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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Definities 

Acceptatie:  de constatering van Indaver dat de aard en de samenstelling van de 
aangeboden Afvalstoffen overeenstemmen met die welke zijn overeengekomen; 

Acceptatieprotocollen: Geldende voorschriften voor en de te volgen procedure bij de aanbieding, 
analyse en Acceptatie van Afvalstoffen; 

Afvalstoffen: alle stoffen, objecten, preparaten of andere producten, gevaarlijke stoffen 
daaronder begrepen (i) door de Klant aan Indaver ter uitvoering van 
werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemd, (ii) waarvan de Klant zich, 
met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen 
of zich moet ontdoen; 

Algemene verkoop- 

voorwaarden:  de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van Indaver; 

Indaver:  Indaver Groep entiteiten, dan wel haar gelieerde vennootschappen; 

Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en transporteren van Af-
valstoffen, waaronder begrepen recipiënten en verpakkingsmaterialen 
(hulpmiddelen om Afvalstoffen op te bulken); 

Klant: natuurlijke of rechtspersoon tot wie Indaver een aanbieding richt, voor wie 
Indaver werkzaamheden verricht of laat verrichten of die wederpartij is bij enige 
Overeenkomst met Indaver; 

Overeenkomst:  iedere overeenkomst waar de Algemene verkoopvoorwaarden op van 
toepassing zijn; 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle opdrachten 
aan en alle overeenkomsten met Indaver, welke strekken tot levering van diensten en/of verkoop en 
levering van goederen door Indaver.  

2. Partijen verklaren en bevestigen dat elk artikel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in verhouding 
staat tot het geheel van de andere artikelen en dat de rechten en verplichtingen van die uit de Algemene 
Verkoopvoorwaarden voortvloeien elkaar in evenwicht houden. 

3. Onder “diensten” in de zin van deze Algemene verkoopvoorwaarden worden onder meer verstaan 
diensten met betrekking tot (afval)logistiek (inzamelen, overslaan, opslaan en vervoeren van 
(Afval)stoffen), de be- en/of verwerking van Afvalstoffen, slibontwatering, verhuur van 
installaties/containers/zaken, het uitvoeren van kleine reparaties, toezicht en advisering omtrent 
milieuvraagstukken.  

4. Onder levering van ”goederen” in de zin van deze Algemene verkoopvoorwaarden worden onder meer 
verstaan, doch niet beperkt tot levering van compost, biomassa, granulaten, schroot, en polymeren. 

5. De Acceptatieprotocollen maken integraal deel uit van deze Algemene verkoopvoorwaarden. 
6. Bij wijziging van de Acceptatieprotocollen zullen partijen zich steeds aan de meest recente versie 

daarvan conformeren. 
7. In geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten geldt de volgende rangorde: 

a. Overeenkomst;  
b. Algemene verkoopvoorwaarden; 
c. Acceptatieprotocollen; 

8. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
9. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan, 

indien deze door Indaver uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
10. De Klant met wie eenmaal op basis van onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden werd 

gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten 
tussen hem en Indaver behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 

1. Alle aanbiedingen/offertes van Indaver worden mede gebaseerd op de door of namens Klant verstrekte 
gegevens, monsters en bescheiden, waarbij door Indaver van de juistheid en volledigheid daarvan mag 
worden uitgegaan. 

2. Alle aanbiedingen/offertes van Indaver zijn vrijblijvend. 
3. Indaver is slechts gebonden indien en zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of 

afspraken door of met haar personeel verbinden Indaver niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk 
heeft bevestigd.  

Artikel 4 Leveringstermijn voor goederen en termijn voor uitvoering van diensten 

1. De eventuele leveringstermijn voor de goederen en/of de termijn voor uitvoering van de diensten gaan 
in na totstandkoming van de Overeenkomst en worden opgeschort totdat Indaver beschikt over alle 
door de Klant te verstrekken bescheiden en gegevens en totdat een eventueel overeengekomen 
vooruitbetaling door Indaver is ontvangen of voor Indaver aanvaardbare zekerheid voor betaling ten 
behoeve van Indaver is gesteld. De overeengekomen leveringstermijn en/of termijn voor uitvoering 
geldt niet als bindende termijn. 

