ALGEMENE VOORWAARDEN N.V. REINIGINGSDIENSTEN Rd4
ARTIKEL 1
DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
Rd4:
N.V. Reinigingsdiensten Rd4.
Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon die aan Rd4 een opdracht verstrekt voor
de verwijdering van afvalstoffen en/of het verrichten van andere
werkzaamheden.
Afvalstoffen:
alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan opdrachtgever zich
wil ontdoen.
Chemische of gevaarlijke afvalstoffen: stoffen als zodanig aangewezen ingevolge de Wet Milieubeheer.
Inzamelmiddel:
alle middelen zoals containers, vaten, pallets, voertuigen enz. bestemd
voor het inzamelen, de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering
van afvalstoffen.
Be - en/of verwerkingsinrichting:
de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor
hergebruik, nuttige toepassing of verwerking, dan wel waar afvalstoffen
worden gestort of verbrand dan wel waar afvalstoffen worden
overgeslagen.
Overeenkomst:
iedere overeenkomst tussen Rd4 en opdrachtgever.
ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Rd4 en opdrachtgever, met
betrekking tot c.q. verband houdende met het inzamelen en/of verwerken van afvalstoffen of anderszins
overeengekomen werkzaamheden, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene
voorwaarden is afgeweken. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende
overeenkomsten, tenzij anders blijkt.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten,
behalve voor zover deze door Rd4 schriftelijk zijn aanvaard.
ARTIKEL 3
DE OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst tussen Rd4 en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst
door beide partijen.
2. Een overeenkomst komt eveneens tot stand indien opdrachtgever mondeling opdracht geeft voor het uitvoeren
van werkzaamheden en Rd4 vooraf of aansluitend aan de uitgevoerde werkzaamheden een registratie of
geleide bon wordt getekend met daarop een omschrijving van de werkzaamheden aan opdrachtgever aanbiedt
en opdrachtgever deze voor akkoord tekent.
3. Bij verhuizing binnen het werkgebied blijft deze overeenkomst van toepassing en worden de werkzaamheden
gecontinueerd op de nieuwe locatie.
ARTIKEL 4
DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst aangegeven periode, welke aanvangt op de
in de overeenkomst vermelde datum.
2. Na beëindiging van de in lid 1 genoemde periode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met eenzelfde
periode verlengd, tenzij uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van expiratiedatum door een partij schriftelijke
aangetekende opzegging heeft plaatsgevonden.
ARTIKEL 5
PRIJZEN/PRIJSWIJZIGING
1. De in de overeenkomst genoemde prijzen zijn steeds exclusief btw tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Rd4 heeft de bevoegdheid kostenverhogingen waarmee hij in het kader van de uitvoering van een gesloten
overeenkomst met opdrachtgever wordt geconfronteerd, door te berekenen aan opdrachtgever. Indien dit leidt
tot een prijsverhoging van meer dan 15% is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat
Rd4 daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan opdrachtgever de overeenkomst niet tussentijds ontbinden indien Rd4
een prijsverhoging van meer dan 15% moet doorberekenen, voortvloeiend uit wettelijke maatregelen waarop
hij zelf geen invloed kan uitoefenen.
4. Van de prijsaanpassing wordt opdrachtgever tijdig in kennis gesteld, minimaal één maand voor de
ingangsdatum van de prijsaanpassing.
5. Indien op verzoek van opdrachtgever of door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de normale
werktijden (07.00-17.00) van Rd4 moeten worden overschreden, is Rd4 gerechtigd daarvoor een opslag te
berekenen.
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6. Alle restafval tarieven zijn gebaseerd op een gemiddeld soortelijk gewicht van 100 kg per m3. Bij structurele
overschrijding zal het tarief dienovereenkomstig worden aangepast.
7. Afvalstoffen welke opdrachtgever los plaatst naast de Rd4 inzamelmiddelen zullen in rekening worden
gebracht.
ARTIKEL 6
BETALING
1. Tenzij anders overeengekomen wordt de vergoeding die in een overeenkomst is vastgelegd vooraf per kwartaal
gefactureerd aan opdrachtgever.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting, opschorting of
schuldvergelijking.
