ALGEMENE VOORWAARDEN SECUNDAIRE
BOUWSTOFFEN UNIE B.V.

3.

Artikel 1: Definities
4.
Tenzij uit een Overeenkomst duidelijk anders blijkt wordt in
deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
1.

SBU: Secundaire Bouwstoffen Unie B.V. gevestigd
te Drachten en kantoorhoudend te 9723 CG
Groningen, Winschoterweg 1.
2.
Wederpartij: de wederpartij van SBU met wie SBU
een Overeenkomst heeft gesloten dan wel wenst te
sluiten.
3.
Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen SBU
en Wederpartij met betrekking tot het
milieuhygiënisch kwalificeren van een partij Grond
door SBU, het afnemen van een partij Grond door
SBU of het leveren van een partij Grond door SBU,
of voor het verrichten van advieswerk als
dienstverlening.
4.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene
Voorwaarden van SBU.
5.
Partij: SBU of Wederpartij (SBU en Wederpartij
gezamenlijk: Partijen).
6.
Grond: een in de Overeenkomst omschreven
hoeveelheid minerale reststroom die conform de
vigerende wet- en regelgeving al dan niet na
bewerking of verwerking geheel of gedeeltelijk
geschikt is voor hergebruik, of welke indien geen
bewerking of verwerking is toegestaan wordt
afgevoerd naar een erkende verwerker c.q.
toepassingslocatie.
7.
Acceptatie: de vaststelling door SBU dat de aard en
de samenstelling van de Grond overeenstemmen met
de opgave/omschrijving van de Grond door de
Wederpartij.
8.
Inrichting: de in de Overeenkomst genoemde
Inrichting waar door of namens SBU de Grond
geschikt wordt gemaakt voor hergebruik, waar Grond
wordt op- of overgeslagen, of waar Grond wordt
bestemd voor afvoer naar een erkende verwerker c.q.
toepassingslocatie.
9.
Afzetlocatie: de in de Overeenkomst genoemde
locatie of het project waaraan SBU Grond levert of
laat leveren.
10. Reglement: een Reglement van de Inrichting dat van
toepassing is op iedereen die zich binnen de
Inrichting bevindt dan wel op alle activiteiten die
binnen de Inrichting plaatsvinden.
11. Begeleidingsbrief: een door het bevoegd gezag
goedgekeurde gegevensdrager die bij het transport
van de Grond aanwezig dient te zijn.

5.

6.

Artikel 3: Aanvaarding
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid
1.

2.

De Algemene Voorwaarden van SBU zijn van
toepassing op alle (rechts)handelingen van SBU
(inclusief aanbiedingen en offertes) inzake het
milieuhygiënisch kwalificeren van een partij Grond,
het afnemen van een partij Grond of het leveren van
een partij Grond, of voor het verrichten van
advieswerk als dienstverlening. In de Overeenkomst
kunnen de Algemene Voorwaarden worden
aangevuld of kan van de Algemene Voorwaarden
worden afgeweken. Bij tegenstrijdigheid tussen de
Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden
prevaleert de Overeenkomst.
Op de levering van diensten is De Nieuwe Regeling
2005 inzake de rechtsverhouding opdrachtgever –
architect, ingenieur en adviseur van toepassing voor
zover daar in deze Algemene Voorwaarden niet van
wordt afgeweken.

Indien de levering van Grond door SBU plaatsvindt
door de toepassing van die Grond in werken zijn de
Uniforme Administratieve Voorwaarden (integrale
editie 1995) van toepassing voor zover daar in deze
Algemene Voorwaarden niet van wordt afgeweken.
De toepasselijkheid van andere (algemene)
voorwaarden, inclusief die van de Wederpartij, zijn
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Door SBU opgegeven termijnen waar binnen
overeengekomen werkzaamheden of leveringen
gerealiseerd dienen te zijn gelden als indicatieve
termijnen, tenzij in de Overeenkomst fatale termijnen
zijn overeengekomen.
De in de Overeenkomst genoemde hoeveelheden
gelden als indicatieve hoeveelheden, tenzij in de
Overeenkomst anders wordt overeengekomen.

8.

Alle aanbiedingen van SBU worden gedurende dertig
dagen gestand gedaan vanaf de datum waarop SBU
de aanbieding heeft verzonden.
De Overeenkomst komt slechts tot stand door een
schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij van een
aanbieding van SBU. Een aanvaarding per fax of per
email geldt als een schriftelijke aanvaarding. De
aanvaarding van een gedeelte van de aanbieding van
SBU doet geen Overeenkomst tot stand komen.
Een Overeenkomst kan ook tot stand komen indien
een mondelinge afspraak tussen Partijen door SBU
schriftelijk wordt vastgelegd.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met één of
méér voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden,
dient hij dit door specifieke verwijzing naar de
betreffende voorwaarde(n) uitdrukkelijk kenbaar te
maken. Een verwijzing in algemene zin naar de
Algemene Voorwaarden wordt niet geaccepteerd.
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.
SBU kan bij afname van Grond door SBU
voorafgaand aan het uitbrengen van een aanbieding
van Wederpartij verlangen dat monsters worden
genomen van de Grond teneinde deze te (laten)
analyseren. De kosten verbonden aan de
bemonstering en analyse zijn voor rekening van
Wederpartij, tenzij door Partijen anders wordt
overeengekomen.
De Overeenkomst kan tevens tot stand komen zonder
uitdrukkelijke aanvaarding van de aanbieding van
SBU, indien SBU Overeenkomstig de
Begeleidingsbrief en de Algemene Voorwaarden een
aanvang neemt met het milieuhygiënisch kwalificeren
van een partij Grond, het afnemen van een partij
Grond of het leveren van een partij Grond, of voor
het verrichten van advieswerk als dienstverlening.
De gegevens die SBU verzamelt in het kader van de
totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
vinden onder meer hun grondslag in de op
verwerking van afvalstoffen en toepassing van gronden bouwstoffen toepasselijke wet- en regelgeving. De
gegevens die SBU gebruikt worden opgeslagen,
verwerkt en beschermd overeenkomstig de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 4: Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst kunnen
Partijen slechts binden indien en voor zover zij schriftelijk zijn
overeengekomen.
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Artikel 5: Verplichtingen SBU
1.

2.

3.

4.

SBU zal de opdracht zorgvuldig en conform de
bepalingen in de Overeenkomst tussen SBU en
Wederpartij en deze Algemene Voorwaarden
uitvoeren.
Levering vindt plaats op de overeengekomen
Afzetlocatie en in de overeengekomen hoeveelheid
en kwaliteit en op het afgesproken tijdstip.
SBU zal een kwaliteitssysteem toepassen die
overeenkomt met of gelijkwaardig is aan de
vigerende wet- en regelgeving.
SBU meldt het transport van de te leveren zaken
altijd een nader overeen te komen aantal dagen van te
voren aan bij Wederpartij. De wijze van transport
wordt vooraf in onderling overleg bepaald.

maatregelen kunnen direct en volledig aan de
Wederpartij worden doorberekend, zonder dat de
Wederpartij in dat geval gerechtigd is de
Overeenkomst om die reden te ontbinden.
10. SBU heeft het recht per 1 januari van elk jaar de door
haar gehanteerde prijzen en tarieven te herzien
conform de wijziging van de consumentenprijsindex
(CPI) Alle huishoudens, reeks Totaal bestedingen
(2006 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek te ‘s-Gravenhage. SBU
doet de Wederpartij hiervan schriftelijk bericht
toekomen.
Artikel 7: Garantie
1.

