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ARTIKEL 1 Toepassing  
Op het aanbieden van (afval)stoffen aan, en de bemiddeling in de afzet van (afval)stoffen door de Grondbank Het Groene Hart BV (verder GHGH). 
 
ARTIKEL 2 Verklaring der begrippen 
Aanbieder: degene die de (afval)stoffen ter verwerking aanbiedt, of een derde namens de aanbieder. 
Vervoerder: degene die de (afval)stoffen feitelijk aanvoert. 
Beheerder: degene die het beheer heeft namens de GHGH, of de door deze aangewezen vertegenwoordigers. 
Afvalstoffen: materiaal dat voldoet aan de eisen gesteld van dit reglement. 
Besluit: besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 
Eural: Regeling Europese afvalstoffenlijst. 
 
ARTIKEL 3 Geldigheid 
Door het aanbieden van (afval)stoffen wordt de aanbieder geacht met de algemene voorwaarden in te stemmen. Afwijkingen door de aanbieder zijn slechts geldig 
voor zover die schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur en/of de hoeveelheid zoals vastgelegd in een overeenkomst 
tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen. 

 
ARTIKEL 4 Beheer en exploitatie 
GHGH is gevestigd te Waddinxveen en wordt geleidt door de directeur, welke, bij de bemiddeling in de afzet van de (afval)stoffen, vertegenwoordigd kan worden 
door het daarvoor aangestelde personeel. 
 
ARTIKEL 5 Aanbieden van afvalstoffen 
Er worden grond/bagger en secundaire grondstoffen aangeboden bij de GHGH met bekende en onbekende verontreinigingen in het kader van het 
Bouwstoffenbesluit. Wanneer de grond/bagger en secundaire grondstoffen verontreinigd zijn met materiaalvreemde stoffen (zoals metaal, plastic e.d.) kunnen 
deze door de GHGH zondermeer verwijderd en afgevoerd worden naar een erkend verwerker op kosten van de ontdoener. 
 
ARTIKEL 6 Aanbiedingsprocedure bij verwerkingslocatie 
6.1 Van alle aangeboden (afval)stoffen wordt de hoeveelheid door middel van wegen bepaald dan wel een nauwkeurige inschatting van aantal m3. 
6.2 De vervoerder moet de gegevens conform het Besluit vermelden, daarna vindt weging en registratie plaats. 
6.3 Wanneer de aanbieder, welke als zodanig door de vervoerder is aangegeven, ontkent dat het door de vervoerder aangeboden materiaal van hem afkomstig 

is, wordt de desbetreffende vervoerder beschouwd als aanbieder en als degene die de factuur van de GHGH dient te voldoen. 
6.4 Op de acceptatieplaats wordt beoordeeld of de aangevoerde afvalstoffen voor acceptatie in aanmerking komen. Zonodig vindt er terugkoppeling naar de 

weegbrug plaats. Ingeval van verontreinigingen wordt verwezen naar artikel 5. 
6.5 De aangevoerde (afval)stoffen dienen in de daarvoor bestemde voertuigen te worden aangevoerd, welke in goede staat van onderhoud moeten verkeren, 

zodat de acceptatieplaats niet verontreinigd wordt door het lekken van olie, brandstof of andere schadelijke stoffen. Bovendien moeten er voorzieningen zijn 
getroffen om verlies van (afval)stoffen van het aanvoerende transportmiddel te voorkomen. 

6.6 Van elke aangevoerde en geaccepteerde lading wordt een weegbon gemaakt (de vervoerder ontvangt een kopie van de weegbon van de GHGH) waarop 
de volgende gegevens staan vermeld: datum van aanvoer, VIHB-nummer (indien van toepassing), hoeveelheid in gewicht en wanneer noodzakelijk in 
volume, omschrijving van de aard en samenstelling (afval)stof, ontvanger (factuur), vervoerder, Euralcode (indien van toepassing), afvalstroom- en 
ontheffingsnummer conform het Besluit (indien van toepassing). 

6.7 Van elke afgevoerde lading wordt een weegbon gemaakt (de vervoerder ontvangt een kopie van de weegbon van de GHGH) waarop de volgende 
gegevens staan vermeld: datum van afvoer, VIHB-nummer (indien van toepassing), hoeveelheid in gewicht en wanneer noodzakelijk in volume, 
omschrijving van de aard en samenstelling, vervoerder, afvoerbestemming van de (ongewenste) stoffen, Euralcode (indien van toepassing), afvalstroom- 
en ontheffingsnummer conform het Besluit (indien van toepassing). 

6.8 Van vrachten die door de acceptant worden geweigerd, worden de volgende gegevens geregistreerd: datum, VIHB-nummer (indien van toepassing), 
hoeveelheid in gewicht, vervoerder, aanbieder, reden van weigering, Euralcode (indien van toepassing), afvalstroom- en ontheffingsnummer conform het 
Besluit (indien van toepassing). 

6.9 De weegbonnen worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard. 
6.10 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of haar vertegenwoordiger of diens vertegenwoordiger van de GHGH. 
 
ARTIKEL 7 Tarief 
De tarieven gelden per ton of per m3 en worden minimaal jaarlijks vastgesteld/geïndexeerd dan wel middels offerte per partij opgesteld. 
 
ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid 
8.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde 

afvalstoffen of andere materialen, aan het personeel en eigendommen van de beheerder dan wel van derden voor de beheerder werkzaam, veroorzaakt. 
8.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in lid 1 genoemde geval voor alle schade aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak. 
8.3 Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder aanbiedt, zijn zowel de aanbieder, de vervoerder als hun vertegenwoordigers hoofdelijk aansprakelijk voor 

de schade in dit artikel bedoeld. 
 
ARTIKEL 9 Betaling, incasso 
9.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum (vervaldatum) door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door GHGH 

aangegeven bank- of girorekening. 
9.2 Na de vervaldatum is de aanbieder rechtens in verzuim. 
9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de aanbieder wordt de vordering van de beheerder onmiddellijk opeisbaar. 
9.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
9.5 Door de aanbieder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van 

opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de aanbieder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
9.6 De aanbieder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, een gedeelte van een 

maand voor een hele gerekend. 
9.7 Is de aanbieder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle incassokosten ter verkrijging van 

voldoening buiten rechte voor rekening van de aanbieder. In ieder geval is de aanbieder verschuldigd 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 
250,00. Indien de beheerder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in 
aanmerking. 

9.8 De aanbieder is jegens de beheerder de door de beheerder gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. 
 
ARTIKEL 10 Geschillen 
10.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht. 
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden ter beslechting voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 

onverminderd het recht van de beheerder geschillen voor te leggen aan de bevoegde Rechter van woonplaats/vestigingsplaats van de aanbieder. Het 
voorgaande lid laat de wettelijke competentie van de kantonrechter onverlet. 


