ALGEMENE VOORWAARDEN www.puincontainer.nl: versie december 2018
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten zoals deze worden aangeboden via de websites www.puincontainer.nl
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Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Afvalstoffen
Alle stoffen en voorwerpen die behoren tot de categorieën die zijn benoemd in bijlage 1 bij Europese richtlijn nr. 2006/12/EG waarvan de houder
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Acceptatiereglement
Het document van Verhuurder of een door Verhuurder aangestelde (Eind)verwerker waarin richtlijnen en voorwaarden voor het accepteren van
afvalstoffen zijn vastgelegd.
Acceptatievoorwaarden
Acceptatievoorwaarden van Verhuurder of een door Verhuurder aangestelde (Eind)verwerker zoals nader vastgelegd in het “Acceptatiereglement”
waarin richtlijnen en voorwaarden voor het accepteren van afvalstoffen zijn vastgelegd.
Borg
Het vooraf te betalen bedrag dat tot zekerheid geldt in verband met het aan te leveren Afval zoals bedoeld in artikel 8.
Container (puin- of afval-)
Opslagmiddel voor Afvalstoffen of Bedrijfsafval, al dan niet mobiel.
(Eind)verwerker
Verhuurder dan wel een door Verhuurder ingeschakelde derde die zorgdraagt voor de verwijdering, verwerking en nuttige toepassing van
Afvalstoffen.
Huurder
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die met Verhuurder een overeenkomst aangaat zoals in deze Algemene Voorwaarden is
omschreven.
Meerkosten
Extra in rekening te brengen kosten zoals bedoeld in artikel 3.
Overeenkomst(en)
De overeenkomst(en) waarbij de Verhuurder een product of dienst levert zoals hierna nader is omschreven.
Prijs
Die totale of periodieke vergoeding die Huurder in het kader van de Overeenkomst aan Verhuurder verschuldigd is.
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Schriftelijk
Daar waar in deze voorwaarden ‘schriftelijk’ staat is mede bedoeld elektronische communicatie, met dien verstande dat deze verloopt via de door
partijen aangegeven e-mailadressen.
Verboden Afvalstoffen
Stoffen
•
die giftig zijn;
•
die in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren;
•
die schade kunnen opleveren aan mens, dier en gewas;
•
die zelf ontbrandbaar zijn;
•
die explosief zijn;
•
die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden;
•
die schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of grondwater;
•
die milieu hygiënisch of technisch moeilijk te verwerken zijn;
•
kadavers of slachtafval;
•
die worden bestempeld als specifiek ziekenhuisafval;
•
die radioactief zijn;
•
gesloten dan wel gevulde vaten, flessen, kisten en andere verpakte stoffen, voor zover op de inhoud geen directe controlemogelijkheid is;
•
autobanden;
•
bitumineuze afvalstoffen en aardolieproducten of afvalstoffen daarvan;
•
die mengsels van stoffen die giftige chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen.
Verhuurder
Puincontainer.nl (Baetsen Containers B.V.), Locht 100, 5504 RP Veldhoven, telefoon 0800-233233, e-mail info@puincontainer.nl,
BTW NL8004.59.106.B01, KvK 17071183 dan wel een direct of indirect aan deze vennootschap gelieerde vennootschap, die aangeeft gebruik te
maken van deze algemene voorwaarden.
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Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Overeenkomsten waarbij Verhuurder partij is.
De toepasselijkheid van Algemene in- of Verkoopvoorwaarden van Huurder wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De Huurder met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden op latere overeenkomsten met Verhuurder, tenzij anders overeengekomen.
Tevens zijn van toepassing de Acceptatievoorwaarden van de (Eind)verwerker die gelden op het moment van aanlevering van de
Afvalstoffen ter verwerking.
Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Acceptatievoorwaarden van de (Eind)verwerker gelden de meest
beperkende voorwaarden voor Huurder.
Gebruik van de website puincontainer.nl betekent dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert.
De Overeenkomst
Een Overeenkomst komt tussen partijen tot stand wanneer deze door Verhuurder schriftelijk is bevestigd.
Indien Verhuurder binnen 5 dagen na aanvaarding door Huurder haar Aanbieding alsnog herroept, onder opgave van redenen, komt er
alsnog geen Overeenkomst tot stand.
De Huurder heeft, vermits deze consument is, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten
minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, tenzij de door de Huurder bestelde Container reeds voor
het einde van de bedenktijd is geleverd en in gebruik genomen. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Huurder zich richten
naar de door de Verhuurder bij het aanbod ter zake verstrekte instructies.
Indien de Huurder gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de
Huurder een bedrag betaald heeft, zal de Verhuurder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping,
terugbetalen.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens Verhuurder en/of haar medewerkers binden Verhuurder niet voor zover deze niet
schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd.
Meerkosten
Van Meerkosten is sprake indien:
Huurder langer dan overeengekomen gebruik maakt van de aangeboden Container;
Huurder aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen leveringen wens;
De Opdracht ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden of leveringen zich wijzigt ten gevolge van afwijkingen van de
uitgangspunten of omstandigheden zoals bekend waren op moment van de Overeenkomst;
Huurder enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt op grond waarvan Verhuurder van oordeel is dat de
werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid.
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3.2