Artikel 6: Prijs en betaling
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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
gespecificeerd zijn.
De Wederpartij dient SBU binnen 30 dagen na
ontvangst van de factuur van SBU te betalen, tenzij in
de Overeenkomst anders is overeengekomen. Bij
overschrijding van deze (overeengekomen) termijn is
de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim en is de Wederpartij over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente
geldt uitdrukkelijk niet als forfaitaire
schadevergoeding, zodat het recht van SBU op
vergoeding van daadwerkelijke schade en/of andere
rechten van SBU onverlet worden gelaten.
Indien de Wederpartij niet voldoet aan enige
betalingsverplichting, heeft SBU het recht al zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.
Indien Wederpartij bezwaar heeft tegen een door
SBU toegezonden factuur schort dat de
betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
Wederpartij verstrekt op eerste verzoek van SBU een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie
van een naar de beoordeling van SBU acceptabele
bankinstelling om nakoming van de verplichtingen
uit de Overeenkomst zeker te stellen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van
SBU verband houdende met de inning van enige
vordering op Wederpartij of verband houdende met
het verweer tegen een ten onrechte door de
Wederpartij gepretendeerde vordering, komen voor
rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke
kosten worden bij de inning van enige vordering door
SBU 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 € 19.000,00: 1%;
- over het meerdere 0,5% met een maximum van
€ 6.775,00.
Indien op verzoek van de Wederpartij, of indien SBU
daartoe is genoodzaakt, van de normale werktijden
dient te worden afgeweken, is SBU gerechtigd de
daaruit voortvloeiende meerkosten bij Wederpartij in
rekening te brengen.
Kosten voortvloeiend uit voor de overeengekomen
werkzaamheden benodigde vergunningen en overige
overheidstoestemmingen komen voor rekening van
de Wederpartij.
Prijswijzigingen voortvloeiend uit door de overheid
opgelegde heffingen en/of belastingen of andere

2.

SBU garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de
Overeenkomst, voldoet aan de wettelijke eisen en
overige overheidsvoorschriften alsmede aan binnen
de branche gehanteerde eisen, onder meer ten aanzien
van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en
kwaliteit.
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar
technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere
voorschriften, wordt Wederpartij geacht deze te
kennen, tenzij Wederpartij SBU onverwijld
schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

Artikel 8: Uitvoering Overeenkomst en levering
1.

2.

3.

4.

5.

6.

SBU heeft het recht overeengekomen
werkzaamheden of diensten door derden te laten
uitvoeren en heeft daarbij de plicht zorg te dragen dat
wordt voldaan aan de eisen die in de Overeenkomst
zijn gesteld.
De levering van Grond is voltooid indien SBU de
Grond op de overeengekomen Afzetlocatie dan wel
op een op aanwijzing van de Wederpartij aangegeven
Afzetlocatie heeft gelost.
Indien Partijen zijn overeengekomen dat de
Wederpartij de te leveren Grond op een locatie van
SBU, of een andere door SBU aangewezen locatie,
afhaalt c.q. laat afhalen is de levering voltooid op het
moment dat het transportmiddel de locatie van SBU
of de door SBU aangewezen locatie verlaat.
De Overeenkomst is voltooid indien Partijen aan alle
in de Overeenkomst overeengekomen leveringen en
verplichtingen hebben voldaan.
Indien Partijen uitdrukkelijk in de Overeenkomst
objectief meetbare criteria voor Acceptatie zijn
overeengekomen en op verzoek van Wederpartij een
keuring als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene
Voorwaarden is uitgevoerd, is de levering en/of de
Overeenkomst voltooid zodra Partijen hebben
geconstateerd dat aan de overeengekomen criteria is
voldaan.
De Overeenkomst is tevens voltooid indien Partijen
zulks schriftelijk overeenkomen.

Artikel 9a: Overgang van eigendom en risico (bij levering
door SBU)
1.

2.

Eigendom en risico van de te leveren Grond gaan
over op Wederpartij zodra de Grond in het middel
van transport op de Afzetlocatie is aangekomen,
onverminderd enig recht op het uitvoeren van een
keuring als bedoeld in artikel 8 lid 5 van deze
Algemene Voorwaarden.
Indien de Wederpartij Overeenkomstig artikel 8 lid 3
van deze Algemene Voorwaarden de Grond zelf
afhaalt dan wel laat afhalen gaan het eigendom en het
risico van de te leveren Grond op Wederpartij over op

Algemene Voorwaarden Secundaire Bouwstoffen Unie B.V. december 2018

2

3.

het moment dat de Grond in het transportmiddel de
locatie van SBU verlaat.
SBU zal Wederpartij onverwijld waarschuwen als zij
een tekortkoming in de levering constateert of
verwacht. Tekortkomingen kunnen onder meer
bestaan uit fouten in de levering, tekortkomingen van
betrokken derden die werken in opdracht van SBU of
overschrijding van termijnen.

2.

Artikel 9b: Overgang van eigendom en risico (bij afname
door SBU)

uitvoering van de Overeenkomst tussen SBU en
Wederpartij of voor het doel dat met de
Overeenkomst wordt beoogd. Als vertrouwelijke
informatie moet in ieder geval worden beschouwd
informatie met betrekking tot klanten van SBU en
Wederpartij, tenzij deze informatie een openbaar
karakter heeft.
Deze geheimhoudingsverplichting blijft van
toepassing gedurende een periode van vijf jaar na
beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 12: Weging, inspecties en keuringen
1.

2.

3.

4.

5.

Eigendom en risico van de af te nemen Grond gaan
over op SBU dan wel de eigenaar van de Inrichting
waar de Grond wordt be- of verwerkt zodra de Grond
door SBU is geaccepteerd. Onder accepteren wordt in
dit artikellid verstaan dat na aankomst van de Grond
deze visueel wordt geïnspecteerd en akkoord
bevonden en de Begeleidingsbrief door of namens
SBU is getekend en de Grond met toestemming van
of namens SBU op de door of namens SBU
aangewezen plek is gelost. Zonder acceptatie als
bedoeld in dit artikellid door of namens SBU blijft de
Grond eigendom van de Wederpartij en blijft de
Grond voor risico van de Wederpartij en draagt SBU
zorg dat geen zaaksvermenging kan plaatsvinden.
In geval van in situ bemonstering van Grond op de
locatie van Wederpartij draagt Wederpartij zorg voor
de KLIC-melding. Wederpartij geeft voor de aanvang
van werkzaamheden op haar eigen locatie aan waar
ter plaatse kabels en leidingen liggen.
Tenzij in de Overeenkomst anders is
overeengekomen dient de Grond redelijkerwijs
handmatig te bemonsteren zijn en is ter uitsluitende
bepaling van SBU geen sprake van grote
hoeveelheden puin, opgaande begroeiing, verharding
of andere obstakels die belemmerend werken.
Indien na de keuring als bedoeld in het eerste lid
blijkt dat de partij Grond niet voldoet aan de
wettelijke normen voor hergebruik, dan wel de vooraf
overeengekomen (minimale) kwaliteit, zal de
Wederpartij op eerste verzoek van SBU de
betreffende partij Grond verwijderen en afvoeren
naar een wettelijk toegestane toepassingslocatie.
Indien binnen de Inrichting een Reglement van
toepassing is dient Wederpartij of door Wederpartij
ingeschakelde derden zich onverkort aan dat
Reglement te houden. Wederpartij en door
Wederpartij ingeschakelde derden dienen
aanwijzingen gegeven door of namens de exploitant
van de Inrichting of door of namens SBU nauwgezet
op te volgen.

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

1.

