Algemene voorwaarden vennootschap onder firma Martens Milieu te Meijel
ALGEMEEN
Algemene voorwaarden en aanvullingen daarop Inleiding en structuur van deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden en de daarbij behorende bijlagen regelen alle activiteiten van Martens, behoudens in het geval tussen
Martens en de opdrachtgever schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.
De structuur van deze voorwaarden is als volgt:
Deel A : Algemene voorwaarden, deze gelden in alle gevallen; de bijzondere delen B tot en met F zijn aanvullingen op de algemene
voorwaarden en zijn (ook) van toepassing als (ook) de daarin beschreven prestaties worden verricht; de inhoud van die bepalingen in
de bijzondere delen B tot en met E gelden ter nadere aanvulling op die van deel A doch kunnen er nimmer toe leiden dat de bepalingen
in deel A voor zover die, naar het oordeel van Martens, ten gunste van Martens zijn geredigeerd, terzijde worden gesteld c.q. gematigd.
Deel B : Verhuur;
Deel C : Transport;
Deel D : Afvalcontainers;
Deel E : Afvalverwerking;
Deel F: Grondbank.
DEEL A: ALGEMEEN
Definities en toepassingen
1.1.
1.2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene
voorwaarden, verder te noemen Martens, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden waaronder ook begrepen eventuele eigen inkoopvoorwaarden van de klant,
zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaande aan de desbetreffende overeenkomst door
de gebruiker zijn aanvaard. Deze aanvaarding brengt niet met zich mee dat die afwijkingen ook op andere overeenkomsten
met de opdrachtgever van toepassing (zullen) zijn. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd
gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en
gebruiker.

Aanbiedingen
2.1.
2.2.
2.3.

Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
Opgegeven levertijden mogen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Overeenkomsten kunnen namens Martens alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de
uitvoering van het werk werkzame medewerkers van Martens binden de Martens niet.

Rechten industriële en intellectuele eigendom
3.1.

Alle door Martens verstrekte tekeningen en andere bescheiden blijven eigendom van Martens; tevens geldt onverkort zijn
auteursrecht.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Betaling
12.1.
12.2.
12.3.

Levering van goederen
13.1. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico
van de opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
13.2. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en verzekering voor rekening van
opdrachtgever.
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
14.1. Martens heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door hem geleverde zaken terzake van de
vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Martens aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te
leveren zaken of krachtens een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten
werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan
voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of
montage.
14.2. Martens heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval Martens daarop
een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van zekerheid door opdrachtgever.
Garantie
15.1. Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen en daartoe een schriftelijk garantiebewijs is
afgegeven. Indien niet door Martens, maar door de fabrikant of een andere leverancier garantie is gegeven is Martens bij die
overeenkomst geen partij en zal hij desgewenst slechts bemiddeling verlenen bij de afwikkeling van de garantieclaim.
Rechtsforum
16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de plaatselijk
bevoegde rechter in Meijel.
16.2. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, exclusief omzetbelasting.
Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op
verzoek van opdrachtgever, zal Martens een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met
de extra hieruit voortvloeiende kosten.
Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht
volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van
de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op
basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.
In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele
verplichtingen.
Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van overeenkomstige toepassing.
Martens is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.
Martens is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen.
Martens is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de
overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien Martens dit doet binnen 3 maanden na
het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet
maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der
partijen het recht op schadeloosstelling.

Verhuur
17.1.
17.2.

5.3.

De opdracht dient te worden uitgevoerd binnen een door partijen overeen te komen termijn.
Martens voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem,
rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe
geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door Martens tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.
Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen en geven in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk
is overeengekomen.

Overmacht
6.1.
6.2.

Martens is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie.
Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze
niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van Martens ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen,
bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en of oorlogen, en een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Martens afhankelijk is voor de fabricage
en/of levering van producten.

18.1.
18.2.

7.2.

19.1.
19.2.
19.3.

20.1.
20.2.

8.2.
8.3.

8.4.

21.1.
21.2.

21.3.

21.4.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Als opdrachtgever aan Martens gegevens verstrekt, mag Martens uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van
opdrachtgever.
Zodra naar het inzicht van Martens de weers- en/of werkomstandigheden een negatieve invloed op de kwaliteit van het
werk kunnen hebben, is hij verplicht de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen. Na ontvangst van deze kennisgeving is
opdrachtgever gehouden binnen 2 x 24 uur na de dag van ontvangst aan Martens mededeling te doen, of hij diens inzicht wel of
niet deelt.
Opdrachtgever is verplicht alle beletselen zoals obstakels boven, op of in de grond welke de uitvoering van het werk kunnen
verhinderen of bemoeilijken weg te nemen, alsmede Martens in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg
hebben of kunnen hebben dat de Martens niet in staat is de opdracht in de in artikel 5.1 bedoelde tijd van uitvoering zo snel en
goed mogelijk, alsmede zonder schade uit te voeren
Opdrachtgever is gehouden de schade ontstaan door niet naleving van de in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, door
hem aan de Martens veroorzaakt, te vergoeden. De nieuwe uitvoering van het werk geschiedt wanneer de planning van Martens
dit toelaat.
Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, waardoor Martens extra kosten
moet maken, zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever.
Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening
en risico van opdrachtgever.
Opdrachtgever vrijwaart Martens tegen alle vorderingen tot vergoeding van (gevolg)schade berokkend aan niet zichtbare
eigendommen, als kabels en leidingen, tenzij de ligging daarvan aan Martens tijdig en juist en duidelijk was aangegeven.