2. De door Indaver te leveren goederen gelden als geleverd zodra zij gereed zijn voor verzending aan de 
Klant en nadat daarvan mededeling is gedaan aan de Klant. 

3. Overschrijding van leveringstermijnen en/of termijnen voor uitvoering geeft de Klant geen recht op 
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst noch op schadevergoeding. 

4. Indaver heeft het recht de Overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling 
van derden en al dan niet in gedeelten. 

Artikel 5 Prijs 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven of overeengekomen, zijn de door Indaver 
opgegeven of met Indaver overeengekomen prijzen netto, derhalve exclusief BTW en exclusief van 
overheidswege opgelegde heffingen en belastingen. 

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zijn alle werkzaamheden en uitgaven die uitdrukkelijk zijn 
genoemd in de relevante offerte van Indaver, dan wel in de acceptatie door Indaver van de opdracht 
van de Klant, in deze prijs begrepen. Alle zaken, werkzaamheden en uitgaven die niet zijn vermeld in 
de relevante offerte van Indaver, dan wel in de acceptatie door Indaver van de opdracht van de Klant, 
zullen aan de Klant in rekening worden gebracht tegen de bij Indaver gebruikelijke prijzen. 

3. Door Indaver opgegeven of met Indaver overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kosten van 
grondstoffen, energie, materialen, vervoer, lonen en verwerking op het moment van de totstandkoming 
van de Overeenkomst.  
Indaver behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig aan te passen (i) ingeval van wijzigingen 
aan de door de Klant verstrekte informatie of gegevens, of indien deze informatie foutief of onvolledig 
zou blijken; (ii) indien de prijs van de goederen of diensten die Indaver bij derden aankoopt verhoogd 
zou worden of dergelijke goederen of diensten (tijdelijk) niet beschikbaar zouden zijn bij de gebruikelijke 
leveranciers; en/of (iii) ingeval van stijging van de loonkost, sociale lasten, taksen, prijs van 
grondstoffen, materialen, vervoerskosten of energieprijzen bij eigen productie, waarbij de 
desgevallende prijsverhoging in redelijke verhouding zal staan en rekening houden met de 
voorkomende prijsstijgingen. 

4. Indaver heeft te allen tijde de bevoegdheid om kostenstijgingen, inclusief omzetbelasting indien van 
toepassing, die zijn ontstaan na het doen van een aanbod c.q totstandkoming van de Overeenkomst 
direct en volledig door te berekenen aan de Klant, ongeacht de reden daarvan. 

5. De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten, belastingen en verzekeringen, welke benodigd 
zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, komen voor rekening van de Klant. 

6. Herziening van de prijzen gebeurt op permanente basis, van rechtswege, ingevolge alle wijzigingen in 
de wetgeving die van toepassing is of zou zijn of worden op de verwerking van de Afvalstoffen, 
waaronder milieuheffingen, opcentiemen op milieuheffingen, etc en dit met ingang op de dag van het 
in kracht treden ervan. Wijzigingen in de geldende belastingen zullen inclusief wijzigingen in de al dan 
niet aftrekbaarheid van milieuheffingen in de vennootschapsbelasting, integraal doorgerekend worden 

( in plus en min ) aan de Klant. In geval van retroactief ingevoerde belastingen, zal de tariefherziening 
retroactief toegepast worden en in rekening gebracht worden met de nog uitstaande facturen. 

7. Indien op verzoek van de Klant of naar Indaver's inzicht noodzakelijkerwijs de normale werktijden 
worden overschreden, is Indaver gerechtigd daarover een toeslag te berekenen.  

Artikel 6 Meerwerk 

1. Indaver is te allen tijde gerechtigd meerwerk afzonderlijk aan de Klant in rekening te brengen. Onder 
"meerwerk" wordt onder meer verstaan: 

a. aanvullingen of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden die de Klant na 
de totstandkoming van de Overeenkomst verlangt en waarvan Indaver van oordeel is, 
dat die werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid; of 

b. aanvullingen of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden die naar het 
redelijk oordeel van Indaver na totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk 
blijken te zijn, bijvoorbeeld: 

i. voor een goede, veilige en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst; 
ii. in verband met nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften; 
iii. op grond van een andere aard van vervuiling / samenstelling dan is opgegeven 

of verondersteld; 
iv. op grond van niet-nakoming door de Klant van enige verplichting voortvloeiende 

uit de Overeenkomst jegens Indaver (waaronder doch niet beperkt tot niet-
naleving van de Acceptatieprotocollen). 