Meerkosten zullen afzonderlijk aan Huurder in rekening worden gebracht waarbij een deugdelijke specificatie van de Meerkosten zal
worden verstrekt.

4
4.1.

Wet- en regelgeving
Partijen dienen zich met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomsten te houden aan alle van toepassing zijnde, geldende weten/of regelgeving.

5
5.1

Duur van de overeenkomst, uitvoering daarvan, Acceptatie
Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur zoals schriftelijk overeengekomen. Voor zover de Overeenkomst ziet op
de periodieke levering van Producten en/of diensten wordt deze automatische voor steeds eenzelfde periode zoals overeengekomen
verlengd, tenzij deugdelijk schriftelijk en aangetekend door Verhuurder is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden voor het verstrijken van de lopende periode.
Bestelde Containers worden zo snel mogelijk afgeleverd. Verhuurder streeft ernaar om bestellingen en betalingen die voor 12 uur 's
middags op een werkdag zijn geplaatst de volgende werkdag uit te voeren, waarbij Huurder een voorkeur kan aangeven voor plaatsing in
de ochtend of middag. Genoemde voorkeur van ochtend en of middag geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten
ontleend worden. Verhuurder kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk
kenbaar maken.
Indien een Container tijdelijk niet op voorraad is, zal Verhuurder Huurder informeren wanneer de Container weer beschikbaar is.
Verhuurder verplicht zich de Containers in goede staat op de overeengekomen locatie ter beschikking te stellen. Huurder dient er voor zorg
te dragen dat de overeengekomen locatie eenvoudig en zonder vertraging bereikbaar is voor de door Verhuurder gebruikte
vervoersmiddelen.
Alle door Verhuurder ter beschikking gestelde Containers worden geacht op het moment dat deze geleverd zijn, in goede staat te zijn,
behoudens tegenbewijs door Huurder. Eventuele gebreken aan de Containers moeten uiterlijk binnen 4 uur na plaatsing van de Container
door Huurder aan Verhuurder schriftelijk worden gemeld.
De Containers blijven onder alle omstandigheden eigendom van Verhuurder. Huurder is gehouden om de Containers op zorgvuldige wijze
en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen en te beladen.
Eventuele schade aan een geplaatste Container dient binnen 8 uren na het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan schriftelijk
aan Verhuurder te worden gemeld.
Huurder zal als een goed huisvader zorgdragen voor de aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde Containers.
Huurder mag de Containers niet verhuren dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen of doen gebruiken.
In geval een Container verkeerd is beladen of is overbeladen, één en ander ter beoordeling van Verhuurder, is Verhuurder gerechtigd de
behandeling en/of afvoer van de Container te weigeren. Eventuele schaden en/of boetes als gevolg van verkeerde belading of overbelading
zijn voor rekening van Huurder en Huurder zal Verhuurder, haar werknemers en door haar ter uitvoering van activiteiten ingeschakelde
derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.
Het is verboden hoger te beladen dan 20 cm boven de bovenrand van het product in verband met de weg- en verkeersregels. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de huurder.
De Containers dienen zodanig door Huurder te worden gevuld en beladen, dat verlies, morsen, stuiven of wegwaaien zoveel mogelijk
wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Verhuurder of derden wordt veroorzaakt. Opslag dient zodanig te
geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten de Container steekt of van de Container af kan vallen.
Huurder staat er voor in dat de aanlevering van de Afvalstoffen voldoet aan de Overeenkomst. Indien na acceptatie blijkt dat door Huurder
is afgeweken van de voorwaarden waaronder aanlevering dient plaats te vinden, dan is Verhuurder gerechtigd om de hieruit
voortvloeiende kosten en/of te maken kosten aan Huurder in rekening te brengen. Indien de Afvalstoffen worden geweigerd op basis van
de Acceptatievoorwaarden of Wet- en/of regelgeving, is Huurder jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten
en schade. Deze Acceptatievoorwaarden maken voor zover nodig deel uit van de Overeenkomst.
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6.1

Wijzigingen
Verhuurder heeft het recht om tijdens de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst vanwege
wijzigingen in bijvoorbeeld aard en samenstelling van de afvalstoffen, de te verrichten diensten en leveren producten, in geval van
wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodieken of indien wet en/ of regelgeving dit vereisen of noodzakelijk maken.