De opdrachtgever is verplicht om uiterlijk bij het einde van de overeengekomen huurtijd het gehuurde op de plaats van afgifte
te retourneren, tenzij schriftelijk een afwijkende afspraak is gemaakt.
Als met opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat Martens het gehuurde zal ophalen, dan garandeert de opdrachtgever
dat het gehuurde dan ook op de overeengekomen tijd op die plaats aanwezig is; dat die plaats vanaf de openbare weg volgens
Martens goed is te bereiken en er volgens Martens voldoende mogelijkheden en ruimte aanwezig is om het gehuurde te laden.
De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat op de dag dat het gehuurde door Martens wordt opgehaald de daartoe
bevoegde persoon aanwezig is om het gehuurde aan Martens af te geven. Deze persoon dient zich te kunnen legitimeren. Indien
deze verplichting niet, althans niet tijdig door de opdrachtgever wordt nagekomen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de
hieruit voor Martens voortvloeiende schade. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het
gehuurde door Martens feitelijk in ontvangst is genomen.
Indien de opdrachtgever niet, althans niet volledig voldoet aan de in de voorgaande leden van dit artikel neergelegde
verplichtingen, blijft de huurovereenkomst in stand tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door Martens,
ongeacht het recht van Martens op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde. De opgave van Martens
staat, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, tussen partijen vast.
De opdrachtgever mag het gehuurde niet onderverhuren, dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen.

Aansprakelijkheid opdrachtgever
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.

Verplichtingen opdrachtgever
9.1.

Indien voorafgaand of tijdens het gebruik van het gehuurde schade ontstaat aan of door het gehuurde komen partijen overeen
dat zulks niet is aan te merken als althans veroorzaakt is door een gebrek aan het gehuurde.
Indien en voor zover zich gebreken voordoen en er ontstaat daardoor schade dan staat vast dat zulks voor rekening en risico
van de opdrachtgever is. Martens is niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. De opdrachtgever vrijwaart Martens tegen
aanspraken van derden wegens schade.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
Opdrachtgever en Martens kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
d. de normale werktijd, door capaciteitsbelemmerende omstandigheden met meer dan 10% wordt overschreden;
Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk
wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment
van het sluiten van de overeenkomst.
Indien tijdens de uitvoering omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en evenmin
zonder onderzoek waarneembaar waren ten dage van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals - bij voorbeeld - het zich
onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten, ontleent Martens aan
die omstandig heden het recht de overeenkomst bij aangetekende brief met dadelijke werking ontbonden te verklaren, met als
enig rechtsgevolg dat opdrachtgever alle kosten en winst, berekend tot de dag van ontbinding, moet voldoen. Onverminderd
heeft Martens de keuze om zich in deze situatie te beroepen op artikel 4.8.
Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Martens bij de eindafrekening 10 % van het verschil van
de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van
Martens.

De huurprijs is, behoudens afwijkende schriftelijke afspraak, exclusief de kosten voor het tijdens de huurperiode noodzakelijke
onderhoud. De opdrachtgever zal Martens in staat stellen dit onderhoud periodiek te verrichten. De kosten daarvan komen voor
rekening van de opdrachtgever.
In het geval van gebreken tijdens de huurperiode is de opdrachtgever verplicht Martens dit binnen 24 uur schriftelijk te melden
en Martens in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen althans het gehuurde te vervangen. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, komen de kosten van reparatie en/of vervanging voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is dan niet gerechtigd tot niet-betaling van huur of het vorderen van schadevergoeding onder welke titel dan
ook.

Schade

Wijzigingen in het werk en omstandigheden
8.1.

Behoudens indien zulks schriftelijk door Martens is vastgelegd staat vast dat het gehuurde in goede staat aan de opdrachtgever
ter beschikking is gesteld. Het gehuurde is het eigendom van Martens. Het gehuurde mag door de opdrachtgever niet worden
verhuurd of anderszinds in (mede) gebruik aan derden worden gegeven.
Evenmin mogen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze door Martens aan de opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld.

Huurprijs

Vergunningen, ontheffingen
7.1.

Indien door Martens (ook) één of meer zaken worden verhuurd althans aan derden ter beschikking worden gesteld, gelden ook
de volgende aanvullende bepalingen.
Overal waar in dit deel over “gehuurde”, “huur” in welke combinatie dan ook wordt gesproken, geldt dat ook voor zaken die
onder een andere titel aan of ten behoeve van de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Staat gehuurde

Termijn van uitvoering
5.1.
5.2.

Opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen binnen de op de factuur vermelde termijn.
Uitgesloten is het recht van opdrachtgever en Martens om niet erkende vorderingen met elkaar te verrekenen.
De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een schuldsanering;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

DEEL B: VERHUUR

Betaling en prijzen
4.1.
4.2.