2. Indien volgens Indaver sprake is van meerwerk, zal Indaver de Klant zo spoedig mogelijk van dat feit 
op de hoogte brengen, alsmede de Klant inlichten omtrent de gevolgen daarvan voor de prijs en voor 
de termijn waarbinnen Indaver haar werkzaamheden zal kunnen voltooien. 

3. De Klant wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden gevolgen in te 
stemmen, indien hij niet binnen vierentwintig (24) uur na de kennisgeving van Indaver schriftelijk 
bezwaar heeft gemaakt. 

Artikel 7 Betaling en zekerheid 

1. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum..  
2. Indaver heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van 

zekerheid te vorderen. 
3. Indien de Klant enig door hem verschuldigd bedrag niet op het afgesproken tijdstip voldoet, is hij zonder 

ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag waarop de Klant in verzuim is, is hij verplicht over 
het opeisbare bedrag de toepasselijke wettelijke handelsrente te betalen. Is de Klant in gebreke of in 
verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten voor 
gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering voor zijn rekening.  

4. Betalingen door de Klant strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke kosten, 
dan op de verschuldigde rente en dan op de oudste openstaande factuur. 

5. De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 
Eventuele garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op. 

6. Alle door Klant aan Indaver verschuldigde bedragen zijn terstond en integraal opeisbaar indien en 
zodra Klant  tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, in 
staat van faillissement wordt verklaard, opschorting van betaling aanvraagt, een aanvraag of opening 
van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie aanhangig is gemaakt of indien 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 en voorts wanneer Klant- indien deze een rechtspersoon is- 
in liquidatie verkeert of wordt ontbonden dan wel op (een deel van) de in het kader van de 
Overeenkomst door of namens Indaver  ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit 
beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven. 

7. Indaver heeft het recht elk bedrag verschuldigd door de Klant in mindering te brengen van elk bedrag 
dat Indaver verschuldigd is aan de Klant of als schuld te vorderen van de Klant.  

Artikel 8 Informatie- en medewerkingsplicht Klant 

1. De Klant dient Indaver in staat te stellen haar diensten zonder hinder of beperkingen te verrichten. Hij 
dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en voor aanwezigheid van ondersteunende zaken, 
diensten en faciliteiten zoals onder meer voldoende begeleiding, water, verlichting, gas, elektriciteit en 
energie aansluitingspunten, hulpmateriaal, ruimte voor een tijdelijk onderkomen, opslagruimte, 
parkeergelegenheid, goede en verharde aanvoerwegen, een onder alle omstandigheden begaanbaar 
werkterrein voorzien van een deugdelijk afwateringssysteem, alles voor eigen rekening en risico. 

2. De Klant is gehouden de van overheidswege vastgestelde veiligheids-, vergunnings- en 
milieuvoorschriften alsmede de aanwijzingen van Indaver  terzake van orde, veiligheid en milieu in acht 
te nemen. De Klant en haar aangestelden dienen zich op de terreinen waartoe zij toegang hebben in 
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst strikt te houden aan de veiligheidsregels die 
aangegeven zijn op de site en aan de richtlijnen, veiligheidsprocedures en instructies die hem worden 
gegeven.       

3. De Klant is gehouden om, voordat Indaver met de diensten aanvangt, Indaver schriftelijk alle informatie 
die de Klant bekend is of behoort te zijn, te verstrekken die voor de uitvoering van de diensten of het 
leveren van goederen voor Indaver van belang kan zijn. In ieder geval dient de Klant Indaver te 
informeren over: 

(a) indien het betreft een opdracht tot het inzamelen, overslaan, opslaan en vervoeren van 
Afvalstoffen: de aard, samenstelling, hoeveelheid, verpakking Afvalstoffen, gevaar- en 
transportklasse(n) van de Afvalstoffen; 

(b) indien het betreft een opdracht tot afvalbe- en/of verwerking: de aard, samenstelling, 
alle wezenlijke kenmerken, hoeveelheid, herkomst en bijzondere risico’s van de 
Afvalstoffen en alle eventuele wijzigingen daarvan; 

(c) indien het betreft aanschaf compost en/of biomassa: uiteindelijke bestemming van deze 
producten. 