3. Bij te late betaling is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling zijdens Rd4 noodzakelijk is, de wettelijke
handelsrente verschuldigd, te berekenen over het achterstallige bedrag, vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
De kosten welke Rd4 dient te maken voor (buiten-)gerechtelijke invordering komen voor rekening van
opdrachtgever.
Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is opdrachtgever van rechtswege met
betaling in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever naast de hoofdsom onder andere de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Rd4 aanspraak
op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximale toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke
incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag - na het intreden van het verzuim niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning
door Rd4 wordt voldaan.
b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Rd4 in afwijking
van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke
(incasso)kosten, welke bij deze worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal
openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald
gelaten factuur.
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden geen doorgang kon vinden door toedoen van opdrachtgever
bijvoorbeeld als gevolg van tijdelijke bedrijfssluiting van opdrachtgever ontslaat dit opdrachtgever niet van zijn
financiële verplichtingen. Opdrachtgever ontvangt dan geen restitutie en heeft evenmin ledigingen te goed.
5. Rd4 is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien
opdrachtgever niet heeft betaald binnen de in lid 2 overeengekomen termijn en wel tot op het moment waarop
die betaling alsnog is ontvangen. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Rd4
geeft Rd4 het recht onmiddellijk betaling te eisen van de door Rd4 reeds verrichte werkzaamheden .
Opdrachtgever ontvangt dan geen restitutie, en heeft evenmin ledigingen te goed.
6. Rd4 heeft te allen tijde het recht te verlangen dat door opdrachtgever op voor Rd4 aanvaardbare wijze
zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder voor de betaling van de
overeengekomen prijs. Indien opdrachtgever met zodanige vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling, na daartoe
te zijn aangemaand, in gebreke blijft, heeft Rd4 het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk
op te zeggen. Alle voor Rd4 uit deze opschorting en/of opzegging voor Rd4 voortvloeiende schade, waaronder
winstderving en vergoeding van incassokosten, dient door opdrachtgever te worden vergoed. De kosten voor
het niet bereikbaar zijn van een inzamelmiddel na opzegging van een overeenkomst wegens wanbetaling
worden aan opdrachtgever doorberekend.
7. Indien Rd4 overeenkomstig lid 6 de overeenkomst heeft opgezegd en opdrachtgever wenst opnieuw
werkzaamheden van Rd4 af te nemen, dan stelt Rd4 een nieuw contract op met een nieuw debiteurnummer.
Het contract wordt getekend met een nieuwe looptijd. Hiervoor berekent Rd4 een vergoeding.
ARTIKEL 7
VOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN VAN AAN TE BIEDEN AFVALSTOFFEN
1. Opdrachtgever is verplicht, ook zonder uitdrukkelijk verzoek daartoe van Rd4, Rd4 voor de uitvoering van de
werkzaamheden mee te delen of de ter uitvoering van die werkzaamheden aangeboden of bestemde
afvalstoffen bestaan uit chemische afvalstoffen/gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de Wet Milieubeheer of
in de op deze wet gebaseerde regelgeving.
2. Het is verboden stoffen (in containers) aan Rd4 aan te bieden, welke ingevolge enig wettelijk voorschrift of
krachtens het voor de betrokken be- of verwerkingsinrichting geldende reglement niet ter verwerking mogen
worden aangeboden. Rd4 zal opdrachtgever, op verzoek, voor of bij het sluiten van de overeenkomst een
exemplaar van de betrokken reglementen ter beschikking stellen. Eventuele wijzigingen zullen zo spoedig
mogelijk door Rd4 aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
3. Indien door de be- of verwerkingsinrichting en/of voorschriften anderszins wordt voorgeschreven, dient
opdrachtgever zorg te dragen voor de nodige begeleidingsformulieren.
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ARTIKEL 8
OPHAALDAGEN EN WIJZE VAN AANBIEDEN VAN AFVAL
1. Opdrachtgever biedt aan Rd4 haar afval aan in een container van Rd4 voorzien van een identificatiecode, of
indien als zodanig is overeengekomen, in vuilniszakken met KOMO-keur of op andere wijze, zoals bv. eigen
container(s).