22.6.
22.7.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan het gehuurde, daaronder mede begrepen schade wegens
diefstal, verduistering, vermissing, vervreemding, het verloren gaan, onbruikbaar geraken of beschadiging.
Indien sprake is van diefstal, verduistering, vermissing, vervreemding, het verloren gaan, onbruikbaar geraken of beschadiging
van het gehuurde, dan dient de opdrachtgever Martens hiervan direct na ontdekking schriftelijk op de hoogte te stellen.
Indien het gehuurde in slechte staat wordt geretourneerd, zulks ter uitsluitende beoordeling door Martens, is de opdrachtgever
gehouden op eerste verzoek van Martens de kosten ter reparatie en/of reiniging en/of vervanging te voldoen, onverminderd het
recht van Martens op schadevergoeding wegens huurderving.
De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle gebreken en schade die is veroorzaakt door het houden en/of gebruik van het
gehuurde, daaronder mede begrepen eventuele boetes en/of heffingen opgelegd door het daartoe bevoegd gezag.
De opdrachtgever vrijwaart Martens volledig voor aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het
houden en/of het gebruik van het gehuurde. De opgave van Martens daarvan staat, behoudens tegenbewijs te leveren door de
opdrachtgever, tussen partijen vast.
Indien het gehuurde niet door Martens is verzekerd, dient de opdrachtgever zelf een verzekering af te sluiten die alle in dit artikel
genoemde risico’s dekt.
Martens is niet verplicht, maar wel bevoegd om voor rekening en risico van de opdrachtgever een WAM, WA c.q. allrisks
-verzekering af te sluiten ten behoeve van het bezit en/of gebruik van het gehuurde.

Vaststelling schade
23.1.
23.2.
23.3.

23.4.

Indien de schade, waaronder de reparatie- en reinigingskosten, aan het gehuurde niet meer bedraagt dan€ 5.000,00 geschiedt
expertise door Martens.
Indien de in het vorige lid genoemde schade naar verwachting van Martens meer bedraagt dan € 5.000,00 dan zal door Martens
voor de expertise een externe deskundige worden ingeschakeld. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever.
In het geval van diefstal, verduistering, vermissing, vervreemding, het verloren gaan of onbruikbaar geraken van het gehuurde
dient door de opdrachtgever de dagwaarde van de zaak te worden vergoed. De opgave van Martens staat, behoudens door
de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, tussen partijen vast. Dit onverminderd het recht van Martens op nakoming van de
huurovereenkomst en schadevergoeding.
In het geval van diefstal, verduistering, vermissing, vervreemding, het verloren gaan, onbruikbaar geraken of beschadiging van
het gehuurde dient de opdrachtgever de huurtermijnen volledig te voldoen als ware hiervan geen sprake.

DEEL C: TRANSPORT

Aansprakelijkheid

Transport

10.1.

23.1.
23.2.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Martens beperkt de aansprakelijkheid tot schade die door opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van
Martens, en overigens met inachtneming van het hierna volgende.
Schade waarvoor aansprakelijkheid nadrukkelijk is uitgesloten:
a. gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst;
b. opzichtschade;
c. schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door opdrachtgever of derden, ook indien sprake is van opzet of grove
schuld;
d. schade die opdrachtgever lijdt door claims van derden
e. structuurbederf van de bodem
Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren
De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende werkzaamheden.
In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien Martens voor de desbetreffende schade verzekerd is, de aansprakelijkheid
wordt beperkt tot het op grond van die verzekering uit te keren bedrag.
Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen nadere informatie worden verschaft.

23.3.

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Indien door Martens (ook) zaken van derden worden getransporteerd gelden ook de volgende aanvullende bepalingen:
Martens kan met de opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat de bepalingen van de Algemene Vervoerscondities 2002,
althans een andere soortgelijke regeling (nader AVC te noemen) gelden. Indien en voor zover bepalingen in de AVC volledig
in strijd zijn met bepalingen in deze algemene voorwaarden prevaleren de AVC; indien één of meer de bepalingen in de AVC
gedeeltelijk in strijd is/zijn met één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden dan vullen de niet strijdige (gedeelten
van de) bepalingen in deze algemene voorwaarden de AVC aan.
Indien en voorzover op een overeenkomst (ook) de Convention relative au contrat de transport international de Marchandises
par Route, 1956 te Geneve (CMR) van toepassing is, dan geldt het volgende: indien en voor zover bepalingen in de CMR volledig
in strijd zijn met bepalingen in deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de CMR; indien één of meer bepalingen
in de CMR gedeeltelijk in strijd is/zijn met één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden dan vullen de niet strijdige
(gedeelten van de) bepalingen in deze algemene voorwaarden de CMR aan.

Lading
24.1.