4. De Klant is gehouden vóór afgifte van de Afvalstoffen aan alle bij of krachtens de wet voorgeschreven 
verplichtingen met betrekking tot de afgifte van Afvalstoffen, waaronder de melding aan het bevoegd 
gezag, te hebben voldaan. 

5. De Klant 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 Indaver 
voorgeschreven documenten en voor de wettelijk goedgekeurde etikettering en verpakking van de 
Afvalstoffen. 

Artikel 9 Aanlevering, Acceptatie en verwerking van Afvalstoffen 

1. Bij het aangaan van de Overeenkomst deelt Indaver de Klant schriftelijk door middel van 
Acceptatieprotocollen van de be-/verwerker mede, welke Afvalstoffen conform de Overeenkomst 
aangeboden mogen worden. Indaver neemt de Afvalstoffen in ontvangst op de met de Klant 
overeengekomen locatie. Indien en voor zover Indaver de Afvalstoffen door een derde laat verwerken 
zijn de Acceptatieprotocollen van de derde onverkort van toepassing. 

2. Het staat Indaver vrij gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de 
categorieën Afvalstoffen welke niet mogen worden aangeboden dan wel een andere wijziging aan te 
brengen aan de Acceptatieprotocollen.  

3. Door inontvangstneming van de te vervoeren Afvalstoffen door Indaver gaan noch de eigendom, noch 
het risico van deze Afvalstoffen over op Indaver. Inontvangstneming van de Afvalstoffen door Indaver 
houdt geen Acceptatie in. Indien bij aanbieding van de Afvalstoffen aan de stortplaats, het 
verwerkingsbedrijf of vergelijkbare inrichting blijkt, dat het Afvalstoffen betreft die niet hadden 
aangeleverd mogen worden of enkel onder andere voorwaarden, dan kan Indaver naar eigen keuze 
en op kosten van de Klant de Afvalstoffen aan de Klant retourneren of de Afvalstoffen aan een andere 
stortplaats, verwerkingsbedrijf of vergelijkbare inrichting aanbieden en bijkomende kosten onverwijld 
doorrekenen aan Klant. 

4. Indaver heeft het recht de Afvalstoffen vóór Acceptatie te analyseren. De kosten, verbonden aan deze 
analyse, komen voor rekening van de Klant. De Klant is gehouden Indaver op haar verzoek in staat te 
stellen deze analyse uit te voeren.  

5. Indien bij aanlevering of na Acceptatie blijkt dat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de door de 
Klant verstrekte specificaties en/of anderszins niet voldoen aan de Acceptatieprotocollen, is Indaver 
gerechtigd naar haar keuze hetzij de Afvalstoffen aan de Klant voor diens rekening en risico te 
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retourneren, hetzij de prijs voor haar werkzaamheden te verhogen, dan wel de Afvalstoffen elders te 
laten verwerken en alle bijkomende kosten onverwijld door te rekenen aan Klant. 
De Klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor alle mogelijke schade berokkend door een non-
conformiteit van de Afvalstoffen, ook indien dit pas zou blijken na Acceptatie en/of be-/verwerking van 
de Afvalstoffen.  

Artikel 10 Inzamelmiddel & terbeschikkingstelling van installaties/containers/zaken 

1. Het Inzamelmiddel komt voor risico van Klant vanaf het moment dat het Inzamelmiddel door Indaver 
gelost is, tot op het moment dat Indaver het Inzamelmiddel geladen heeft. Klant vrijwaart Indaver tegen 
aanspraken van derden tot vergoeding van schaden welke ontstaan zijn in de periode welke ligt tussen 
het lossen en het laden van het Inzamelmiddel of die anderszins het gevolg zijn van een tekortkoming 
vanwege Klant. 

2. Gedurende de tijd dat installaties/containers/zaken, al dan niet tegen vergoeding door Indaver aan 
Klant ter beschikking is gesteld, komen deze installaties/containers/zaken voor rekening en risico van 
Klant. De Klant is gedurende de periode dat de installaties/containers/zaken tot zijn beschikking staan, 
aansprakelijk voor alle schade die daaraan berokkend werd, waaronder begrepen graffiti en vervuiling.  

