ALGEMENE ACCEPTATIEVOORWAARDEN
VAGROEN BV

2.

Een Overeenkomst komt slechts tot stand door een
schriftelijke aanvaarding door Aanbieder van een
aanbieding van Vagroen. Een aanvaarding per fax of
per email geldt als een schriftelijke aanvaarding.

3.

Indien de Aanbieder aangeeft contant te willen
afrekenen kan de Overeenkomst ook mondeling tot
stand komen. Bij contante betaling kan niet van deze
algemene acceptatievoorwaarden worden afgeweken.

4.

Indien de Aanbieder niet akkoord gaat met één of
méér voorwaarden van deze Algemene
Acceptatievoorwaarden, dient hij dit door specifieke
verwijzing naar de betreffende voorwaarden
uitdrukkelijk kenbaar te maken. Een verwijzing in
algemene zin naar acceptatievoorwaarden wordt niet
geaccepteerd.

5.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
draagt iedere Partij zijn eigen kosten met betrekking
tot en de gevolgen van de voorbereiding,
onderhandeling en totstandkoming van de
Overeenkomst tussen Partijen.

6.

De Overeenkomst kan tevens tot stand komen zonder
uitdrukkelijke aanvaarding van de aanbieding van
Vagroen, indien Vagroen overeenkomstig de
aanbieding, de Begeleidingsbrief en de Algemene
Acceptatievoorwaarden een aanvang neemt met het
afnemen van Organische reststromen.

Artikel 1: Definities
Tenzij uit de Overeenkomst duidelijk anders blijkt wordt in deze
Algemene Acceptatievoorwaarden verstaan onder:
1.

Vagroen: Vagroen BV gevestigd te 9727 DL (9700
AP) Groningen, Rozenburglaan 11 (Postbus 615).

2.

Aanbieder: de wederpartij van Vagroen die aan
Vagroen te kennen heeft gegeven zich van
Organische reststromen te willen ontdoen.

3.

Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen
Vagroen en Aanbieder met betrekking tot het
milieuhygiënisch kwalificeren en aanbieden en
ontvangen van Organische reststromen.

4.

Algemene Acceptatievoorwaarden: deze Algemene
Acceptatievoorwaarden van Vagroen.

5.

Partij: Vagroen of Aanbieder (Vagroen en Aanbieder
gezamenlijk: Partijen).

6.

Organische reststromen: reststromen bestaande uit de
biologisch afbreekbare fractie van producten uit de
landbouw, bosbouw en aanverwante bedrijfstakken,
welke kunnen worden verwerkt tot organisch
materiaal geschikt voor bemesting of verbetering van
de bodemstructuur of tot een vorm van hernieuwbare
energiebron.

Artikel 4: Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst kunnen
Partijen slechts binden indien zij dit schriftelijk zijn
overeengekomen.

7.

Acceptatie: het vaststellen door Vagroen dat de aard
en de samenstelling van de Organische reststroom
overeenstemmen met de opgave/omschrijving door
de Aanbieder.

8.

Inrichting: de in de Overeenkomst genoemde
Inrichting (locatie) waar door of namens Vagroen
Organische reststromen worden ontvangen.

1.

Partijen zullen de Overeenkomst zorgvuldig en
conform de bepalingen in de Overeenkomst en deze
Algemene Acceptatievoorwaarden uitvoeren.

9.

Locatiereglement: het door Vagroen aan de
Aanbieder beschikbaar gestelde reglement van de
Inrichting.

2.

Nakoming vindt plaats op de overeengekomen locatie
en in de overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit.

3.

Partijen zullen elkaar over en weer onverwijld
waarschuwen als zij een tekortkoming in de
nakoming constateren of verwachten.
Tekortkomingen kunnen ook bestaan uit
tekortkomingen van betrokken derden die werken in
opdracht van Vagroen.

4.

Aanbieder meldt het transport van de te leveren
Organische reststromen altijd een nader overeen te
komen aantal dagen van te voren aan bij Vagroen. De
wijze van transport wordt altijd vooraf in onderling
overleg bepaald.

5.

Partijen kunnen in de Overeenkomst bepalen dat
Vagroen de te leveren Organische reststromen op de
locatie van Aanbieder afhaalt.

Artikel 5: Verplichtingen

10. Begeleidingsbrief: een door het bevoegd gezag
goedgekeurde gegevensdrager die bij het transport
van de Organische reststroom aanwezig dient te zijn.
Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid
1.

De Algemene Acceptatievoorwaarden van Vagroen
zijn van toepassing op al haar rechtshandelingen
inzake de milieuhygiënische kwalificatie en het
aanbieden en ontvangen van Organische reststromen.