7
7.1

Annulering
Bij verbreking van de Overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van Huurder c.q. in geval van annulering door Huurder buiten
de Herroepingstermijn is deze verplicht tot vergoeding van alle door Verhuurder in redelijkheid gemaakte kosten alsmede tot vergoeding
van alle in redelijkheid vast te stellen financiële gevolgen voor Verhuurder wegens het niet kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, welke
vergoedingen minimaal 10% van de overeengekomen Prijs belopen.
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Prijzen en Borg
Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele toekomstige directe en indirecte kosten
voortvloeiend uit belastingen of heffingen van overheidswege en tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen (of wijzigingen daarvan), directe en indirecte meerkosten
voortvloeiend uit het feit dat opdrachtnemer niet voorziene, onevenredig hoge investeringen moet plegen teneinde te voldoen aan de
strengere milieueisen voortvloeiend uit de op de overeenkomst van toepassing zijnde regelgeving, kunnen door opdrachtnemer na
bekendmaking met opgaaf van redenen aan opdrachtgever doorberekend worden naar rato van het aandeel van de levering van afval door
opdrachtgever in de totale nominale capaciteit van de afvalverwerkingsinrichting waarin het afval van opdrachtgever verwerkt wordt,
alsmede verhoging van de eindverwerkingstarieven kunnen volledig en tussentijds worden doorberekend aan opdrachtgever (indien van
toepassing inclusief BTW).
Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de overeenkomst te
verhogen, indien de kosten voor opdrachtnemer toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks
bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de energieprijzen of een stijging
van de be- of verwerkingsprijzen. Ingeval de prijs aldus binnen één kalenderjaar met méér dan vijftien procent (15 %) zou worden
verhoogd, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst op die grond voortijdig op te zeggen tegen de datum dat de prijsverhoging
ingaat.
De Huurder is verplicht het aangegeven borgbedrag te betalen. Dit borgbedrag wordt bij acceptatie, indien het aangeboden afval voldoet
aan de Acceptatievoorwaarden, binnen zo mogelijk 5 werkdagen terug gestort. Wanneer de Huurder Verboden afvalstoffen deponeert,
worden de Meerkosten met de Verhuurder voor zover mogelijk met het borgbedrag verrekend.
Bezorgkosten zijn in principe bij de Prijs inbegrepen.
Indien de Huurder besluit de Container te verplaatsen en of te wijzigen zal naar de Huurder een eenmalig transportbedrag berekend
worden van € 125,00 incl. BTW.
Indien een Huurder buiten zijn herroeping recht gebruik maakt van wijziging en of annulering worden administratieve kosten berekend van
€ 17,50 incl. BTW.
Betaling
Betaling dient te geschieden met gebruikmaking van het iDEAL betalingssysteem. Puincontainer.nl kan de betalingsmogelijkheden in de
toekomst uitbreiden.
Eventuele betalingstermijnen gelden als fatale termijn. Bezwaren tegen facturen dienen door of namens Huurder binnen acht dagen na
factuurdatum aan Verhuurder schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De aldus ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting
niet. Bij gebleken juistheid van de bezwaren zal de Verhuurder overgaan tot creditering en eventuele terugbetaling.
Verhuurder is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Huurder op te schorten indien Huurder niet heeft betaald binnen de in
lid 1 van dit artikel voorziene termijn, tot het moment waarop die betaling alsnog heeft plaatsgevonden. In voorkomend geval kan
vooruitbetaling of zekerheid door Verhuurder van Huurder worden verlangd.
Indien Huurder een door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is de Huurder zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra Huurder
met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Verhuurder op Huurder opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die
vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in.
Met ingang van de dag waarop Huurder in verzuim is, is de Huurder aan Verhuurder de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand
of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, onverminderd overige aan Verhuurder toekomende rechten op vergoeding
van met het verzuim samenhangende schade.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Verhuurder, verband houdende met de inning van enige vordering op Huurder, komen
voor rekening van Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de staffel van de Wet Incassokosten en bedragen
minimaal € 40,-.
Aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Verhuurder, is de Verhuurder niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden
schade. Indien en voor zover enige aansprakelijkheid door Verhuurder haar verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag van de door verzekering van Verhuurder gedane uitkering. Indien de verzekeraar van Verhuurder om enige reden niet tot
uitkering overgaat dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de het bedrag
van de Opdracht en wel tot een maximum van EUR 2.500,-.
Aansprakelijkheid van Verhuurder voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade van Huurder alsmede van Huurder haar werknemers,
hulppersonen of aan derden toegebracht, is steeds uitgesloten.
Iedere vordering tegen Verhuurder, behalve die welke door Verhuurder schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van zes
maanden na het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geval Huurder een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf bedraagt de voormelde vervaltermijn één jaar.
Huurder vrijwaart Verhuurder, haar werknemers en andere door Verhuurder bij de uitvoering van 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 de dienstverlening ingevolge enige Overeenkomst met Verhuurder, tenzij de schade aan opzet of
bewuste roekeloosheid aan de Verhuurder of haar werknemers is te wijten.
Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door Verhuurder haar werknemers en andere door
Verhuurder bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen aan Verhuurder kunnen worden tegengeworpen,
kunnen door Verhuurder in gelijke mate aan Huurder worden tegengeworpen.
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10.6