De hoeveelheid te leveren c.q. af te nemen Grond
wordt in beginsel vastgesteld door bepaling van het
gewicht door middel van weging op de door SBU
aangegeven locatie. Partijen kunnen overeenkomen
dat het gewicht wordt vastgesteld door weging op een
geijkte weegbrug elders of dat de hoeveelheid te
leveren of af te nemen Grond wordt vastgesteld in m3
los geladen in het middel van transport. Voor
omrekening van m3 naar tonnen wordt een factor van
1,5 aangehouden (1 m3 los geladen = 1,5 ton), tenzij
in de Overeenkomst anders wordt overeengekomen.
2.
Geschillen over het gewicht van de te leveren c.q. af
te nemen Grond dienen onmiddellijk schriftelijk door
Wederpartij aan SBU te worden gemeld. Gedurende
het bestaan van het geschil wordt de levering of
afname van Grond opgeschort. SBU en Wederpartij
treden met elkaar in overleg om tot een voor beide
Partijen bevredigende oplossing te komen.
3.
Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen
de door SBU te leveren Grond onmiddellijk na het
lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2 dan wel in het
transportmiddel als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze
Algemene Voorwaarden op initiatief van Wederpartij
te (doen) inspecteren en/of te (doen) keuren. SBU
biedt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige hulp
en faciliteiten.
4.
Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen
de door SBU af te nemen Grond onmiddellijk na het
lossen als bedoeld in artikel 9b lid 1 van deze
Algemene Voorwaarden op initiatief van SBU te
(doen) inspecteren en/of te (doen) keuren.
Wederpartij biedt daartoe binnen redelijke grenzen de
nodige hulp en faciliteiten.
5.
Indien inspecties of keuringen zijn overeengekomen
die op initiatief van de Wederpartij plaatsvinden, dan
maakt de Wederpartij het voorgenomen tijdstip van
inspectie of keuring tijdig kenbaar aan SBU zodat
deze, indien gewenst, daarbij zelf aanwezig kan zijn.
6.
Alle op de inspecties of keuringen vallende kosten,
met uitzondering van de kosten van SBU, zijn voor
rekening van Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
7.
Indien de inspectie of keuring niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden of door
toedoen van Wederpartij een herkeuring noodzakelijk
is, komen alle naar redelijkheid daaruit
voortvloeiende kosten ten laste van Wederpartij,
inclusief de dan te maken kosten door SBU. Een
Overeenkomstig recht komt Wederpartij toe indien en
voor zover zodanig uitstel of zodanige herkeuring aan
SBU is toe te rekenen.
8.
In geval van afkeuring, dient Wederpartij SBU
onverwijld en met opgave van redenen, daarvan in
kennis stellen. SBU en Wederpartij treden dan met
elkaar in overleg om tot een voor beide Partijen
bevredigende oplossing te komen.
9.
Een partij Grond die met toepassing van artikel 12 lid
3 en lid 4 van deze Algemene Voorwaarden wordt
geïnspecteerd, gekeurd of beproefd wordt
afgescheiden van overige partijen Grond opgeslagen.
10. Indien met toepassing van het vorige lid een partij
Grond wordt geïnspecteerd, gekeurd of beproefd op
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de locatie van de Wederpartij is het de Wederpartij
niet toegestaan na het moment van de monstername
de partij Grond te (laten) vermengen, verwisselen,
verontreinigen of anderszins te behandelen zodanig
dat de milieuhygiënische kwaliteit daarvan zou
kunnen wijzigen.

1.

Artikel 13: Tot de levering behorende
informatiedragers en/of diensten
1.

2.

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.
SBU en Wederpartij zullen ervoor zorg dragen dat al
deze zaken op of vóór de overeengekomen
leverdatum in het bezit zijn van respectievelijk
Wederpartij en SBU dan wel uitgevoerd zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.

Artikel 14: Belastingen en heffingen
SBU en Wederpartij zijn ieder voor zich 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 over en weer voor aanspraken
met betrekking tot zulke belastingen en premies sociale
verzekeringen.

Artikel 18: Ontbinding en beëindiging
1.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wederpartij vrijwaart SBU tegen aanspraken van
derden die verband kunnen houden met de uitvoering
van de Overeenkomst en deze Algemene
Voorwaarden.
SBU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten,
onnauwkeurigheden of andere onregelmatigheden in
de werkzaamheden van door haar of door haar
bemiddeling ingeschakelde derden.
Behoudens andersluidende bepalingen in de
Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden
tussen SBU en Wederpartij, 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.
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 som genoemd
in de Overeenkomst.
Partijen zullen er alles aan doen wat redelijkerwijs
mogelijk is om het verlies en eventuele schade te
beperken.
Partijen zullen zich afdoende verzekeren voor hun
aansprakelijkheid jegens de andere Partij en jegens
derden.

Artikel 16: Overdracht van rechten en plichten
SBU noch Wederpartij 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

In geval van overmacht kan SBU de overeengekomen
levering of afname van Grond opschorten. Er is
sprake van overmacht in de volgende situaties:
- de locatie van herkomst of de locatie van
bestemming is door (langdurige) slechte
weersomstandigheden niet bereikbaar en/of
berijdbaar;
- van overheidswege wordt de afvoer van de
locatie van herkomst niet toegestaan;
- op grond van wet- en regelgeving of van
overheidswege wordt de leverantie op de
Afzetlocatie niet toegestaan;
- er geldt een van overheidswege ingesteld
vervoersverbod.
Onder overmacht wordt voorts verstaan iedere
tekortkoming welke niet aan SBU kan worden
toegerekend omdat zij niet te wijten is aan schuld van
SBU en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvatting voor rekening van SBU
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 SBU, dan wel in het bedrijf of de
bedrijfsvoering van door SBU of door haar
bemiddeling ingeschakelde derden.

2.

3.

4.

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.
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.
SBU kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
schriftelijk beëindigen indien:
- Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend;
- sprake is van betalingsonmacht van Wederpartij;
- ten behoeve van Wederpartij faillissement wordt
aangevraagd, Wederpartij failliet wordt
verklaard, of Wederpartij wordt geliquideerd of
beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen;
- wijzigingen optreden in het eigendom van of de
zeggenschap over Wederpartij.
Indien SBU 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 Wederpartij toerekenbaar is, is
SBU gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.

Artikel 19: Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende
Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
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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 Groningen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN SECUNDAIRE
BOUWSTOFFEN UNIE B.V.

3.

Artikel 1: Definities
4.
Tenzij uit een Overeenkomst duidelijk anders blijkt wordt in
deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
1.

SBU: Secundaire Bouwstoffen Unie B.V. gevestigd
te Drachten en kantoorhoudend te 9723 CG
Groningen, Winschoterweg 1.
2.
Wederpartij: de wederpartij van SBU met wie SBU
een Overeenkomst heeft gesloten dan wel wenst te
sluiten.
3.
Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen SBU
en Wederpartij met betrekking tot het
milieuhygiënisch kwalificeren van een partij Grond
door SBU, het afnemen van een partij Grond door
SBU of het leveren van een partij Grond door SBU,
of voor het verrichten van advieswerk als
dienstverlening.
4.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene
Voorwaarden van SBU.
5.
Partij: SBU of Wederpartij (SBU en Wederpartij
gezamenlijk: Partijen).
6.
Grond: een in de Overeenkomst omschreven
hoeveelheid minerale reststroom die conform de
vigerende wet- en regelgeving al dan niet na
bewerking of verwerking geheel of gedeeltelijk
geschikt is voor hergebruik, of welke indien geen
bewerking of verwerking is toegestaan wordt
afgevoerd naar een erkende verwerker c.q.
toepassingslocatie.
7.
Acceptatie: de vaststelling door SBU dat de aard en
de samenstelling van de Grond overeenstemmen met
de opgave/omschrijving van de Grond door de
Wederpartij.
8.
Inrichting: de in de Overeenkomst genoemde
Inrichting waar door of namens SBU de Grond
geschikt wordt gemaakt voor hergebruik, waar Grond
wordt op- of overgeslagen, of waar Grond wordt
bestemd voor afvoer naar een erkende verwerker c.q.
toepassingslocatie.
9.
Afzetlocatie: de in de Overeenkomst genoemde
locatie of het project waaraan SBU Grond levert of
laat leveren.
10. Reglement: een Reglement van de Inrichting dat van
toepassing is op iedereen die zich binnen de
Inrichting bevindt dan wel op alle activiteiten die
binnen de Inrichting plaatsvinden.
11. Begeleidingsbrief: een door het bevoegd gezag
goedgekeurde gegevensdrager die bij het transport
van de Grond aanwezig dient te zijn.

5.

6.

Artikel 3: Aanvaarding
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid
1.

2.