Reclames
11.1.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Limburg op 26 februari 2013 onder nummer 4/2013

Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan Martens
gemeld te worden.
Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 24 uur nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten
zijn ontdekt.
Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.
Het indienen van reclame heft de betalingverplichting niet op.
Uitvoering van werkzaamheden in afwijking met het door Martens uitgebrachte advies of verstrekt plan c.q. tekening kan
nimmer grond zijn voor reclame c.q. ingebrekestelling nu dit advies of verstekt plan c.q. tekening moet worden gezien als een
uitvoeringsplan die naar beste weten is uitgebracht of opgesteld zonder volledig kennis te hebben van alle omstandigheden.
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De opdrachtgever garandeert:
a. dat de lading op de overeengekomen plaats en tijd en wijze van aanbieden ter beschikking is;
b. dat hij de lading zodanig aanbiedt en verpakt dat deze bestand is tegen alle toevalligheden van het transport, rekening
houdende met de aard en de inhoud daarvan, de bestemming en met de talrijke handelingen eigen aan het transport;
c. dat zowel de voor ontvangst als voor het transport vereiste documenten, ontheffingen, alsmede instructies, tijdig in het bezit
van Martens zijn, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen de opdrachtgever en Martens;
d. dat de lading: aard en gewicht, zijn herkomst en zijn bestemming naar volledige waarheid is beschreven in de bij de
lading behorende documenten; dat overigens alle noodzakelijke informatie in de bij de documenten behorende lading
is opgenomen, zodat de lading zonder dat dat door het bevoegd gezag of anderszins wordt bemoeilijkt op de plaats van
bestemming kan worden afgeleverd;
e. dat de lading geen gevaarlijke of verboden zaken bevat zoals gespecificeerd in de nationale en internationale transportcodes
en/of in andere nationale of internationale regelgeving.

24.2.
24.3.
24.4.

24.5.
24.6.
24.7.
24.8.

Martens is niet verplicht, doch wel bevoegd, voor rekening en risico van de opdrachtgever te onderzoeken of de aan hem gedane
opgaven juist en volledig zijn.
De opdrachtgever stemt er mee in en geeft bij deze Martens een onherroepelijke volmacht om aan het bevoegd gezag
medewerking te verlenen tot het openen en inspecteren van de lading.
Martens treedt uitsluitend als vertegenwoordiger van de opdrachtgever op indien dit noodzakelijk is voor het passeren van
een landsgrens of bij inspecties door het bevoegd gezag. De opdrachtgever staat er voor in dat de bij de lading behorende
documenten volgens het bevoegd gezag steeds volledig in orde zijn, ongeacht welke landsgrens dient te worden gepasseerd
en ongeacht welke controle wordt uitgevoerd. Indien het bevoegd gezag andere c.q. aanvullende documenten eist, is de
opdrachtgever verplicht die op zijn kosten te bezorgen.
Martens is bevoegd doch niet verplicht zelf – voor rekening en risico van de opdrachtgever- de documenten te verzorgen; door
het aangaan van de overeenkomst met Martens verleent de opdrachtgever Martens daartoe een onherroepelijke volmacht;
zonodig zal de opdrachtgever die op eerste verzoek van Martens schriftelijk verstrekken.
In het geval dat Martens van deze bevoegdheid gebruik maakt, is Martens jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de
schade die daar uit voortvloeit.
Martens is niet verplicht om uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van welke vorderingen, belastingen en/of
andere kosten dan ook, zo die door het bevoegd gezag worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan
een verplichting tot betaling en/of zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever.
Indien Martens uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld of betalingen heeft verricht ten behoeve van de lading en/of het
transport, is hij gerechtigd van de opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag dat door Martens is betaald althans
waarvoor door Martens zekerheid is gesteld, te vorderen.

25.2.
25.3.
25.4.

25.5.

25.6.
25.7.

Martens is bevoegd de reisroute en de methode volgens welke de lading wordt getransporteerd volledig naar eigen inzicht te
bepalen.
Indien Martens niet in staat is de lading af te leveren door welke oorzaak dan ook, zonder limitatief te zijn, het adres onvindbaar
is, de ontvanger niet bereikbaar is, of de levering weigert te aanvaarden, zal Martens trachten contact op te nemen met de
opdrachtgever. Alle extra kosten en schade zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Opgave van de kosten en schade door Martens staat tussen partijen vast behoudens te leveren tegenbewijs door de
opdrachtgever.
Indien de lading naar het oordeel van Martens niet kan worden afgeleverd, is Martens bevoegd deze te retourneren naar
de plaats waar deze aan Martens is afgegeven althans aan de opdrachtgever. Alle schade die Martens dienaangaande lijdt
althans kosten die Martens maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opgave van Martens staat, behoudens door de
opdrachtgever te leveren tegenbewijs vast.
Indien naar het oordeel van Martens de lading noch kan worden afgeleverd noch kan worden geretourneerd om fysieke,
organisatorische en/of financiële redenen, dat laatste indien de kosten die Martens moet maken hoger zijn dan het factuurbedrag
van Martens ten opzichte van de opdrachtgever, dan is Martens gerechtigd om, voor rekening en risico van de opdrachtgever, de
lading te verkopen, op welke wijze dan ook, zonder de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis te stellen. Martens is gerechtigd
om hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is op de netto verkoopopbrengst (opbrengst minus in deze gemaakte
kosten om tot verkoop te komen) te verhalen. Indien de schuld de netto opbrengst overtreft blijft de opdrachtgever het restant
aan Martens verschuldigd.
De opdrachtgever verstrekt door het aangaan van de overeenkomst met Martens reeds een onherroepelijke volmacht aan
Martens zodat Martens die zaken/vorderingen namens de opdrachtgever aan zich kan doen verpanden.
Indien zulks volgens Martens noodzakelijk is, bevestigd de opdrachtgever op eerste verzoek van Martens schriftelijk dat deze
volmacht aan Martens is verstrekt, althans verstrekt de opdrachtgever die volmacht op eerste verzoek schriftelijk aan Martens.