2.

In de Overeenkomst kunnen de Algemene
Acceptatievoorwaarden worden aangevuld of kan van
de Algemene Acceptatievoorwaarden worden
afgeweken. Bij tegenstrijdigheid tussen de
Overeenkomst en de Algemene
Acceptatievoorwaarden prevaleert de Overeenkomst.

3.

De toepasselijkheid van andere (algemene)
voorwaarden, inclusief die van de Aanbieder, zijn
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is
overeen gekomen.

4.

Onlosmakelijk onderdeel van deze Algemene
Acceptatievoorwaarden zijn de
Acceptatievoorwaarden schoon resthout en de
Algemene voorwaarden composteerbedrijven.

Artikel 3: Aanvaarding
1.

Alle aanbiedingen van Vagroen worden gedurende
dertig dagen gestand gedaan vanaf de datum waarop
Vagroen de aanbieding heeft verzonden, tenzij
Partijen onderling een andere termijn overeenkomen.
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Artikel 6: Prijs en betaling
1.

Prijzen en tarieven zijn vermeld in euro en zijn
inclusief belastingen en heffingen en exclusief BTW.
De prijzen staan vast voor de duur van de
Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Facturen zullen voldoende zijn
gespecificeerd.

2.

Behoudens in het geval als bedoeld in artikel 3 derde
lid van deze Algemene acceptatievoorwaarden dient
de Aanbieder Vagroen binnen 30 dagen na ontvangst
van de factuur van Vagroen te betalen, tenzij in de
Overeenkomst anders is overeengekomen. Bij
overschrijding van deze (overeengekomen) termijn is
de Aanbieder zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim en is de Aanbieder over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente

1

geldt uitdrukkelijk niet als forfaitaire
schadevergoeding, zodat het recht van Vagroen op
vergoeding van daadwerkelijke schade en/of andere
rechten van Vagroen onverlet worden gelaten.
3.

Indien Aanbieder bezwaar heeft tegen een door
Vagroen toegezonden factuur schort dat de
betalingsverplichting van Aanbieder niet op.

4.

Aanbieder verstrekt op eerste verzoek van Vagroen
een onvoorwaardelijke en onherroepelijke
bankgarantie van een naar de beoordeling van
Vagroen acceptabele bankinstelling om nakoming
van de verplichtingen uit de Overeenkomst zeker te
stellen.

5.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van
Vagroen verband houdende met de inning van enige
vordering op de Aanbieder of verband houdende met
het verweer tegen een ten onrechte door de Aanbieder
gepretendeerde vordering, komen voor rekening van
de Aanbieder. De buitengerechtelijke kosten worden
bij de inning van enige vordering door Vagroen op de
volgende wijze berekend, waarbij de
buitengerechtelijke kosten minimaal € 40,00 zullen
bedragen:
- over de eerste € 2.500,00: 15%;
- over de volgende € 2.500,00: 10%;
- over de volgende € 5.000,00: 5%;
- over de volgende € 190.000,00: 1%;
- over het meerdere 0,5% met een maximum van
€ 6.775,00.

2.

Artikel 10: Ter beschikking gestelde hulpmiddelen
Vagroen kan al dan niet op kosten van Aanbieder hulpmiddelen
ter beschikking stellen aan Aanbieder, bijvoorbeeld voor
laadwerkzaamheden. Gedurende het gebruik van deze
hulpmiddelen door Aanbieder draagt Aanbieder alle risico’s
tenzij aantoonbaar is dat eventuele defecten voortvloeien uit
afwijkingen of fouten, die reeds aanwezig waren toen het
hulpmiddel door Vagroen aan Aanbieder ter beschikking werd
gesteld.
Artikel 11: Geheimhouding
1.

Partijen zullen alle gegevens verband houdende met
de Overeenkomst welke naar de aard als
vertrouwelijk moeten worden beschouwd, strikt
vertrouwelijk houden en behandelen. Deze
vertrouwelijke informatie zal niet worden gebruikt of
gekopieerd, tenzij dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de Overeenkomst tussen Vagroen en
Aanbieder of voor het doel dat met de Overeenkomst
werd beoogd. Als vertrouwelijke informatie moet in
ieder geval worden beschouwd informatie met
betrekking tot klanten van Vagroen en Aanbieder,
tenzij deze informatie een openbaar karakter heeft.

2.

Deze geheimhoudingsverplichting blijft van
toepassing gedurende een periode van vijf jaar na
beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 7: Garantie
1.

2.