2. De overeengekomen wijze van aanbieden is voor beide partijen bindend. Dit geldt ook voor de
aanbiedfrequentie. Een wijziging van de wijze van aanbieden of aanbiedfrequentie is alleen geldig indien zij
schriftelijk is vastgesteld en door beide partijen ondertekend.
3. De dagen van lediging of inzameling worden in onderling overleg tussen opdrachtgever en Rd4 vastgesteld.
Een wijziging daarvan is alleen geldig indien zij schriftelijk door Rd4 aan opdrachtgever is medegedeeld.
4. Vuilniszakken met bedrijfsafval dienen goed gesloten te worden aangeboden op de wijze zoals in artikel 9, lid
16 en 17, is bepaald.
5. Het gewicht van vuilniszakken met bedrijfsafval mag niet meer dan 10 kg bedragen.
6. Opdrachtgever is gehouden de instructies met betrekking tot de wijze van aanbieden, overeenkomstig het
vorenstaande na te komen.
ARTIKEL 9
REGELS VOOR HET GEBRUIK EN HET AANBIEDEN VAN AFVAL
1. Het inzamelmiddel is eigendom van Rd4, tenzij het inzamelmiddel eigendom is van opdrachtgever. Rd4 is
gerechtigd elke container te voorzien van een identificatienummer.
2. Het ter beschikking gestelde inzamelmiddel mag uitsluitend worden gebruikt voor het bergen en aanbieden
van afvalstoffen als aangegeven door Rd4. In minicontainers van kunststof mogen geen hete en/of gloeiende
stoffen/voorwerpen worden gedeponeerd.
3. In het inzamelmiddel mogen geen stoffen worden gedeponeerd, die de container(s) of andere eigendommen
van Rd4 kunnen beschadigen of aantasten.
4. In verband met de op voorhand bepaalde wijze van verwerking of bestemming van de in te zamelen
afvalstoffen, zal opdrachtgever in de inzamelmiddelen geen afvalstoffen deponeren die krachtens
overeenkomst, overheidsvoorschriften of algemene voorwaarden/aanwijzingen van Rd4 niet voor die wijze van
verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat:
- in het inzamelmiddel mogen nimmer worden gedeponeerd: gevaarlijke (chemische) afvalstoffen als bedoeld
in de Wet Milieubeheer of op deze wet gebaseerde regelgeving, en/of afvalstoffen die stank verspreidend,
radioactief, giftig, verhardend, bijtend, ontplofbaar, agressief en/of anderszins gevaarlijk zijn of qua afmeting
en/of omvang groter zijn dan de container of het hefvermogen van de hefinstallatie op de inzamelauto te
boven gaat;
- in mini-, rol-, pers en ondergrondse containers mogen bovendien nimmer worden gedeponeerd;
injectienaalden, puin, grond of beton, en geperste of verdichte afvalstoffen, noch kadavers, vis- of
slachtafval;
- in het inzamelmiddel, geplaatst voor gescheiden inzameling van (herbruikbare) deelstromen, mogen
uitsluitend worden gedeponeerd de deelstromen waarvoor het inzamel-middel is bedoeld.
5. Het gewicht (in kilogrammen) van de inhoud van een mini-, rol- of ondergronds inzamelmiddel mag niet meer
bedragen dan 0,2 maal de inhoudsmaat van de container (in liter). Het totale gewicht van een afzetcontainer
mag niet zwaarder zijn dan 14.000 kilogram.
6. In het inzamelmiddel mag niets worden verbrand.
7. Het inzamelmiddel dient, voor zover dit beschikt over deksels, kleppen of deuren, bij het aanbieden aan Rd4
goed gesloten te zijn. Indien door Rd4 een slot is aangebracht, dient hiervan gebruik te worden gemaakt.
8. Het inzamelmiddel dient door opdrachtgever regelmatig inwendig en uitwendig te worden gereinigd.
9. Het is niet toegestaan het inzamelmiddel door derden te laten gebruiken, vervoeren, ledigen of in onderhuur af
te staan.