Alle verweermiddelen die Verhuurder aan de met Huurder gesloten Overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen,
kunnen door haar werknemers en anderen bij de uitvoering van de overeenkomst door Verhuurder ingeschakelde (rechts-) personen ook
jegens Huurder worden ingeroepen, als waren deze werknemers en deze personen zelf partij bij de Overeenkomst.
10.7 Indien Huurder belemmert dat de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomstig de voorschriften uit geldende wet- en regelgeving
en/of deze Algemene Voorwaarden en de geldende Acceptatievoorwaarden plaatsvindt, is Huurder voor hieruit voor Verhuurder
voortvloeiende schade aansprakelijk. Voorts zullen eventuele meerkosten door Verhuurder aan Huurder in rekening kunnen worden
gebracht.
10.8 Zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden door Verhuurder conform de Overeenkomst, is Huurder verantwoordelijk
voor de gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van Afvalstoffen en komt, behoudens opzet of grove schuld van
Verhuurder, het risico van verwezenlijking van enige schade door deze eigenschappen voor rekening van Huurder. Huurder is alsdan
verplicht tot vergoeding van schade zoals hiervoor bedoeld aan Verhuurder, haar werknemers en door Verhuurder ingeschakelde derden
en tot vrijwaring van Verhuurder waar het betreft aanspraken van derden.
10.9 Niet nakoming van enige verplichting voortkomend uit de Overeenkomst verplicht Huurder tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende
schade aan Verhuurder, haar werknemers en de door Verhuurder ingeschakelde derden.
10.10 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten/boetes en schade die voortkomen uit plaatsing van een Container, Kraan, voertuig of ander
middel door Verhuurder op aanwijzing en zoals overeengekomen met Huurder. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken in dit
verband.
11
11.1
11.2

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door of namens Verhuurder verhinderen, en die
niet aan de Verhuurder zijn toe te rekenen.
Onder overmacht zijn mede begrepen; overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de Overeenkomst vertragen c.q. onmogelijk maken, intrekking van één of
meer vergunningen van de Verhuurder en/of derden waarop de Verhuurder voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst is
aangewezen, brand en/of andere storingen in het bedrijf van de Verhuurder, dan wel in het bedrijf van de Verhuurders toeleverancier(s),
of in andere bedrijven van derden, waarop de Verhuurder voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst is aangewezen.

12
12.1

Eigendomsrechten
Alle rechten ten aanzien van diensten en zaken, inclusief materialen en onderdelen, welke Verhuurder ten behoeve van de uitvoering van
de Overeenkomst ter beschikking stelt, komen uitsluitend toe aan Verhuurder.

13
13.1

Verwerking Persoonsgegevens
Voor zover door Opdrachtnemer in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze
Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Technische en organisatorische maatregelen zullen door Opdrachtnemer worden getroffen om de
Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de
stand van de techniek en de aard van de verwerking. Overige bepalingen omtrent de bescherming van Persoonsgegevens zijn opgenomen
in de Privacyverklaring van de Baetsen-Groep, welke te vinden is op onze website.

14
14.1

Ontbinding
Wanneer Huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling of faillissement aanvraagt of deze door een derde wordt aangevraagd, insolvabel blijkt of wordt getroffen door
beslaglegging die niet direct wordt opgeheven, alsmede in geval van overmacht, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en
ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig aan Verhuurder toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
In deze gevallen is elke vordering die de Verhuurder heeft of krijgt op Huurder direct en volledig opeisbaar.

15
15.1

Conversie
Indien een bepaling van de 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 de partijen geacht in plaats daarvan een beding te
zijn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met het oorspronkelijke beding.

16
16.1

Geschillen
Op alle verbintenissen tussen de Verhuurder en Huurder is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen partijen mochten rijzen
zullen uitsluitend worden berecht door de ter zake bevoegde Rechtbank.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.
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