Schade
26.1.
26.2.

26.3.
26.4.
26.5.

26.6.
26.7.
26.8.

Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart
Martens voor aanspraken van derden waaronder de eigenaar en/of de geadresseerde van de lading.
Indien door een oorzaak die betrekking heeft op de (aard en/of gewicht en/of verpakking en/of behandeling van de) lading en/
of de reisroute en/of bestemming en/of (het ontbreken van) de documenten, althans het (gedeeltelijk) ontbreken daarvan leidt
tot schade en/of vervolging van Martens althans zijn personeel of hulppersonen dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade die Martens en/of zijn personeel en/of hulppersonen lijden. Voor zover vereist bedingt Martens dit ten behoeve van zijn
personeel en/of hulppersonen.
Zonder limitatief te zijn vallen daar onder kosten voor het voeren van verweer/instellen van een eis in en buiten rechte,
detentiekosten, verbeurdverklaring, opslag, stilstaan van voertuig(en), schade, boete.
Opgave van de kosten en schade door Martens staat tussen partijen vast, behoudens te leveren tegenbewijs door de
opdrachtgever. De opdrachtgever zal Martens vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen personeel en/of
hulppersonen van zowel Martens als de opdrachtgever.
De opdrachtgever en/of een derde rechthebbende, die in deze door de opdrachtgever jegens Martens wordt vertegenwoordigd,
geeft bij deze aan Martens een pandrecht op alle zaken, documenten en gelden die Martens uit welke hoofde en met welke
bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en of de derde
rechthebbende heeft of mocht krijgen.
De opdrachtgever verstrekt door het aangaan van de overeenkomst met Martens reeds een onherroepelijke volmacht aan
Martens zodat Martens die zaken/vorderingen namens de opdrachtgever aan zich kan doen verpanden.
Indien zulks volgens Martens noodzakelijk is bevestigd de opdrachtgever op eerste verzoek van Martens schriftelijk dat deze
volmacht aan Martens is verstrekt, althans verstrekt de opdrachtgever die volmacht op eerste verzoek schriftelijk aan Martens.
Echter de lading is, ook als Martens zich daarop verhaalt, steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Reclameren
27.1.
27.2.

27.3.

-

Tussen partijen staat vast dat de lading altijd tijdig en in goede staat is afgeleverd, tenzij de schade en/of vertraging is vermeld
op de documenten/afleverbon.
Een vordering terzake verloren, beschadigde of vertraagde lading is niet ontvankelijk als niet aan de volgende – cumulatieve eisen is voldaan:
1. de gestelde gebreken uitputtend zijn vermeld op de documenten/afleverbon; en
2. binnen zeven dagen na de dag van aflevering van de lading door de opdrachtgever schriftelijk bij Martens is gereclameerd
en dit is vergezeld door de betrokken documenten/afleverbon;
3. Martens in staat is gesteld de vordering wegens schade te beoordelen door, door de opdrachtgever in de gelegenheid te zijn
gesteld, zowel de inhoud als de oorspronkelijke verpakking te inspecteren; en
4. de vordering binnen één jaar na de dag van aflevering van de lading bij de overeengekomen geschillenbeslechter is
ingediend; indien de lading niet is afgeleverd te rekenen vanaf de dag dat de lading zou behoren te zijn afgeleverd.
Reclameren ontheft de opdrachtgever niet van de betaling overeenkomstig de factuur.

33.1.

33.2.

33.4.

33.5.
33.6.
33.7.
33.8.
33.9.

DEEL E AFVALVERWERKING
Afvalverwerking
34.1.

35.1.

Op de overeenkomst is steeds het Acceptatiereglement van Martens van toepassing. Door het aangaan van deze overeenkomst
verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de inhoud van dat reglement. Bij strijdigheid met deze voorwaarden beslist
Martens.

Acceptatie
36.1.

Constatering van Martens dat de aard en de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen overeenkomen met de overeenkomst
en de geldende acceptatievoorwaarden.

Risico-overdracht
37.1.

Martens neemt de afvalstoffen in ontvangst op de met de opdrachtgever overeengekomen locatie. De afvalstoffen worden
geaccepteerd of geweigerd op basis van de acceptatievoorwaarden van Martens en/of de acceptatievoorwaarden van derden
die door Martens zijn ingeschakeld. Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Eerst vanaf het moment van
acceptatie op basis van de voorwaarden en op de locatie van de eindverwerker zijn de afvalstoffen eigendom van Martens
en komen zij voor zijn risico, tenzij na acceptatie blijkt dat is afgeweken van de voorwaarden waaronder aanlevering dient
plaats te vinden. Indien de afvalstoffen geweigerd worden als gevolg van niet strikte naleving van de acceptatievoorwaarden,
algemene voorwaarden en/of de vigerende wet of regelgeving is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende
schade. Opgave van de kosten en schade door Martens staat tussen partijen vast behoudens tegenbewijs te leveren door de
opdrachtgever.