10. Het mechanisch onderhoud van het door Rd4 ter beschikking gestelde inzamelmiddel geschiedt door en voor
rekening van Rd4.
11. Beschadiging aan en vernieling van het door Rd4 ter beschikking gestelde inzamelmiddel wordt door Rd4
hersteld op kosten van opdrachtgever, tenzij deze aantoont dat beschadiging of vernieling is te wijten aan Rd4.
12. Het inzamelmiddel dient aan alle zijden vrij te staan van obstakels, te worden geplaatst op harde, voldoende
stevige ondergrond en dient verrijdbaar te zijn naar het voertuig van Rd4 zonder obstakel of niveauverschil.
13. Als een aan opdrachtgever door Rd4 ter beschikking gesteld inzamelmiddel verloren gaat (bijv. door brand of
diefstal), dient opdrachtgever ter vervanging de kosten van nieuwwaarde te betalen.
14. Eventuele containers van opdrachtgever dienen te passen op de inzamelwagen(s) van Rd4 en mogen deze
niet beschadigen.
15. Het ledigen zal tijdens de geldende diensturen en zoveel mogelijk op gezette tijden geschieden, tenzij anders
overeengekomen.
16. Indien het overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt op het terrein van opdrachtgever, dient dit te
geschieden door het inzamelmiddel op de vastgestelde ledigingsdag in gesloten toestand en op een zodanige
wijze gereed te zetten dat de door Rd4 daarvoor in gebruik zijnde inzamelauto onbelemmerd en zonder
vertraging toegang heeft tot het inzamelmiddel.
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17. Indien het overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt aan de openbare weg, dan moet dit geschieden door
de container op de vastgestelde ledigingsdag:
- op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de rijweg
te zetten;
- in gesloten toestand en op een wijze waardoor het voetgangers- en overig verkeer niet wordt gehinderd of
belemmerd.
18. Plaatsing van het inzamelmiddel op de openbare weg is slechts toegestaan op de dag van lediging.
19. Het inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk na lediging van de openbare weg te worden verwijderd.
20. Indien opdrachtgever het afval niet aanbiedt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 9, is Rd4
gerechtigd het afvoeren van de afvalstoffen te weigeren, zonder recht op korting of restitutie voor
opdrachtgever. Opdrachtgever heeft evenmin ledigingen te goed.
ARTIKEL 10
1.

2.
3.

4.

OVERHEIDSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE WIJZE VAN AANBIEDEN VAN
AFVALSTOFFEN
Indien en voor zover afvalstoffen uit hoofde van door bevoegd gezag uitgevaardigde maatregelen gescheiden
moet worden aangeleverd, of in een bepaalde vorm moet worden aangeboden, is opdrachtgever eveneens in
het kader van de uitvoering van deze overeenkomst daartoe verplicht, zonder dat dit aanleiding kan zijn tot het
overigens wijzigen van de rechten/verplichtingen van partijen.
Rd4 verplicht zich, uit hoofde van deze overeenkomst, zorg te dragen voor de afvoer van de gescheiden
aangeboden afvalstoffen overeenkomstig de hierboven bedoelde maatregelen.
Indien door bevoegd gezag uitgevaardigde maatregelen gevolgen hebben voor de wijze van uitvoering van de
werkzaamheden welke Rd4 voor opdrachtgever uitvoert, is Rd4 gerechtigd de overeengekomen
werkzaamheden overeenkomstig de door bevoegd gezag uitgevaardigde maatregelen uit te voeren, zonder
dat dit aanleiding kan zijn tot het overigens wijzigen van de rechten/verplichtingen van partijen.
Rd4 is gerechtigd eventuele meerkosten verbonden aan de gescheiden inzameling van afvoer van afvalstoffen
overeenkomstig de in artikel 10 lid 2 en 3 bedoelde overheidsmaatregelen door te berekenen aan
opdrachtgever.