3. Alle door of vanwege Indaver ter beschikking gestelde Installaties/containers/zaken worden geacht in 
goede staat van onderhoud aan Klant ter beschikking gesteld te zijn. Eventuele klachten hieromtrent 
moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na de ter beschikking van de 
installaties/containers/zaken aan Indaver worden meegedeeld. Indaver is niet aansprakelijk voor enige 
schade, in het bijzonder gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade geleden door de Klant en zijn 
aangestelden als direct of indirect gevolg van gebreken in een Inzamelmiddel en/of door haar ter 
beschikking gestelde installaties/containers/zaken, verpakkingsmaterialen, vervoermiddelen, 
instrumenten e.d. 

4. Installaties/containers/zaken worden door de Klant alleen gebruikt waarvoor zij bestemd zijn en de 
Klant zal deze als een goed huisvader gebruiken en onderhouden. Indien geen andere regeling werd 
overeengekomen zullen de installaties/containers/zaken tegen brand, explosie en andere gevaren 
verzekerd worden door de Klant waarbij Indaver als begunstigde wordt vermeld.  

5. Containers mogen niet worden gebruikt voor opslag van giftige, zeIf-ontbrandende, bijtende, 
radioactieve, explosieve, verhardende en/of stank verspreidende Afvalstoffen en/of kadavers en/of 
zaken zoals bedoeld in Eural, die daarin als gevaarlijke stoffen worden aangemerkt , behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Indaver. 

6. De Klant dient de terbeschikkinggestelde installaties/containers/zaken bij afloop van het gebruik aan 
Indaver terug te bezorgen in de staat waarin deze zich bij aanvang bevonden behoudens normale 
slijtage.  

7. Het risico voor zaken van de Klant waaraan, waarmee of in verband waarmee werkzaamheden worden 
verricht, is en blijft voor de Klant, ook indien die zaken zich in gebouwen of op terreinen van Indaver 
bevinden. 

Artikel 11 Ingebrekestelling 

1. Alle door Klant vermeende rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen door 
Indaver dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te worden ingeroepen binnen de 5 werkdagen 
nadat Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waaraan de 
rechten van Klant ter zake vervallen. De rechten van Klant ter zake vervallen eveneens indien hij 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indaver zelf een vermeend gebrek heeft trachten te 
(doen) verhelpen. 

2. In geval van niet-ernstige tekortkoming blijven de normale prijzen en vergoedingen van kracht, zonder 
dat de Klant van Indaver een prijsvermindering kan eisen. 

3. Een beroep op de onjuistheid van een factuur dient onder opgaaf van redenen schriftelijk, bij 
aangetekend schrijven, binnen 5 werkdagen na de factuurdatum bij Indaver te worden ingediend, bij 
gebreke waarvan alle rechten van Klant ter zake vervallen. 

4. Mededelingen van Klant als bedoeld in artikel 11.1 en 11.2 schorten de betalingsverplichtingen van 
Klant niet op. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid Indaver 

1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Indaver, is Indaver niet aansprakelijk voor enige 
schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Indaver uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van 
Indaver of van personen waarvoor Indaver rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. 

2. Behoudens in geval van aansprakelijkheid van Indaver op grond van het eerste lid, vrijwaart de Klant  
Indaver tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de 
uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt mede begrepen vorderingen wegens niet-naleving 
van milieuwetten door Klant. 

3. Indaver is niet aansprakelijk voor de kosten of schade die ontstaat doordat de be- of 
verwerkingsinrichting Afvalstoffen weigert. De Afvalstoffen zullen in een dergelijk geval aan de Klant 
worden teruggegeven dan wel op een daartoe geschikte wijze worden verwerkt, waarbij alle daarmee 
veroorzaakte (meer-)kosten en/of eventuele schade voor zijn rekening zullen komen. 

4. Indaver is niet aansprakelijk voor schade bij derden of bij de Klant ontstaan aan wegdek, trottoir, 
gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een Inzamelmiddel of 
de plaatsing daarvan. 

5. Indaver is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade  waaronder doch niet beperkt 
tot inkomsten- of winstderving, productieverlies, gebruiksderving, vermogensverlies, verlies van 
informatie of gegevens, kapitaalkosten, kostenverhogingen van andere aard (zoals kapitaalkosten, 
brandstofkosten en energiekosten). 