De Algemene Voorwaarden van SBU zijn van
toepassing op alle (rechts)handelingen van SBU
(inclusief aanbiedingen en offertes) inzake het
milieuhygiënisch kwalificeren van een partij Grond,
het afnemen van een partij Grond of het leveren van
een partij Grond, of voor het verrichten van
advieswerk als dienstverlening. In de Overeenkomst
kunnen de Algemene Voorwaarden worden
aangevuld of kan van de Algemene Voorwaarden
worden afgeweken. Bij tegenstrijdigheid tussen de
Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden
prevaleert de Overeenkomst.
Op de levering van diensten is De Nieuwe Regeling
2005 inzake de rechtsverhouding opdrachtgever –
architect, ingenieur en adviseur van toepassing voor
zover daar in deze Algemene Voorwaarden niet van
wordt afgeweken.

Indien de levering van Grond door SBU plaatsvindt
door de toepassing van die Grond in werken zijn de
Uniforme Administratieve Voorwaarden (integrale
editie 1995) van toepassing voor zover daar in deze
Algemene Voorwaarden niet van wordt afgeweken.
De toepasselijkheid van andere (algemene)
voorwaarden, inclusief die van de Wederpartij, zijn
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Door SBU opgegeven termijnen waar binnen
overeengekomen werkzaamheden of leveringen
gerealiseerd dienen te zijn gelden als indicatieve
termijnen, tenzij in de Overeenkomst fatale termijnen
zijn overeengekomen.
De in de Overeenkomst genoemde hoeveelheden
gelden als indicatieve hoeveelheden, tenzij in de
Overeenkomst anders wordt overeengekomen.

8.

Alle aanbiedingen van SBU worden gedurende dertig
dagen gestand gedaan vanaf de datum waarop SBU
de aanbieding heeft verzonden.
De Overeenkomst komt slechts tot stand door een
schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij van een
aanbieding van SBU. Een aanvaarding per fax of per
email geldt als een schriftelijke aanvaarding. De
aanvaarding van een gedeelte van de aanbieding van
SBU doet geen Overeenkomst tot stand komen.
Een Overeenkomst kan ook tot stand komen indien
een mondelinge afspraak tussen Partijen door SBU
schriftelijk wordt vastgelegd.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met één of
méér voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden,
dient hij dit door specifieke verwijzing naar de
betreffende voorwaarde(n) uitdrukkelijk kenbaar te
maken. Een verwijzing in algemene zin naar de
Algemene Voorwaarden wordt niet geaccepteerd.
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.
SBU kan bij afname van Grond door SBU
voorafgaand aan het uitbrengen van een aanbieding
van Wederpartij verlangen dat monsters worden
genomen van de Grond teneinde deze te (laten)
analyseren. De kosten verbonden aan de
bemonstering en analyse zijn voor rekening van
Wederpartij, tenzij door Partijen anders wordt
overeengekomen.
De Overeenkomst kan tevens tot stand komen zonder
uitdrukkelijke aanvaarding van de aanbieding van
SBU, indien SBU Overeenkomstig de
Begeleidingsbrief en de Algemene Voorwaarden een
aanvang neemt met het milieuhygiënisch kwalificeren
van een partij Grond, het afnemen van een partij
Grond of het leveren van een partij Grond, of voor
het verrichten van advieswerk als dienstverlening.
De gegevens die SBU verzamelt in het kader van de
totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
vinden onder meer hun grondslag in de op
verwerking van afvalstoffen en toepassing van gronden bouwstoffen toepasselijke wet- en regelgeving. De
gegevens die SBU gebruikt worden opgeslagen,
verwerkt en beschermd overeenkomstig de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 4: Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst kunnen
Partijen slechts binden indien en voor zover zij schriftelijk zijn
overeengekomen.
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Artikel 5: Verplichtingen SBU
1.

2.

3.

4.

SBU zal de opdracht zorgvuldig en conform de
bepalingen in de Overeenkomst tussen SBU en
Wederpartij en deze Algemene Voorwaarden
uitvoeren.
Levering vindt plaats op de overeengekomen
Afzetlocatie en in de overeengekomen hoeveelheid
en kwaliteit en op het afgesproken tijdstip.
SBU zal een kwaliteitssysteem toepassen die
overeenkomt met of gelijkwaardig is aan de
vigerende wet- en regelgeving.
SBU meldt het transport van de te leveren zaken
altijd een nader overeen te komen aantal dagen van te
voren aan bij Wederpartij. De wijze van transport
wordt vooraf in onderling overleg bepaald.

maatregelen kunnen direct en volledig aan de
Wederpartij worden doorberekend, zonder dat de
Wederpartij in dat geval gerechtigd is de
Overeenkomst om die reden te ontbinden.
10. SBU heeft het recht per 1 januari van elk jaar de door
haar gehanteerde prijzen en tarieven te herzien
conform de wijziging van de consumentenprijsindex
(CPI) Alle huishoudens, reeks Totaal bestedingen
(2006 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek te ‘s-Gravenhage. SBU
doet de Wederpartij hiervan schriftelijk bericht
toekomen.
Artikel 7: Garantie
1.

Artikel 6: Prijs en betaling
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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
gespecificeerd zijn.
De Wederpartij dient SBU binnen 30 dagen na
ontvangst van de factuur van SBU te betalen, tenzij in
de Overeenkomst anders is overeengekomen. Bij
overschrijding van deze (overeengekomen) termijn is
de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim en is de Wederpartij over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente
geldt uitdrukkelijk niet als forfaitaire
schadevergoeding, zodat het recht van SBU op
vergoeding van daadwerkelijke schade en/of andere
rechten van SBU onverlet worden gelaten.
Indien de Wederpartij niet voldoet aan enige
betalingsverplichting, heeft SBU het recht al zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.
Indien Wederpartij bezwaar heeft tegen een door
SBU toegezonden factuur schort dat de
betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
Wederpartij verstrekt op eerste verzoek van SBU een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie
van een naar de beoordeling van SBU acceptabele
bankinstelling om nakoming van de verplichtingen
uit de Overeenkomst zeker te stellen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van
SBU verband houdende met de inning van enige
vordering op Wederpartij of verband houdende met
het verweer tegen een ten onrechte door de
Wederpartij gepretendeerde vordering, komen voor
rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke
kosten worden bij de inning van enige vordering door
SBU 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 € 19.000,00: 1%;
- over het meerdere 0,5% met een maximum van
€ 6.775,00.
Indien op verzoek van de Wederpartij, of indien SBU
daartoe is genoodzaakt, van de normale werktijden
dient te worden afgeweken, is SBU gerechtigd de
daaruit voortvloeiende meerkosten bij Wederpartij in
rekening te brengen.
Kosten voortvloeiend uit voor de overeengekomen
werkzaamheden benodigde vergunningen en overige
overheidstoestemmingen komen voor rekening van
de Wederpartij.
Prijswijzigingen voortvloeiend uit door de overheid
opgelegde heffingen en/of belastingen of andere

2.

SBU garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de
Overeenkomst, voldoet aan de wettelijke eisen en
overige overheidsvoorschriften alsmede aan binnen
de branche gehanteerde eisen, onder meer ten aanzien
van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en
kwaliteit.
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar
technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere
voorschriften, wordt Wederpartij geacht deze te
kennen, tenzij Wederpartij SBU onverwijld
schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

Artikel 8: Uitvoering Overeenkomst en levering
1.

2.

3.

4.

5.

6.

SBU heeft het recht overeengekomen
werkzaamheden of diensten door derden te laten
uitvoeren en heeft daarbij de plicht zorg te dragen dat
wordt voldaan aan de eisen die in de Overeenkomst
zijn gesteld.
De levering van Grond is voltooid indien SBU de
Grond op de overeengekomen Afzetlocatie dan wel
op een op aanwijzing van de Wederpartij aangegeven
Afzetlocatie heeft gelost.
Indien Partijen zijn overeengekomen dat de
Wederpartij de te leveren Grond op een locatie van
SBU, of een andere door SBU aangewezen locatie,
afhaalt c.q. laat afhalen is de levering voltooid op het
moment dat het transportmiddel de locatie van SBU
of de door SBU aangewezen locatie verlaat.
De Overeenkomst is voltooid indien Partijen aan alle
in de Overeenkomst overeengekomen leveringen en
verplichtingen hebben voldaan.
Indien Partijen uitdrukkelijk in de Overeenkomst
objectief meetbare criteria voor Acceptatie zijn
overeengekomen en op verzoek van Wederpartij een
keuring als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene
Voorwaarden is uitgevoerd, is de levering en/of de
Overeenkomst voltooid zodra Partijen hebben
geconstateerd dat aan de overeengekomen criteria is
voldaan.
De Overeenkomst is tevens voltooid indien Partijen
zulks schriftelijk overeenkomen.