ARTIKEL 11 UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Het niet nakomen van de uitvoering van de werkzaamheden door Rd4 op de overeengekomen dag geeft
opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting. In geval er sprake is van een duurovereenkomst is opdrachtgever evenmin
gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, tenzij Rd4 de werkzaamheden niet binnen een door
opdrachtgever, na bedoelde niet-nakoming op de overeengekomen ophaaldag, gestelde redelijke termijn heeft
uitgevoerd.
ARTIKEL 12 OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Rd4 onafhankelijke omstandigheid, zoals onder andere
oorlogsgevaar, (burger)oorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, intrekking
van een of meer vergunningen van Rd4, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Rd4, dan wel in
het bedrijf van onderaannemers van Rd4, toeleveranciers van containers of andere inzamelmiddelen,
transportmaterieel en voor de verwerking noodzakelijk materieel en materialen dan wel brand en/of andere
ernstige storingen in de verwerkingsinrichting.
2. Indien Rd4 door overmacht geheel of ten dele verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren,
is Rd4 gerechtigd haar verplichtingen jegens opdrachtgever uit te stellen voor de duur van de periode van de
overmacht. Na maximaal zes maanden heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst bij aangetekende brief
geheel of ten dele te ontbinden zonder dat er in dat geval over en weer een verplichting tot schadevergoeding
ontstaat. Op overmacht kan Rd4 zich slechts beroepen wanneer Rd4 daarvan zo spoedig mogelijk na het
intreden daarvan aan opdrachtgever schriftelijk bericht geeft.
3. Indien Rd4 na een periode van twee maanden wegens het voortbestaan van de reden(en) van overmacht nog
niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen zal Rd4 zich inspannen, dat haar verplichtingen
door een derde of meerdere derden wordt c.q. worden overgenomen. Rd4 zal opdrachtgever hiervan schriftelijk
in kennis stellen.
4. In een overmachtssituatie wordt de verplichting van opdrachtgever tot de betaling van voor de schriftelijke
mededeling betreffende het aanwezig zijn van een overmachtssituatie, reeds verstuurde nota’s niet opgeschort.
5. Nota’s die na het schriftelijk bericht als bedoeld in lid 2 van dit artikel aan opdrachtgever worden verzonden
behoeven niet te worden voldaan. Opdrachtgever verplicht zich nota’s die na het schriftelijk bericht als bedoeld
in lid 3 worden verzonden binnen de daarvoor overeengekomen termijn te voldoen.

Algemene Voorwaarden N.V. Reinigingsdiensten Rd4, versie 01.10.2013

4/6

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID
1. Rd4 is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken ontstaan door de aanwezigheid, het gebruik of
het ledigen van containers of de ter inzameling gereed gezette afvalstoffen, dan wel ontstaan door
werkzaamheden anderszins, tenzij deze schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld van Rd4
of haar werknemers.
Ook is Rd4 niet aansprakelijk in verband met door opdrachtgever aan Rd4 ter beschikking gestelde sleutels
e.d., noch voor beschadigingen aan eigendommen van opdrachtgever.
2. Indien Rd4, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal Rd4 ter eigen keuze
overgaan tot schadevergoeding of het opnieuw (gedeeltelijk) uitvoeren van de werkzaamheden waarin Rd4
toerekenbaar is tekortgeschoten. De schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de
uitgevoerde werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt of, indien de schade gedekt is door de
verzekering van Rd4, dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
3. Opdrachtgever vrijwaart Rd4 voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade - van welke aard ook
- die ten gevolge van de aanwezigheid, het gebruik, het ledigen van een container of ten gevolge van
werkzaamheden of anderszins aan opdrachtgever of diens eigendommen wordt toegebracht, behoudens in
geval van opzet of grove schuld van de zijde van Rd4, of haar werknemers.
4. Indien opdrachtgever de aan te bieden stoffen niet aanbiedt overeenkomstig de ingevolge de geldende
verordeningen en/of algemene voorwaarden van Rd4 voorgeschreven wijze, is opdrachtgever voor de uit dien
hoofde ontstane schade aansprakelijk. Voorts zullen eventuele meerkosten aan opdrachtgever in rekening
kunnen worden gebracht.