6. Indaver is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming die haar niet kan worden 
toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan Indaver worden toegerekend indien zij niet te wijten is 
aan haar schuld, noch anderszins voor haar rekening komt. In ieder geval komen niet voor rekening 
van Indaver: stagnatie in de toelevering; brand; waterschade; bijzondere weersomstandigheden; 
overheidsmaatregelen; langzaam-aan-acties; defecten aan machines of installaties; belemmeringen of 
rantsoeneringen bij levering van grond- en hulpstoffen, energiediensten, transport of in- en uitvoer en 
in het algemeen iedere omstandigheid waarop Indaver geen reële invloed heeft, onverschillig of deze 
omstandigheid was te voorzien. 

7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt er door Indaver geen garantie gegeven op 
geleverde goederen. Het risico van geleverde goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van 
levering. 

8. Indien en voor zover op grond van de tussen Klant en Indaver gesloten Overeenkomst enigerlei 
aansprakelijkheid van Indaver moet worden aangenomen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het 
bedrag waarvoor Indaver concreet aanspraak op kan maken ingevolge de verzekeringspolis die 
Indaver, op basis binnen de relevante branche gebruikelijke verzekeringscondities heeft met haar 
verzekeringsmaatschappij. Voorzover de schade niet door de verzekeringspolis wordt gedekt, is de 
schadevergoeding in ieder geval beperkt tot de waarde van de factuur in verband waarmee de schade 
is ontstaan en dit alles zonder afbreuk te doen aan de voorgaande bepalingen. 

9. Onverminderd hetgeen in artikel 11 omtrent ingebrekestelling is bepaald, vervalt iedere vordering op 
schadevergoeding jegens Indaver, behalve die welke door Indaver is erkend, door het enkele verloop 
van een (1) maand nadat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid Klant 

1. De Klant is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of aangestelden en 
de eigendommen van Indaver en/of schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen door of 
vanwege Klant aan Indaver gegeven. 

2. Indien als gevolg van onjuiste, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de 
samenstelling, wezenlijke kenmerken, herkomst en risico’s van de Afvalstoffen (en alle eventuele 
wijzigingen daarvan) schade wordt geleden, is de Klant hiervoor zonder enige beperking aansprakelijk 
en zal hij Indaver schadeloos stellen en vrijwaren voor alle gevolgen daarvan. 

3. De Klant is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade, die het gevolg 
is van de niet-naleving van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. 

4. Indien Indaver door derden, daaronder begrepen degene aan wie de Afvalstoffen door Indaver ter 
(verdere) verwerking worden toegezonden, aansprakelijk wordt gesteld en de Klant voor deze schade 
aansprakelijk kan worden gehouden, is de Klant gehouden Indaver ter zake te vrijwaren. 

Artikel 14 Duur en beëindiging  

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden Overeenkomsten geacht te zijn aangegaan voor een 
periode van een (1) jaar. 

2. Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de contractperiode, tenzij uitdrukkelijk anders 
is bepaald. 

3. Indien de Klant één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat 
van faillissement wordt verklaard, opschorting van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn 
bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Indaver 
het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder voorafgaande 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen, een en ander 
naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, 
schade en interesten.  

Artikel 15 Geheimhouding, bescherming persoonsgegevens en intellectueel eigendom 

1. De Klant en Indaver dienen strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van vertrouwelijke 
informatie verkregen van de andere partij, waaronder zijn begrepen technische, financiële en zakelijke 
informatie en know-how, alsmede deze Overeenkomst, haar bestaan en haar inhoud.  

2. De Klant en Indaver zullen ten allen tijde de toepasselijke privacywetgeving respecteren. Voor 
privacygerelateerde zaken kan Indaver gecontacteerd worden via privacy@indaver.com.  

3. Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijzen, enzovoorts die door 
Indaver aan de Klant worden verstrekt en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking daartoe 
komen uitsluitend toe aan Indaver. 

Artikel 16 Mededelingen en opgaven Indaver 

1. De door Indaver verstrekte adviezen, mededelingen, specificaties en opgaven omtrent hoeveelheid, 
modellen, maten en kwaliteit verbinden Indaver slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk 
is overeengekomen. 