Wijziging overeenkomst
38.1.

Martens heeft het recht om tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst vanwege
bijvoorbeeld aard en samenstelling van de afvalstoffen, wijzigingen van inzamel of verwerkingsmethodiek of indien wet en/of
regelgeving dit vereisen. Martens zal de opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen, welk geschrift
in de plaats treedt van het daaromtrent bepaalde in de overeenkomst, onder vermelding van de eventueel gewijzigde prijs
die genoemd is in de overeenkomst. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na de
wijziging van de overeenkomst door Martens, tenzij de wijziging zo gering is dat deze de ontbinding van de overeenkomst niet
rechtvaardigt, dit uitsluitend naar het oordeel van Martens.

Meerkosten
39.1.

40.1.

Indien door Martens (ook) containers voor zand, bouw, bedrijfs en huishoudelijk afval ter beschikking worden gesteld, gelden
ook de volgende aanvullende bepalingen.

Door het bevoegde gezag opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen (of wijzigingen daarvan), alsmede
directe en indirecte meerkosten voortvloeiend uit het feit dat Martens niet voorziene, onevenredige investeringen moet doen
teneinde te voldoen aan de toekomstige en/of strengere milieueisen voortvloeiend uit de op de overeenkomst toepasselijke
regelgeving, kunnen door Martens na bekendmaking onmiddellijk aan de opdrachtgever doorberekend worden naar rato van
het aandeel van de levering van afval door de opdrachtgever in de totale nominale capaciteit van de afvalverwerkingsinrichting
waarin het afval van de opdrachtgever verwerkt wordt.

Indien opdrachtgever de aan te bieden afvalstoffen niet aanbiedt overeenkomstig de voorschriften uit de geldende wet- en
regelgeving en/of deze algemene voorwaarden en de geldende acceptatievoorwaarden, is de opdrachtgever voor alle kosten/
schade die Martens dientengevolge lijdt aansprakelijk. Opgave van de kosten en schade door Martens staat tussen partijen vast
behoudens te leveren tegenbewijs door de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Containers

29.2.

Indien door Martens (ook ) afval wordt verwerkt gelden ook de volgende aanvullende bepalingen.

Acceptatiereglement

Afvalcontainers

29.1.

De opdrachtgever kan Martens verzoeken met spoed voor afvoer zorg te dragen. Onder een spoedopdracht wordt verstaan een
verzoek om op de dag van opdracht voor afvoer zorg te dragen. Ingeval van acceptatie van een spoedopdracht rust op Martens
slechts de verplichting zich in te spannen om op dezelfde werkdag voor afvoer zorg te dragen, zulks zonder dat de opdrachtgever
hieraan enig recht kan ontlenen.
Indien Martens tevens voor transport zorg draagt, gebeurt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het transport zal
geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en op de tussen partijen overeengekomen wijze. De opdrachtgever dient
ervoor zorg te dragen dat de verpakkingen van de te vervoeren afvalstoffen aan de wettelijke eisen voldoen en dat deze in de
vervoersdocumenten vermeld worden.
Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen:
- zal Martens ervoor zorgdragen dat bij de afvoer van een container een andere, gelijkwaardige container zal worden herplaatst;
- zal Martens bij afvoer van een container de inhoud van de container naar een verwerkingsinrichting herplaatsen.
De opdrachtgever staat er voor in dat de opdracht zonder vertraging kan worden uitgevoerd. In dit verband dient de
opdrachtgever er onder meer voor zorg te dragen dat de voor de uitvoering van de opdracht alle vanwege het bevoegd gezag
voorgeschreven documenten terstond beschikbaar zijn c.q. terstond worden ingevuld, ondertekend en/of afgegeven aan
Martens.
Indien de opdrachtgever niet zelf als inzamelaar optreedt komen bovendien voor rekening van de opdrachtgever alle
schade die is ontstaan door vertraging bij de aanbieding van de container bij de door de opdrachtgever aangewezen
afvalverwerkingsinrichting, tenzij deze veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Martens.
Indien de vergoeding voor het transport krachtens overeenkomst op nacalculatiebasis wordt berekend, komt vertraging ten
gevolge van verkeersopstoppingen, wegbelemmeringen, wegomleidingen en vergelijkbare evenementen voor rekening van de
opdrachtgever.
Martens is bevoegd de uitvoering van een opdracht op te schorten, indien het naar zijn oordeel voorzienbaar is dat ten gevolge
van verkeersopstoppingen, wegbelemmeringen, wegomleidingen en vergelijkbare evenementen een vertraging (in vergelijking
met normale omstandigheden) zal ontstaan.
De opdrachtgever is verplicht Martens op eerste verzoek alle informatie omtrent aard en herkomst van de afvalstoffen te
verstrekken.
Martens is bevoegd doch niet verplicht de aangeboden afvalstoffen te bemonsteren.

Kosten/schade

DEEL D AFVALCONTAINERS

28.1.