Artikel 9a: Overgang van eigendom en risico (bij levering
door SBU)
1.

2.

Eigendom en risico van de te leveren Grond gaan
over op Wederpartij zodra de Grond in het middel
van transport op de Afzetlocatie is aangekomen,
onverminderd enig recht op het uitvoeren van een
keuring als bedoeld in artikel 8 lid 5 van deze
Algemene Voorwaarden.
Indien de Wederpartij Overeenkomstig artikel 8 lid 3
van deze Algemene Voorwaarden de Grond zelf
afhaalt dan wel laat afhalen gaan het eigendom en het
risico van de te leveren Grond op Wederpartij over op
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3.

het moment dat de Grond in het transportmiddel de
locatie van SBU verlaat.
SBU zal Wederpartij onverwijld waarschuwen als zij
een tekortkoming in de levering constateert of
verwacht. Tekortkomingen kunnen onder meer
bestaan uit fouten in de levering, tekortkomingen van
betrokken derden die werken in opdracht van SBU of
overschrijding van termijnen.

2.

Artikel 9b: Overgang van eigendom en risico (bij afname
door SBU)

uitvoering van de Overeenkomst tussen SBU en
Wederpartij of voor het doel dat met de
Overeenkomst wordt beoogd. Als vertrouwelijke
informatie moet in ieder geval worden beschouwd
informatie met betrekking tot klanten van SBU en
Wederpartij, tenzij deze informatie een openbaar
karakter heeft.
Deze geheimhoudingsverplichting blijft van
toepassing gedurende een periode van vijf jaar na
beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 12: Weging, inspecties en keuringen
1.

2.

3.

4.

5.

Eigendom en risico van de af te nemen Grond gaan
over op SBU dan wel de eigenaar van de Inrichting
waar de Grond wordt be- of verwerkt zodra de Grond
door SBU is geaccepteerd. Onder accepteren wordt in
dit artikellid verstaan dat na aankomst van de Grond
deze visueel wordt geïnspecteerd en akkoord
bevonden en de Begeleidingsbrief door of namens
SBU is getekend en de Grond met toestemming van
of namens SBU op de door of namens SBU
aangewezen plek is gelost. Zonder acceptatie als
bedoeld in dit artikellid door of namens SBU blijft de
Grond eigendom van de Wederpartij en blijft de
Grond voor risico van de Wederpartij en draagt SBU
zorg dat geen zaaksvermenging kan plaatsvinden.
In geval van in situ bemonstering van Grond op de
locatie van Wederpartij draagt Wederpartij zorg voor
de KLIC-melding. Wederpartij geeft voor de aanvang
van werkzaamheden op haar eigen locatie aan waar
ter plaatse kabels en leidingen liggen.
Tenzij in de Overeenkomst anders is
overeengekomen dient de Grond redelijkerwijs
handmatig te bemonsteren zijn en is ter uitsluitende
bepaling van SBU geen sprake van grote
hoeveelheden puin, opgaande begroeiing, verharding
of andere obstakels die belemmerend werken.
Indien na de keuring als bedoeld in het eerste lid
blijkt dat de partij Grond niet voldoet aan de
wettelijke normen voor hergebruik, dan wel de vooraf
overeengekomen (minimale) kwaliteit, zal de
Wederpartij op eerste verzoek van SBU de
betreffende partij Grond verwijderen en afvoeren
naar een wettelijk toegestane toepassingslocatie.
Indien binnen de Inrichting een Reglement van
toepassing is dient Wederpartij of door Wederpartij
ingeschakelde derden zich onverkort aan dat
Reglement te houden. Wederpartij en door
Wederpartij ingeschakelde derden dienen
aanwijzingen gegeven door of namens de exploitant
van de Inrichting of door of namens SBU nauwgezet
op te volgen.

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

1.

De hoeveelheid te leveren c.q. af te nemen Grond
wordt in beginsel vastgesteld door bepaling van het
gewicht door middel van weging op de door SBU
aangegeven locatie. Partijen kunnen overeenkomen
dat het gewicht wordt vastgesteld door weging op een
geijkte weegbrug elders of dat de hoeveelheid te
leveren of af te nemen Grond wordt vastgesteld in m3
los geladen in het middel van transport. Voor
omrekening van m3 naar tonnen wordt een factor van
1,5 aangehouden (1 m3 los geladen = 1,5 ton), tenzij
in de Overeenkomst anders wordt overeengekomen.
2.
Geschillen over het gewicht van de te leveren c.q. af
te nemen Grond dienen onmiddellijk schriftelijk door
Wederpartij aan SBU te worden gemeld. Gedurende
het bestaan van het geschil wordt de levering of
afname van Grond opgeschort. SBU en Wederpartij
treden met elkaar in overleg om tot een voor beide
Partijen bevredigende oplossing te komen.
3.
Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen
de door SBU te leveren Grond onmiddellijk na het
lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2 dan wel in het
transportmiddel als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze
Algemene Voorwaarden op initiatief van Wederpartij
te (doen) inspecteren en/of te (doen) keuren. SBU
biedt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige hulp
en faciliteiten.
4.
Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen
de door SBU af te nemen Grond onmiddellijk na het
lossen als bedoeld in artikel 9b lid 1 van deze
Algemene Voorwaarden op initiatief van SBU te
(doen) inspecteren en/of te (doen) keuren.
Wederpartij biedt daartoe binnen redelijke grenzen de
nodige hulp en faciliteiten.
5.
Indien inspecties of keuringen zijn overeengekomen
die op initiatief van de Wederpartij plaatsvinden, dan
maakt de Wederpartij het voorgenomen tijdstip van
inspectie of keuring tijdig kenbaar aan SBU zodat
deze, indien gewenst, daarbij zelf aanwezig kan zijn.
6.
Alle op de inspecties of keuringen vallende kosten,
met uitzondering van de kosten van SBU, zijn voor
rekening van Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
7.
Indien de inspectie of keuring niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden of door
toedoen van Wederpartij een herkeuring noodzakelijk
is, komen alle naar redelijkheid daaruit
voortvloeiende kosten ten laste van Wederpartij,
inclusief de dan te maken kosten door SBU. Een
Overeenkomstig recht komt Wederpartij toe indien en
voor zover zodanig uitstel of zodanige herkeuring aan
SBU is toe te rekenen.
8.
In geval van afkeuring, dient Wederpartij SBU
onverwijld en met opgave van redenen, daarvan in
kennis stellen. SBU en Wederpartij treden dan met
elkaar in overleg om tot een voor beide Partijen
bevredigende oplossing te komen.
9.
Een partij Grond die met toepassing van artikel 12 lid
3 en lid 4 van deze Algemene Voorwaarden wordt
geïnspecteerd, gekeurd of beproefd wordt
afgescheiden van overige partijen Grond opgeslagen.
10. Indien met toepassing van het vorige lid een partij
Grond wordt geïnspecteerd, gekeurd of beproefd op
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de locatie van de Wederpartij is het de Wederpartij
niet toegestaan na het moment van de monstername
de partij Grond te (laten) vermengen, verwisselen,
verontreinigen of anderszins te behandelen zodanig
dat de milieuhygiënische kwaliteit daarvan zou
kunnen wijzigen.

1.

Artikel 13: Tot de levering behorende
informatiedragers en/of diensten
1.

2.

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.
SBU en Wederpartij zullen ervoor zorg dragen dat al
deze zaken op of vóór de overeengekomen
leverdatum in het bezit zijn van respectievelijk
Wederpartij en SBU dan wel uitgevoerd zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.