Aanbieder garandeert dat het geleverde beantwoordt
aan de Overeenkomst, geschikt is voor het doel dat
door Aanbieder is kenbaar gemaakt en voldoet aan de
wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften.
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar
technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere
voorschriften, wordt Aanbieder geacht deze te
kennen, tenzij Aanbieder Vagroen onverwijld
schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

Indien de Aanbieder Overeenkomstig artikel 5 lid 5
van deze Algemene Acceptatievoorwaarden de
Organische reststromen door Vagroen laat afhalen
gaan het eigendom en het risico van de te leveren
zaken op Vagroen over op het moment dat de zaken
in het transportmiddel de locatie van Aanbieder
verlaten, onverminderd het recht op het uitvoeren van
een acceptatietest als bedoeld in artikel 8 tweede lid
van deze algemene acceptatievoorwaarden.

Artikel 12: Weging, inspecties, keuringen, beproevingen
1.

De hoeveelheid geleverde Organische reststromen
wordt in beginsel vastgesteld door bepaling van het
gewicht middels weging op de locatie van Vagroen.
Partijen kunnen overeenkomen dat het gewicht wordt
vastgesteld door weging op een geijkte weegbrug
elders of dat de hoeveelheid te leveren Organische
reststromen wordt vastgesteld in m3 los gestort in het
middel van transport.

2.

Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen
de te leveren zaken in het transportmiddel, zowel bij
levering Overeenkomstig artikel 5 lid 2 als bij
levering als bedoeld in artikel 5 lid 5 van deze
Algemene Acceptatievoorwaarden op initiatief van
Vagroen te (doen) inspecteren of te (doen) keuren
en/of te (doen) beproeven. Aanbieder biedt daartoe
binnen redelijke grenzen de nodige hulp en
faciliteiten.

Artikel 8: Voltooiing levering en opdracht
1.

De opdracht is voltooid indien Partijen aan alle in de
Overeenkomst overeengekomen leveringen en
verplichtingen hebben voldaan.

2.

Indien Partijen uitdrukkelijk in de Overeenkomst
objectief meetbare criteria voor acceptatie zijn
overeengekomen en op verzoek van Vagroen een
acceptatietest als bedoeld in artikel 12 van deze
Algemene Acceptatievoorwaarden is uitgevoerd, is
de opdracht voltooid zodra Partijen hebben
geconstateerd dat aan de overeengekomen
acceptatiecriteria is voldaan.

3.

Indien Partijen met toepassing van het vorige lid een
acceptatietest laten uitvoeren is het Partijen niet
toegestaan na het moment van monsterneming de
Organische reststroom te (laten) vermengen.

3.

Alle op de inspecties, keuringen of beproevingen
vallende kosten, met uitzondering van de kosten van
Aanbieder, zijn voor rekening van Vagroen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.

De opdracht is tevens voltooid indien Partijen zulks
schriftelijk overeenkomen.

4.

Indien de inspectie, keuring of beproeving niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden of door
toedoen van de Aanbieder een herkeuring
noodzakelijk is, komen alle naar redelijkheid daaruit
voortvloeiende kosten ten laste van Aanbieder,
inclusief de dan te maken kosten door Vagroen.

5.

In geval van afkeuring stelt Vagroen Aanbieder
daarvan onverwijld in kennis. Vagroen en Aanbieder
treden dan met elkaar in overleg om tot een voor
beide Partijen bevredigende oplossing te komen.

6.

Indien Partijen op grond van het vorige lid van dit
artikel niet tot een bevredigende oplossing komen, is

Artikel 9: Overgang van eigendom en risico
1.

Eigendom en risico van de te leveren Organische
reststromen gaan over op Vagroen zodra de
Organische reststromen op de overeengekomen plaats
zijn aangekomen, en na een daartoe door of namens
Vagroen verkregen toestemming is gelost,
onverminderd enig recht op het uitvoeren van een
acceptatietest als bedoeld in artikel 8 lid 2 van deze
Algemene Acceptatievoorwaarden.
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Vagroen gerechtigd de betreffende Organische
reststromen voor rekening van Aanbieder te
verwijderen en eventueel te (doen) verwerken op de
voor die reststromen voorgeschreven wijze, eveneens
voor rekening van Aanbieder.
Artikel 13: Tot de levering behorende informatiedragers
en/of diensten
1.

Certificaten, attesten, voorschriften of andere
documentatie alsmede diensten waarvan in de
Overeenkomst is overeengekomen dat zij
meegeleverd dan wel uitgevoerd dienen te worden,
maken deel uit van de levering.

2.

Vagroen zal ervoor zorg dragen dat al deze zaken op
of vóór de overeengekomen leverdatum in het bezit
van Aanbieder zijn dan wel uitgevoerd zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.