Indien de opdrachtgever de in dit artikel omschreven verplichting niet of niet volledig nakomt is Martens naast het vorderen
van schadevergoeding gerechtigd om naast overige in de overeenkomst en de wet genoemde mogelijkheden ook uit één of
meerdere van onderstaande opties te kiezen:
een hogere prijs in rekening te brengen, bestaande uit het gangbare tarief van Martens voor de in afwijking van de overeenkomst
aangetroffen afvalstoffen, verhoogd met 50%;
lediging of wisseling van de container(s) te weigeren totdat van de overeenkomst afwijkende afvalstoffen voor rekening en risico
van de opdrachtgever uit de container(s) zijn verwijderd;
de container(s) voor rekening van de opdrachtgever te doen ledigen of wisselen door derden die over de daartoe benodigde
vergunningen beschikken; de kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever; de opgave van Martens staat,
behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs tussen partijen vast.

Transport en Inzameling

33.3.

Verpakking; route; adressering
25.1.

32.8.

Met containers wordt in dit deel bedoeld: afzet-, pers- en rolcontainers, zgn. Kliko’s en andere inzamelingsmiddelen van afval.
Deze containers worden door Martens verhuurd/ter beschikking gesteld. De containers zijn het eigendom van Martens. De
containers mogen door de opdrachtgever niet worden verhuurd of anderszinds in (mede) gebruik aan derden worden gegeven.
Evenmin mogen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze door Martens aan de opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld.
Behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen, zorgt Martens niet voor het transport van de containers van en
naar een afvalverwerkingsinrichting, alsmede voor het aanbieden en laten verwerken van de door de container aangevoerde
afvalstoffen door een afvalverwerkingsinrichting.

41.1.
41.2.

Zowel voor, tijdens, als na de uitvoering van de werkzaamheden door Martens is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de
gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van de afvalstoffen en komt het risico van verwezenlijking van
enige schade door die eigenschappen voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is verplicht tot vergoeding van schade zoals hiervoor bedoeld aan Martens, personeel van Martens en door
Martens ingeschakelde hulppersonen. De opdrachtgever is gehouden Martens te vrijwaren voor aanspraken van derden. Opgave
van de kosten en schade door Martens staat tussen partijen vast behoudens te leveren tegenbewijs door de opdrachtgever.

DEEL F GRONDBANK

Risico overdracht

Grondbank

30.1.

42.1.
42.2.

30.2.
30.3.

Martens neemt de afvalstoffen in ontvangst op de met de opdrachtgever overeengekomen locatie. De afvalstoffen worden
geaccepteerd of geweigerd op basis van de acceptatievoorwaarden van Martens en/of de acceptatievoorwaarden van derden
die door Martens zijn ingeschakeld alsmede met inachtneming van de vigerende wet, regelgeving en/of aanwijzingen van het
bevoegd gezag.
Vanaf het moment van acceptatie op locatie van de eindverwerker zijn de afvalstoffen eigendom van Martens en komen zij voor
zijn risico, tenzij na acceptatie Martens van mening is dat is afgeweken van de voorwaarden waaronder de aanlevering dient
plaats te vinden.
Indien de afvalstoffen geweigerd worden op basis van niet strikte naleving van de acceptatievoorwaarden dan wel algemene
voorwaarden en/of de vigerende wet of regelgeving en/of aanwijzingen van het bevoegd gezag, is de opdrachtgever
aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade. Opgave van de kosten en schade door Martens staat tussen partijen
vast, behoudens te leveren tegenbewijs door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Martens vrijwaren tegen aanspraken van
derden, waaronder begrepen personeel van zowel Martens als de opdrachtgever.

31.1.

De te kwalificeren grond.
43.1.
43.2.

Uitsluitend indien zulks schriftelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever bevoegd het afval in zakken aan te bieden. In dat
geval dienen de zakken het “KOMO” keurmerk te hebben. De opdrachtgever staat er voorin dat de zakken nooit zwaarder zijn
dan acht kilo en geen scherpe of uitstekende voorwerpen bevatten.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.
32.7.