Artikel 14: Belastingen en heffingen
SBU en Wederpartij zijn ieder voor zich 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 over en weer voor aanspraken
met betrekking tot zulke belastingen en premies sociale
verzekeringen.

Artikel 18: Ontbinding en beëindiging
1.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wederpartij vrijwaart SBU tegen aanspraken van
derden die verband kunnen houden met de uitvoering
van de Overeenkomst en deze Algemene
Voorwaarden.
SBU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten,
onnauwkeurigheden of andere onregelmatigheden in
de werkzaamheden van door haar of door haar
bemiddeling ingeschakelde derden.
Behoudens andersluidende bepalingen in de
Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden
tussen SBU en Wederpartij, 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.
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 som genoemd
in de Overeenkomst.
Partijen zullen er alles aan doen wat redelijkerwijs
mogelijk is om het verlies en eventuele schade te
beperken.
Partijen zullen zich afdoende verzekeren voor hun
aansprakelijkheid jegens de andere Partij en jegens
derden.

Artikel 16: Overdracht van rechten en plichten
SBU noch Wederpartij 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

In geval van overmacht kan SBU de overeengekomen
levering of afname van Grond opschorten. Er is
sprake van overmacht in de volgende situaties:
- de locatie van herkomst of de locatie van
bestemming is door (langdurige) slechte
weersomstandigheden niet bereikbaar en/of
berijdbaar;
- van overheidswege wordt de afvoer van de
locatie van herkomst niet toegestaan;
- op grond van wet- en regelgeving of van
overheidswege wordt de leverantie op de
Afzetlocatie niet toegestaan;
- er geldt een van overheidswege ingesteld
vervoersverbod.
Onder overmacht wordt voorts verstaan iedere
tekortkoming welke niet aan SBU kan worden
toegerekend omdat zij niet te wijten is aan schuld van
SBU en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvatting voor rekening van SBU
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 SBU, dan wel in het bedrijf of de
bedrijfsvoering van door SBU of door haar
bemiddeling ingeschakelde derden.

2.

3.

4.

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.
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.
SBU kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
schriftelijk beëindigen indien:
- Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend;
- sprake is van betalingsonmacht van Wederpartij;
- ten behoeve van Wederpartij faillissement wordt
aangevraagd, Wederpartij failliet wordt
verklaard, of Wederpartij wordt geliquideerd of
beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen;
- wijzigingen optreden in het eigendom van of de
zeggenschap over Wederpartij.
Indien SBU 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 Wederpartij toerekenbaar is, is
SBU gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.

Artikel 19: Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende
Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
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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 Groningen.

Algemene Voorwaarden Secundaire Bouwstoffen Unie B.V. december 2018

5

ALGEMENE VOORWAARDEN SECUNDAIRE
BOUWSTOFFEN UNIE B.V.

3.

Artikel 1: Definities
4.
Tenzij uit een Overeenkomst duidelijk anders blijkt wordt in
deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
1.

SBU: Secundaire Bouwstoffen Unie B.V. gevestigd
te Drachten en kantoorhoudend te 9723 CG
Groningen, Winschoterweg 1.
2.
Wederpartij: de wederpartij van SBU met wie SBU
een Overeenkomst heeft gesloten dan wel wenst te
sluiten.
3.
Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen SBU
en Wederpartij met betrekking tot het
milieuhygiënisch kwalificeren van een partij Grond
door SBU, het afnemen van een partij Grond door
SBU of het leveren van een partij Grond door SBU,
of voor het verrichten van advieswerk als
dienstverlening.
4.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene
Voorwaarden van SBU.
5.
Partij: SBU of Wederpartij (SBU en Wederpartij
gezamenlijk: Partijen).
6.
Grond: een in de Overeenkomst omschreven
hoeveelheid minerale reststroom die conform de
vigerende wet- en regelgeving al dan niet na
bewerking of verwerking geheel of gedeeltelijk
geschikt is voor hergebruik, of welke indien geen
bewerking of verwerking is toegestaan wordt
afgevoerd naar een erkende verwerker c.q.
toepassingslocatie.
7.
Acceptatie: de vaststelling door SBU dat de aard en
de samenstelling van de Grond overeenstemmen met
de opgave/omschrijving van de Grond door de
Wederpartij.
8.
Inrichting: de in de Overeenkomst genoemde
Inrichting waar door of namens SBU de Grond
geschikt wordt gemaakt voor hergebruik, waar Grond
wordt op- of overgeslagen, of waar Grond wordt
bestemd voor afvoer naar een erkende verwerker c.q.
toepassingslocatie.
9.
Afzetlocatie: de in de Overeenkomst genoemde
locatie of het project waaraan SBU Grond levert of
laat leveren.
10. Reglement: een Reglement van de Inrichting dat van
toepassing is op iedereen die zich binnen de
Inrichting bevindt dan wel op alle activiteiten die
binnen de Inrichting plaatsvinden.
11. Begeleidingsbrief: een door het bevoegd gezag
goedgekeurde gegevensdrager die bij het transport
van de Grond aanwezig dient te zijn.

5.

6.

Artikel 3: Aanvaarding
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid
1.

2.

De Algemene Voorwaarden van SBU zijn van
toepassing op alle (rechts)handelingen van SBU
(inclusief aanbiedingen en offertes) inzake het
milieuhygiënisch kwalificeren van een partij Grond,
het afnemen van een partij Grond of het leveren van
een partij Grond, of voor het verrichten van
advieswerk als dienstverlening. In de Overeenkomst
kunnen de Algemene Voorwaarden worden
aangevuld of kan van de Algemene Voorwaarden
worden afgeweken. Bij tegenstrijdigheid tussen de
Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden
prevaleert de Overeenkomst.
Op de levering van diensten is De Nieuwe Regeling
2005 inzake de rechtsverhouding opdrachtgever –
architect, ingenieur en adviseur van toepassing voor
zover daar in deze Algemene Voorwaarden niet van
wordt afgeweken.

Indien de levering van Grond door SBU plaatsvindt
door de toepassing van die Grond in werken zijn de
Uniforme Administratieve Voorwaarden (integrale
editie 1995) van toepassing voor zover daar in deze
Algemene Voorwaarden niet van wordt afgeweken.
De toepasselijkheid van andere (algemene)
voorwaarden, inclusief die van de Wederpartij, zijn
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Door SBU opgegeven termijnen waar binnen
overeengekomen werkzaamheden of leveringen
gerealiseerd dienen te zijn gelden als indicatieve
termijnen, tenzij in de Overeenkomst fatale termijnen
zijn overeengekomen.
De in de Overeenkomst genoemde hoeveelheden
gelden als indicatieve hoeveelheden, tenzij in de
Overeenkomst anders wordt overeengekomen.

8.

Alle aanbiedingen van SBU worden gedurende dertig
dagen gestand gedaan vanaf de datum waarop SBU
de aanbieding heeft verzonden.
De Overeenkomst komt slechts tot stand door een
schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij van een
aanbieding van SBU. Een aanvaarding per fax of per
email geldt als een schriftelijke aanvaarding. De
aanvaarding van een gedeelte van de aanbieding van
SBU doet geen Overeenkomst tot stand komen.
Een Overeenkomst kan ook tot stand komen indien
een mondelinge afspraak tussen Partijen door SBU
schriftelijk wordt vastgelegd.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met één of
méér voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden,
dient hij dit door specifieke verwijzing naar de
betreffende voorwaarde(n) uitdrukkelijk kenbaar te
maken. Een verwijzing in algemene zin naar de
Algemene Voorwaarden wordt niet geaccepteerd.
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.
SBU kan bij afname van Grond door SBU
voorafgaand aan het uitbrengen van een aanbieding
van Wederpartij verlangen dat monsters worden
genomen van de Grond teneinde deze te (laten)
analyseren. De kosten verbonden aan de
bemonstering en analyse zijn voor rekening van
Wederpartij, tenzij door Partijen anders wordt
overeengekomen.
De Overeenkomst kan tevens tot stand komen zonder
uitdrukkelijke aanvaarding van de aanbieding van
SBU, indien SBU Overeenkomstig de
Begeleidingsbrief en de Algemene Voorwaarden een
aanvang neemt met het milieuhygiënisch kwalificeren
van een partij Grond, het afnemen van een partij
Grond of het leveren van een partij Grond, of voor
het verrichten van advieswerk als dienstverlening.
De gegevens die SBU verzamelt in het kader van de
totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
vinden onder meer hun grondslag in de op
verwerking van afvalstoffen en toepassing van gronden bouwstoffen toepasselijke wet- en regelgeving. De
gegevens die SBU gebruikt worden opgeslagen,
verwerkt en beschermd overeenkomstig de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 4: Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst kunnen
Partijen slechts binden indien en voor zover zij schriftelijk zijn
overeengekomen.
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Artikel 5: Verplichtingen SBU
1.