Artikel 14: Belastingen en heffingen
Iedere Partij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle
belastingen en premies sociale verzekeringen die betrekking
hebben op door hen bij de uitvoering van de Overeenkomst
ingeschakelde werknemers of derden. Partijen vrijwaren elkaar
voor aanspraken met betrekking tot zulke belastingen en premies
sociale verzekeringen.

Aanbieder vrijwaart Vagroen tegen aanspraken van
derden die verband kunnen houden met de uitvoering
van de Overeenkomst en deze Algemene
Acceptatievoorwaarden.

2.

Vagroen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
fouten, onnauwkeurigheden of andere
onregelmatigheden in de werkzaamheden van door
haar of door haar bemiddeling ingeschakelde derden.

3.

Behoudens andersluidende bepalingen in de
Overeenkomst of in deze Algemene
Acceptatievoorwaarden tussen Vagroen en
Aanbieder, zal geen van de Partijen jegens de andere
Partij aansprakelijk zijn voor verlies van productie,
derving van omzet, verlies van gegevens, derving van
winst of enige andere indirecte of gevolgschade, ook
indien zulke schades redelijkerwijs voorzienbaar
waren.

4.

Behoudens bij opzet en bij grove schuld, is geen der
Partijen in enig geval jegens de andere Partij
aansprakelijk tot vergoeding van schade die meer
bedraagt dan anderhalf maal de totale opdrachtsom
genoemd in de Overeenkomst.

5.

Partijen zullen er alles aan doen wat redelijkerwijs
mogelijk is om het verlies en eventuele schade te
beperken.

6.

Partijen zullen zich afdoende verzekeren voor hun
aansprakelijkheid jegens de andere Partij en jegens
derden.

Artikel 16: Overdracht van rechten en plichten
Vagroen noch Aanbieder zal zijn rechten en verplichtingen, die
voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch
gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij.
Artikel 17: Overmacht
1.

In geval van overmacht kan Vagroen de
overeengekomen milieuhygiënische kwalificatie en
ontvangst van Organische reststromen opschorten. Er
is sprake van overmacht in de volgende situaties:
- de locatie van herkomst is door (langdurige)
slechte weersomstandigheden niet bereikbaar
en/of berijdbaar;
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Onder overmacht wordt voorts verstaan iedere
tekortkoming welke niet aan Vagroen kan worden
toegerekend omdat zij niet te wijten is aan schuld van
Vagroen en noch krachtens wet, rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvatting voor rekening van
Vagroen komt. In ieder geval maar niet beperkt tot,
wordt het volgende onder overmacht verstaan:
(burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking,
transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen, en
andere ernstige storingen in het bedrijf of de
bedrijfsvoering van Vagroen, dan wel in het bedrijf of
de bedrijfsvoering van door Vagroen of door haar
bemiddeling ingeschakelde derden.

Artikel 18: Ontbinding en beëindiging
1.

Iedere Partij heeft de bevoegdheid door middel van
een schriftelijke kennisgeving tot ontbinding van de
Overeenkomst, indien de andere Partij toerekenbaar
of blijvend tekortschiet in de nakoming van een
verplichting uit de Overeenkomst, tenzij deze
tekortkoming een ontbinding niet rechtvaardigt.

2.

Indien de nakoming van een verplichting niet
blijvend onmogelijk is en de tekortkoming bestaat
niet uit overschrijding van fatale termijnen, is
ontbinding van de Overeenkomst uitsluitend mogelijk
na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt
gesteld voor de zuivering van de tekortkoming en
deze zuivering uitblijft.

3.

Vagroen kan de Overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien:
- Aanbieder (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend;
- ten behoeve van Aanbieder faillissement wordt
aangevraagd, Aanbieder failliet wordt verklaard,
of Aanbieder wordt geliquideerd of beëindigd
anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen;
- wijzigingen optreden in het eigendom van of de
zeggenschap over Aanbieder.

3.

Indien Vagroen tot ontbinding van de Overeenkomst
overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan, waaronder tevens begrepen
aanspraken van derden. Indien de ontbinding van de
Overeenkomst aan Aanbieder is toe te rekenen, is
Vagroen gerechtigd tot vergoeding van schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1.

van overheidswege wordt de afvoer van de
locatie van herkomst niet toegestaan;
van overheidswege wordt de leverantie op de
locatie van afzet niet toegestaan;
er geldt een van overheidswege ingesteld
vervoersverbod.

Artikel 19: Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende
Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 20: Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere
Overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement Assen.
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