5. Rd4 heeft steeds het recht de stoffen voor de aanvang van haar werkzaamheden te keuren en/of te analyseren.
Aan het uitvoeren of nalaten van een keuring of analyse kan opdrachtgever jegens Rd4 geen rechten ontlenen.
6. Eventuele kosten verbonden aan de te verrichten keuring en/of analyse als bedoeld in lid 5, zijn voor rekening
van opdrachtgever.
7. In ieder geval blijft, zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden door Rd4, ingevolge de
overeenkomst/de algemene voorwaarden/overige geldende regelingen, opdrachtgever verantwoordelijk voor
gevaarlijke en/of potentiële schade toebrengende eigenschappen van de afvalstoffen en komt, behoudens
opzet of grove schuld van Rd4 of haar werknemers het risico van verwezenlijking van enige schade door die
eigenschappen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht tot vergoeding van schade zoals
hiervoor bedoeld aan Rd4, haar werknemers en door aan Rd4 ingeschakelde (hulp)personen en tot vrijwaring
van Rd4 voor aanspraken van derden.
8. Niet-nakoming van enige verplichting, voortspruitende uit de overeenkomst respectievelijk deze voorwaarden,
verplicht opdrachtgever tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade aan Rd4, haar werknemers en
de door Rd4 ingeschakelde (hulp)personen.
9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan hem door Rd4 beschikbaar gestelde containers. Kosten van
misbruik van beschikbaar gestelde containers door een derde partij komen voor kosten van opdrachtgever.
10. Opdrachtgever sluit een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden (bv. lediging per week, 2 weken,
maand, etc.). Niet aanbieden leidt niet tot kostenreductie of restitutie. Opdrachtgever heeft evenmin ledigingen
te goed.
11. Indien het door Rd4 beschikbaar gestelde inzamelmiddel na contract beëindiging of door beëindiging i.v.m.
faillissement, schuldsanering of bedrijfseinde niet kan worden teruggehaald door Rd4, worden de kosten
hiervan in rekening gebracht bij opdrachtgever.
ARTIKEL 14 ONDERAANNEMING
1. Rd4 is gerechtigd (delen van) de uitvoering van de overeenkomst door derden te laten verrichten.
Gebruikmaking van deze bevoegdheid brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid van Rd4 jegens
opdrachtgever.
ARTIKEL 15 IN GEBREKE BLIJVEN EN ONTBINDING
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zijn Rd4 en opdrachtgever bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden op de grond dat de wederpartij zijn
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen de in de
ingebrekestelling genoemde termijn nakomt.
2. De ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen
verplichtingen, waarbij een redelijke termijn, doch minimaal vijf werkdagen, wordt gegeven om alsnog aan de
verplichtingen te voldoen.
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ARTIKEL 16 OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
1. Indien één van partijen enkel van naam verandert, of de aandelen in één van partijen worden overgenomen
door een derde brengt dit geen wijzigingen in de rechten en plichten uit een bestaande overeenkomst, mits de
bedrijfsvoering dezelfde blijft.
2. Voor het geval één van partijen de rechten en verplichtingen uit een bestaande overeenkomst aan een derde
wil overdragen, houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden tevens in toestemming voor overdracht
van alle rechten en plichten uit de bestaande overeenkomst en de algemene voorwaarden, zonder dat daarvoor
nadere toestemming van de andere partij noodzakelijk is, mits de bedrijfsvoering dezelfde blijft.
ARTIKEL 17 GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN DOMICILIEKEUZE
1. Op overeenkomsten inzake het inzamelen, afvoeren en (doen) verwerken van bedrijfsafvalstoffen tussen
opdrachtgever en Rd4 is Nederlands Recht van toepassing.
2. Ieder geschil tussen partijen uit hoofde van een overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
ARTIKEL 18 CONVERSIE EN WIJZIGING
1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is, laat dit onverlet de
geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. In dat geval worden Rd4 en opdrachtgever geacht
een beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig is en waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt
met het niet rechtsgeldige beding.
2. Rd4 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tussen partijen geldt
steeds de laatst gedeponeerde versie.
Heerlen, 1 oktober 2013
N.V. Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4A
6422 PD Heerlen
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