwege Opdrachtgever aan ACV gegeven. 

12.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het niet 
voldoen van de Afvalstoffen aan de opgave of omschrijving als bedoeld in artikel 7 van deze algemene 
voorwaarden. 

12.4 Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van 
Opdrachtgever ligt, zal deze de daarvoor ontstane schade aan ACV vergoeden en zo mogelijk ACV in 
staat stellen de werkzaamheden op nader overeen te komen tijdstippen te verrichten.  

12.5 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet voldoen aan de 
verplichtingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever. 

 
Artikel 13 Betaling en zekerheid 
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen facturen dienen 

binnen vijf werkdagen kenbaar gemaakt te worden aan ACV. De aldus ingediende bezwaren worden 
onmiddellijk in behandeling genomen maar schorsen de betalingsverplichting niet. Bij later blijkende 
juistheid van de bezwaren zal ACV overgaan tot verrekening. 

13.2 Indien binnen vier weken na factuurdatum nog geen betaling is ontvangen, wordt tot incasso 
overgegaan. Alle hieraan verbonden kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke alsmede de 
wettelijke rente komen ten laste van de Opdrachtgever. 

13.3 ACV heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag 
te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling te verlangen. 

 
 
 



Artikel 14 Overmacht 
14.1 Van overmacht aan de zijde van ACV is sprake indien de nakoming van de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare 
omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals - maar niet beperkt tot - 
overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)-rampen, staking, uitsluiting, blokkade, 
oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, 
bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan ACV van bij derden 
bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie van de Afvalstoffen door een Be- of 
Verwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, storingen in de bedrijfsvoering van ACV dan wel 
storingen in bedrijven van haar afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden 
waarop ACV is aangewezen voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst. 

14.2 ACV is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten in geval van 
overmacht. Indien de periode waarin ACV door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen, hebben zowel ACV als 
Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke 
verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Indien Opdrachtgever dit recht 
uitoefent, is hij gehouden om voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen terug te nemen indien de 
Overeenkomst dienstverlening betreft. 

14.3 Indien ACV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan 
dan wel gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk 
te facturen. 

 
Artikel 15 Duur, opzegging en ontbinding 
15.1 Tenzij anders bepaald, worden alle Overeenkomsten voor verhuur en lediging van Rol- en 

Minicontainers aangegaan voor de duur van 36 maanden. Alle Perscontainers worden in principe 
verhuurd en geledigd op basis van een contract met een duur van 60 maanden.  

15.2 Na verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst tussen ACV en Opdrachtgever wordt de looptijd 
automatisch verlengd met eenzelfde periode waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk werd 
aangegaan, zij het ten minste met een jaar, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van de lopende periode door middel van een schriftelijke verklaring door één der partijen 
is opgezegd. 

15.3 Wanneer Opdrachtgever één van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat 
van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of 
liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvable blijkt of wordt getroffen door 
beslaglegging, is ACV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de 
Overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander 
naar haar keuze en steeds met 
behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze 
gevallen is elke vordering die ACV ten bate van Opdrachtgever heeft of krijgt direct en volledig 
opeisbaar. 

 
  



Artikel 16 Conversie 
16.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is, laat dit 

onverlet de geldig- en toepasselijkheid van de overige bepalingen. In geval van een nietige of 
onverbindende bepaling door ACV en Opdrachtgever wordt geacht in plaats daarvan een beding te 
zijn overeengekomen dat rechtsgeldig en/of wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel 
mogelijk overeenkomt met het niet rechtsgeldige of met het onverbindende beding. 

 
Artikel 17 Geschillen en klachten 
17.1 Op alle verbintenissen tussen ACV en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
17.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de 

bevoegde rechter te Arnhem, tenzij een geschil onderworpen is aan de bevoegdheid van de 
kantonrechter of ACV een andere bevoegde rechter prefereert. 

 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 7-11-2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 