Opslag dient zodanig te geschieden dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van de container af kan vallen c.q.
daar vanaf kan waaien. Uitsluitend open 6 m3 containers mogen tot ten hoogste 20 cm boven de rand beladen worden, zulks
met inachtneming van het hiervoor gestelde. Het maximaal beladingsgewicht mag nimmer overschreden worden.
De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een eenvoudige en zonder vertraging bereikbare locatie, passende verlichting,
bebakening en afdekking van de container, alsmede voor het treffen van alle verdere voorzieningen, welke algemeen wenselijk
zijn (onder meer ter bescherming van natuur, milieu en omwonenden), danwel door het bevoegd gezag voorgeschreven zijn
en/of worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de container. Martens is nimmer aansprakelijk voor schade
(waaronder vervuiling) aan de onroerende zaak waarop/waarin/waarbij de container is geplaatst alsmede de omgeving van de
container alsmede schade die door de opdrachtgever of derden wordt geleden. Evenmin is Martens aansprakelijk voor boetes
die verschuldigd zijn in verband met het plaatsen en/of het gebruik van de container. De opdrachtgever vrijwaart Martens voor
aanspraken van derden die schade lijden c.q. voor boetes die verschuldigd raken hoe dan ook genaamd.
Bij het aangaan van de overeenkomst meldt de opdrachtgever voor welk type afval de container zal worden gebruikt en
de omvang daarvan. Aan de hand daarvan selecteert Martens het type container en het aantal benodigde containers. De
opdrachtgever staat er voor in dat zich in de door Martens ter beschikking gestelde containers uitsluitend afval bevindt van het
type waarvoor de container volgens de overeenkomst bestemd is.
De opdrachtgever dient de te vervoeren en/of de te legen containers met gesloten deksel, op de dagen waarop ze worden
opgehaald en/of worden geleegd, gereed te zetten voor lediging langs de openbare weg, zodanig dat plaatsing niet in strijd
komt met de veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor Martens of derden. De opdrachtgever
zorgt zonodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te legen of te vervoeren containers en treft de voor de
verkeersveiligheid vereiste maatregelen. Martens kan in alle gevallen plaatsing aan de openbare weg verlangen.
In het geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, één en ander ter uitsluitende beoordeling van Martens, is
Martens gerechtigd de behandeling en/of afvoer van de container te weigeren. Eventuele schade en/of boetes als gevolg van
verkeerde belading of overbelading zijn voor rekening van de opdrachtgever en de opdrachtgever zal Martens, zijn personeel en
zijn hulppersonen vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.
De opgave van Martens staat, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs tussen partijen vast.
De opdrachtgever staat er voor in dat container te allen tijde volgens de dan toepasselijke verkeersregels/ ontheffingen te
vervoeren is, zodanig met afval worden gevuld en beladen dat deze nimmer is overbeladen, nimmer enig materiaal uit de
container steekt, kan worden verloren, morsen, stuiven of wegwaaien; dat geen hinder, gevaar, schade of letsel aan Martens,
zijn personeel, hulppersonen of derden wordt toegebracht.

Wachturen zullen door Martens op basis van nacalculatie worden doorberekend. De opgave van Martens staat tussen partijen
vast behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Depotgrootte
45.1.

Regels voor containers
32.1.

De te kwalificeren grond dient voor Martens toegankelijk te zijn op de gebruikelijke werktijden van Martens. De opdrachtgever
staat in voor een goede en veilige bereikbaarheid van de grond, zulks te bepalen door Martens.
De grond dient duidelijk afgescheiden van overige partijen grond te zijn opgeslagen. De opdrachtgever staat er voor in dat bij
Martens geen twijfel kan bestaan omtrent de ligging van de bewuste partij grond.

Wachturen
44.1.

Gebruik vuilniszakken

Indien Martens (ook) als grondbank optreedt gelden ook de volgende aanvullende bepalingen.
Op de overeenkomst is steeds het Acceptatiereglement van Martens van toepassing. Bij strijdigheid met deze voorwaarden
beslist Martens. Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de inhoud van
die voorwaarden.

Tenzij anders vermeld gelden de in de offerte genoemde tarieven voor depots tot een hoogte van vier meter of voor in-situ
depots tot een diepte tot twee meter. Voor hogere of diepere depots brengt Martens een door Martens nader te bepalen toeslag
in rekening. De opgave van Martens staat, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, tussen partijen vast.

Vermenging na monstername
46.1.

Indien de opdrachtgever de grond na de monsterafname vermengt, verwisselt, verontreinigt of anderszins behandelt, zodanig
dat de milieuhygiënische kwaliteit daarvan zou kunnen wijzigen, kunnen aan de uitkomsten van de door of namens Martens
verrichte analyses geen rechten worden ontleend. Indien de opdrachtgever de grond na monsterafname integraal wenst te
verplaatsen, dient de opdrachtgever Martens hierover van tevoren te informeren. Het opsplitsen van de te keuren grond is
slechts mogelijk onder door Martens te stellen voorwaarden.

Extra monstername
47.1.

Indien na analyse van de genomen monsters geen eenduidig oordeel kan worden gegeven omtrent de kwalificatie van de
grond, is Martens gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever een door Martens noodzakelijk geacht aantal extra monsters
te nemen en ter analyse aan te bieden aan een door Martens aan te wijzen laboratorium. Indien de opdrachtgever daarmee niet
instemt, is Martens gerechtigd de overeenkomst terzake te ontbinden. De opdrachtgever is dan aansprakelijk voor alle schade en
kosten van Martens. De opgave daarvan door Martens staat, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, tussen
partijen vast.

Afname
48.1.
48.2.
48.3.

De partijkeuring wordt als opname van de situatie op dat moment uitgevoerd. Tenzij Martens de partij afneemt, is Martens niet
verantwoordelijk of aansprakelijk bij verdere toepassing van de gekeurde partij(en).
Eerst na afname en op de locatie van de eindverwerker is de grond eigendom van Martens en komt zij voor zijn risico, tenzij na
afname blijkt dat is afgeweken van de voorwaarden waaronder de partij is gekeurd.
Indien de grond geweigerd wordt op basis van niet strikte naleving van het acceptatiereglement dan wel de algemene
voorwaarden en/of de vigerende wet of regelgeving is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende
schade. Opgave van de kosten en schade door Martens staat tussen partijen vast behoudens tegenbewijs te leveren door de
opdrachtgever.

Vrijwaring
48.1.
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De opdrachtgever vrijwaart Martens tegen alle mogelijke aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de
hoedanigheid van de grond.