2.

3.

4.

SBU zal de opdracht zorgvuldig en conform de
bepalingen in de Overeenkomst tussen SBU en
Wederpartij en deze Algemene Voorwaarden
uitvoeren.
Levering vindt plaats op de overeengekomen
Afzetlocatie en in de overeengekomen hoeveelheid
en kwaliteit en op het afgesproken tijdstip.
SBU zal een kwaliteitssysteem toepassen die
overeenkomt met of gelijkwaardig is aan de
vigerende wet- en regelgeving.
SBU meldt het transport van de te leveren zaken
altijd een nader overeen te komen aantal dagen van te
voren aan bij Wederpartij. De wijze van transport
wordt vooraf in onderling overleg bepaald.

maatregelen kunnen direct en volledig aan de
Wederpartij worden doorberekend, zonder dat de
Wederpartij in dat geval gerechtigd is de
Overeenkomst om die reden te ontbinden.
10. SBU heeft het recht per 1 januari van elk jaar de door
haar gehanteerde prijzen en tarieven te herzien
conform de wijziging van de consumentenprijsindex
(CPI) Alle huishoudens, reeks Totaal bestedingen
(2006 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek te ‘s-Gravenhage. SBU
doet de Wederpartij hiervan schriftelijk bericht
toekomen.
Artikel 7: Garantie
1.

Artikel 6: Prijs en betaling
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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
gespecificeerd zijn.
De Wederpartij dient SBU binnen 30 dagen na
ontvangst van de factuur van SBU te betalen, tenzij in
de Overeenkomst anders is overeengekomen. Bij
overschrijding van deze (overeengekomen) termijn is
de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim en is de Wederpartij over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente
geldt uitdrukkelijk niet als forfaitaire
schadevergoeding, zodat het recht van SBU op
vergoeding van daadwerkelijke schade en/of andere
rechten van SBU onverlet worden gelaten.
Indien de Wederpartij niet voldoet aan enige
betalingsverplichting, heeft SBU het recht al zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.
Indien Wederpartij bezwaar heeft tegen een door
SBU toegezonden factuur schort dat de
betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
Wederpartij verstrekt op eerste verzoek van SBU een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie
van een naar de beoordeling van SBU acceptabele
bankinstelling om nakoming van de verplichtingen
uit de Overeenkomst zeker te stellen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van
SBU verband houdende met de inning van enige
vordering op Wederpartij of verband houdende met
het verweer tegen een ten onrechte door de
Wederpartij gepretendeerde vordering, komen voor
rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke
kosten worden bij de inning van enige vordering door
SBU 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 € 19.000,00: 1%;
- over het meerdere 0,5% met een maximum van
€ 6.775,00.
Indien op verzoek van de Wederpartij, of indien SBU
daartoe is genoodzaakt, van de normale werktijden
dient te worden afgeweken, is SBU gerechtigd de
daaruit voortvloeiende meerkosten bij Wederpartij in
rekening te brengen.
Kosten voortvloeiend uit voor de overeengekomen
werkzaamheden benodigde vergunningen en overige
overheidstoestemmingen komen voor rekening van
de Wederpartij.
Prijswijzigingen voortvloeiend uit door de overheid
opgelegde heffingen en/of belastingen of andere

2.

SBU garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de
Overeenkomst, voldoet aan de wettelijke eisen en
overige overheidsvoorschriften alsmede aan binnen
de branche gehanteerde eisen, onder meer ten aanzien
van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en
kwaliteit.
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar
technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere
voorschriften, wordt Wederpartij geacht deze te
kennen, tenzij Wederpartij SBU onverwijld
schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

Artikel 8: Uitvoering Overeenkomst en levering
1.

2.

3.

4.

5.

6.

SBU heeft het recht overeengekomen
werkzaamheden of diensten door derden te laten
uitvoeren en heeft daarbij de plicht zorg te dragen dat
wordt voldaan aan de eisen die in de Overeenkomst
zijn gesteld.
De levering van Grond is voltooid indien SBU de
Grond op de overeengekomen Afzetlocatie dan wel
op een op aanwijzing van de Wederpartij aangegeven
Afzetlocatie heeft gelost.
Indien Partijen zijn overeengekomen dat de
Wederpartij de te leveren Grond op een locatie van
SBU, of een andere door SBU aangewezen locatie,
afhaalt c.q. laat afhalen is de levering voltooid op het
moment dat het transportmiddel de locatie van SBU
of de door SBU aangewezen locatie verlaat.
De Overeenkomst is voltooid indien Partijen aan alle
in de Overeenkomst overeengekomen leveringen en
verplichtingen hebben voldaan.
Indien Partijen uitdrukkelijk in de Overeenkomst
objectief meetbare criteria voor Acceptatie zijn
overeengekomen en op verzoek van Wederpartij een
keuring als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene
Voorwaarden is uitgevoerd, is de levering en/of de
Overeenkomst voltooid zodra Partijen hebben
geconstateerd dat aan de overeengekomen criteria is
voldaan.
De Overeenkomst is tevens voltooid indien Partijen
zulks schriftelijk overeenkomen.

Artikel 9a: Overgang van eigendom en risico (bij levering
door SBU)
1.

2.

Eigendom en risico van de te leveren Grond gaan
over op Wederpartij zodra de Grond in het middel
van transport op de Afzetlocatie is aangekomen,
onverminderd enig recht op het uitvoeren van een
keuring als bedoeld in artikel 8 lid 5 van deze
Algemene Voorwaarden.
Indien de Wederpartij Overeenkomstig artikel 8 lid 3
van deze Algemene Voorwaarden de Grond zelf
afhaalt dan wel laat afhalen gaan het eigendom en het
risico van de te leveren Grond op Wederpartij over op
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3.

het moment dat de Grond in het transportmiddel de
locatie van SBU verlaat.
SBU zal Wederpartij onverwijld waarschuwen als zij
een tekortkoming in de levering constateert of
verwacht. Tekortkomingen kunnen onder meer
bestaan uit fouten in de levering, tekortkomingen van
betrokken derden die werken in opdracht van SBU of
overschrijding van termijnen.

2.

Artikel 9b: Overgang van eigendom en risico (bij afname
door SBU)

uitvoering van de Overeenkomst tussen SBU en
Wederpartij of voor het doel dat met de
Overeenkomst wordt beoogd. Als vertrouwelijke
informatie moet in ieder geval worden beschouwd
informatie met betrekking tot klanten van SBU en
Wederpartij, tenzij deze informatie een openbaar
karakter heeft.
Deze geheimhoudingsverplichting blijft van
toepassing gedurende een periode van vijf jaar na
beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 12: Weging, inspecties en keuringen
1.

2.

3.

4.

5.