2. Ter zake van overeengekomen hoeveelheid, modellen, maten en kwaliteit gelden de toleranties die in 
de branche gebruikelijk zijn. 

Artikel 17 Verandering van omstandigheden en overmacht 

1. Elke partij bij de Overeenkomst is gehouden haar verplichtingen na te komen, zelfs indien 
gebeurtenissen de nakoming zwaarder hebben gemaakt dan redelijkerwijs kon worden voorzien bij het 
sluiten van de Overeenkomst. 

2. Niettegenstaande lid 1 van dit artikel, wanneer een partij bij de Overeenkomst bewijst dat: a) de verdere 
uitvoering van haar verplichtingen buitensporig bezwarend is geworden ten gevolge van een 
gebeurtenis buiten haar redelijke controle waarmee redelijkerwijs geen rekening kon worden gehouden 
bij het sluiten van de Overeenkomst; en dat b) zij de gebeurtenis of de gevolgen ervan redelijkerwijs 
niet had kunnen voorkomen of ondervangen, zijn de partijen gehouden, binnen een termijn van 60 
dagen na het inroepen van dit artikel, te onderhandelen over alternatieve voorwaarden die het 
redelijkerwijs mogelijk maken de gevolgen van de gebeurtenis te ondervangen. 

3. Wanneer lid 2 van dit artikel van toepassing is, maar de partijen er niet in zijn geslaagd alternatieve 
voorwaarden overeen te komen als bedoeld in dat lid, heeft de partij die zich op dit artikel beroept, het 
recht om in gemeenschappelijk overleg, of bij gebreke hieraan, elk afzonderlijk een expert aan te 
duiden en zijn of hun gezamenlijke advies al bindend te aanvaarden, maar kan zij niet verzoeken om 
aanpassing door de rechter of arbiter zonder instemming van de andere partij. 

4. Overmacht betekent eender welke onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheid buiten de 
redelijke controle van partijen die de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst 
onmogelijk maakt. Indien partijen ten gevolge van Overmacht hun verplichtingen niet (tijdig) kunnen 
naleven, wordt deze vertraging aanvaard voor de draagwijdte en de duur van de Overmacht. De partij 
die getroffen werd door Overmacht zal de andere Partij onmiddellijk na kennisname van de Overmacht 
schriftelijk op de hoogte brengen van de aard, begindatum en verwachte duurtijd van de Overmacht. 
Indien er sprake is van een overmachtssituatie die langer dan 60 dagen duurt, hebben partijen het 
recht de Overeenkomst te ontbinden. Voorts hebben partijen ingeval van overmacht het recht de 
Overeenkomst aan te passen of de hieruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten, zolang deze 
overmachtstoestand voortduurt met inbegrip van een redelijke uitloopperiode na de 
overmachtstoestand. 

Artikel 18 Onafhankelijkheid der bedingen 

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene verkoopvoorwaarden nietig of anderszins onverbindend 
is/zijn, laat dit  de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om alsdan (een) 
zodanige regeling te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert. 

Artikel 19 Geschillen 

1. Alle onderwerpen, vragen en geschillen over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoerbaarheid, de 
uitvoering en de beëindiging met betrekking tot de Overeenkomst of om het even welke kwesties met 
betrekking tot de levering van diensten en/of verkoop en levering van goederen, worden beheerst door 
het recht van de plaats van de jurisdictie waarin de  Indaver entiteit met wie de Overeenkomst wordt 
afgesloten haar zetel heeft. Dergelijke recht is van toepassing, met uitsluiting van enig ander 
rechtssysteem of eender welke andere lokale, buitenlandse of internationale conflictregels waardoor 
een ander rechtssysteem van toepassing is. Toepassing van het Verdrag van Wenen inzake 
contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Het Vienna Sales 
Convention (CISG) is uitgesloten. 

2. Indien een claim, een meningsverschil of geschil van welke aard dan ook met betrekking tot de 
overeenkomst en de uitoefening daarvan (hierna 'Geschil') tussen de partijen ontstaat en die niet kan 
worden opgelost door bemiddeling door de partijen zelf, zullen die Geschillen uitsluitend en definitief 
worden beslecht door de rechtbank die bevoegd is voor de plaats waarin de Indaver entiteit met wie 
de Overeenkomst wordt afgesloten haar zetel heeft. 

 