Eigendom en risico van de af te nemen Grond gaan
over op SBU dan wel de eigenaar van de Inrichting
waar de Grond wordt be- of verwerkt zodra de Grond
door SBU is geaccepteerd. Onder accepteren wordt in
dit artikellid verstaan dat na aankomst van de Grond
deze visueel wordt geïnspecteerd en akkoord
bevonden en de Begeleidingsbrief door of namens
SBU is getekend en de Grond met toestemming van
of namens SBU op de door of namens SBU
aangewezen plek is gelost. Zonder acceptatie als
bedoeld in dit artikellid door of namens SBU blijft de
Grond eigendom van de Wederpartij en blijft de
Grond voor risico van de Wederpartij en draagt SBU
zorg dat geen zaaksvermenging kan plaatsvinden.
In geval van in situ bemonstering van Grond op de
locatie van Wederpartij draagt Wederpartij zorg voor
de KLIC-melding. Wederpartij geeft voor de aanvang
van werkzaamheden op haar eigen locatie aan waar
ter plaatse kabels en leidingen liggen.
Tenzij in de Overeenkomst anders is
overeengekomen dient de Grond redelijkerwijs
handmatig te bemonsteren zijn en is ter uitsluitende
bepaling van SBU geen sprake van grote
hoeveelheden puin, opgaande begroeiing, verharding
of andere obstakels die belemmerend werken.
Indien na de keuring als bedoeld in het eerste lid
blijkt dat de partij Grond niet voldoet aan de
wettelijke normen voor hergebruik, dan wel de vooraf
overeengekomen (minimale) kwaliteit, zal de
Wederpartij op eerste verzoek van SBU de
betreffende partij Grond verwijderen en afvoeren
naar een wettelijk toegestane toepassingslocatie.
Indien binnen de Inrichting een Reglement van
toepassing is dient Wederpartij of door Wederpartij
ingeschakelde derden zich onverkort aan dat
Reglement te houden. Wederpartij en door
Wederpartij ingeschakelde derden dienen
aanwijzingen gegeven door of namens de exploitant
van de Inrichting of door of namens SBU nauwgezet
op te volgen.

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

1.

De hoeveelheid te leveren c.q. af te nemen Grond
wordt in beginsel vastgesteld door bepaling van het
gewicht door middel van weging op de door SBU
aangegeven locatie. Partijen kunnen overeenkomen
dat het gewicht wordt vastgesteld door weging op een
geijkte weegbrug elders of dat de hoeveelheid te
leveren of af te nemen Grond wordt vastgesteld in m3
los geladen in het middel van transport. Voor
omrekening van m3 naar tonnen wordt een factor van
1,5 aangehouden (1 m3 los geladen = 1,5 ton), tenzij
in de Overeenkomst anders wordt overeengekomen.
2.
Geschillen over het gewicht van de te leveren c.q. af
te nemen Grond dienen onmiddellijk schriftelijk door
Wederpartij aan SBU te worden gemeld. Gedurende
het bestaan van het geschil wordt de levering of
afname van Grond opgeschort. SBU en Wederpartij
treden met elkaar in overleg om tot een voor beide
Partijen bevredigende oplossing te komen.
3.
Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen
de door SBU te leveren Grond onmiddellijk na het
lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2 dan wel in het
transportmiddel als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze
Algemene Voorwaarden op initiatief van Wederpartij
te (doen) inspecteren en/of te (doen) keuren. SBU
biedt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige hulp
en faciliteiten.
4.
Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen
de door SBU af te nemen Grond onmiddellijk na het
lossen als bedoeld in artikel 9b lid 1 van deze
Algemene Voorwaarden op initiatief van SBU te
(doen) inspecteren en/of te (doen) keuren.
Wederpartij biedt daartoe binnen redelijke grenzen de
nodige hulp en faciliteiten.
5.
Indien inspecties of keuringen zijn overeengekomen
die op initiatief van de Wederpartij plaatsvinden, dan
maakt de Wederpartij het voorgenomen tijdstip van
inspectie of keuring tijdig kenbaar aan SBU zodat
deze, indien gewenst, daarbij zelf aanwezig kan zijn.
6.
Alle op de inspecties of keuringen vallende kosten,
met uitzondering van de kosten van SBU, zijn voor
rekening van Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
7.
Indien de inspectie of keuring niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden of door
toedoen van Wederpartij een herkeuring noodzakelijk
is, komen alle naar redelijkheid daaruit
voortvloeiende kosten ten laste van Wederpartij,
inclusief de dan te maken kosten door SBU. Een
Overeenkomstig recht komt Wederpartij toe indien en
voor zover zodanig uitstel of zodanige herkeuring aan
SBU is toe te rekenen.
8.
In geval van afkeuring, dient Wederpartij SBU
onverwijld en met opgave van redenen, daarvan in
kennis stellen. SBU en Wederpartij treden dan met
elkaar in overleg om tot een voor beide Partijen
bevredigende oplossing te komen.
9.
Een partij Grond die met toepassing van artikel 12 lid
3 en lid 4 van deze Algemene Voorwaarden wordt
geïnspecteerd, gekeurd of beproefd wordt
afgescheiden van overige partijen Grond opgeslagen.
10. Indien met toepassing van het vorige lid een partij
Grond wordt geïnspecteerd, gekeurd of beproefd op
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de locatie van de Wederpartij is het de Wederpartij
niet toegestaan na het moment van de monstername
de partij Grond te (laten) vermengen, verwisselen,
verontreinigen of anderszins te behandelen zodanig
dat de milieuhygiënische kwaliteit daarvan zou
kunnen wijzigen.

1.

Artikel 13: Tot de levering behorende
informatiedragers en/of diensten
1.

2.

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.
SBU en Wederpartij zullen ervoor zorg dragen dat al
deze zaken op of vóór de overeengekomen
leverdatum in het bezit zijn van respectievelijk
Wederpartij en SBU dan wel uitgevoerd zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.

Artikel 14: Belastingen en heffingen
SBU en Wederpartij zijn ieder voor zich 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 over en weer voor aanspraken
met betrekking tot zulke belastingen en premies sociale
verzekeringen.

Artikel 18: Ontbinding en beëindiging
1.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wederpartij vrijwaart SBU tegen aanspraken van
derden die verband kunnen houden met de uitvoering
van de Overeenkomst en deze Algemene
Voorwaarden.
SBU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten,
onnauwkeurigheden of andere onregelmatigheden in
de werkzaamheden van door haar of door haar
bemiddeling ingeschakelde derden.
Behoudens andersluidende bepalingen in de
Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden
tussen SBU en Wederpartij, 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.
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 som genoemd
in de Overeenkomst.
Partijen zullen er alles aan doen wat redelijkerwijs
mogelijk is om het verlies en eventuele schade te
beperken.
Partijen zullen zich afdoende verzekeren voor hun
aansprakelijkheid jegens de andere Partij en jegens
derden.

Artikel 16: Overdracht van rechten en plichten
SBU noch Wederpartij 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

In geval van overmacht kan SBU de overeengekomen
levering of afname van Grond opschorten. Er is
sprake van overmacht in de volgende situaties:
- de locatie van herkomst of de locatie van
bestemming is door (langdurige) slechte
weersomstandigheden niet bereikbaar en/of
berijdbaar;
- van overheidswege wordt de afvoer van de
locatie van herkomst niet toegestaan;
- op grond van wet- en regelgeving of van
overheidswege wordt de leverantie op de
Afzetlocatie niet toegestaan;
- er geldt een van overheidswege ingesteld
vervoersverbod.
Onder overmacht wordt voorts verstaan iedere
tekortkoming welke niet aan SBU kan worden
toegerekend omdat zij niet te wijten is aan schuld van
SBU en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvatting voor rekening van SBU
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 SBU, dan wel in het bedrijf of de
bedrijfsvoering van door SBU of door haar
bemiddeling ingeschakelde derden.

2.

3.

4.

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.
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.
SBU kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
schriftelijk beëindigen indien:
- Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend;
- sprake is van betalingsonmacht van Wederpartij;
- ten behoeve van Wederpartij faillissement wordt
aangevraagd, Wederpartij failliet wordt
verklaard, of Wederpartij wordt geliquideerd of
beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen;
- wijzigingen optreden in het eigendom van of de
zeggenschap over Wederpartij.
Indien SBU 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 Wederpartij toerekenbaar is, is
SBU gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.

Artikel 19: Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende
Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
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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 Groningen.
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