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Op al onze transacties zijn de op onze

 website gepubliceerde algemene voorwaarden 

en privacyverklaring van toepassing.

Algemene Voorwaarden van de Besloten Vennootschap P.G. van Weverwijk 
B.V., gevestigd te Schoonrewoerd, vastgesteld en gedeponeerd ter griffie van 
de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 24-07-2000 onder akte-
nummer 87/2000.

AFDELING 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

Aanbieder
Degene die zich wenst te ontdoen van afvalstoffen. De aanbieder kan zowel een 
ontdoener (degene bij wie de afvalstof ontstaat) zijn als een inzamelaar/trans-
porteur degene die de afvalstof voor eigen rekening vervoert van ontdoener 
naar scheidingsbedrijf.

Afvalstoffen
De in de betreffende overeenkomst aangegeven eenduidige (uit één afvalstroom 
bestaande) dan wel samengestelde (uit één of meer afvalstromen met meerdere 
componenten bestaande) stoffen waarvan de opdrachtgever zich wenst te ont-
doen ten behoeve van be-, ver- of eindverwerking.

Afvoeren
Het vervoeren van afvalstoffen van de opdrachtgever naar een be-, ver- of eind-
verwerkingsinrichting.

Beheerder
Degene die het beheer heeft over P.G. van Weverwijk B.V. of de door hem aan-
gewezen vertegenwoordiger.

Be-, ver- of eindverwerkingsinrichting
De inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, 
nuttige toepassing of verwerking, dan wel waar afvalstoffen worden gestort, 
verbrand dan wel waar afvalstoffen worden overgeslagen.

Container
Een laadbak bestemd voor het verzamelen van afvalstoffen.

Opdrachtgever: het overheidslichaam, de natuurlijke persoon (personen) of 
rechtspersoon met wie P.G. van Weverwijk B.V. een overeenkomst als hieronder 
bedoeld heeft gesloten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemach-
tigde(n) en rechtverkrijgende(n), tevens te noemen ‘wederpartij’.

Overeenkomst
Een tussen P.G. van Weverwijk B.V. en wederpartij gesloten overeenkomst tot 
(onder)aanneming van werk, tot het verrichten van werkzaamheden, tot het le-
veren of verhuren van materieel of overige zaken, tot het verrichten van nationa-
le en internationale (afval-) transporten, tot het verwijderen en/of bewerken van 
afvalstoffen en alle andere overeenkomsten hoe ook genaamd en met welke 
inhoud dan ook.

Registratieformulier
Het formulier waarop aard, samenstelling, herkomst gegevens en het gewicht 
of de hoeveelheid van de aangeboden afvalstoffen worden vermeld, alsmede de 
gegevens van de aanbieder.

Scheidingsbedrijf
Het bedrijf dat zich bezighoudt met het bewerken van de aan hem aangeboden 
afvalstoffen door deze te scheiden in verschillende componenten ten behoeve 
van hergebruik, nuttige toepassing en verwerking (verbranden of storten).

Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en/of door ons 

met onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en andere op enige 
rechtgevolg gerichte rechtshandelingen.

2.  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien en 
voorzover deze afwijkingen schriftelijk tussen beide partijen zijn overeen-
gekomen.

3. Voorwaarden van de wederpartij zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
overeengekomen, niet van toepassing op de in lid 1 bedoelde overeen-
komsten, offertes en andere rechtshandelingen.

4. Indien bepaalde artikelen van deze voorwaarden in een concreet geval 
volgens het Burgerlijk Wetboek als nietig of ongeldig, dan wel vernietig-
baar zouden moeten worden aangemerkt en de wederpartij doet hier be-
roep op dan worden de hier bedoelde artikelen voor het concrete geval 
geacht zodanig te zijn gemodificeerd dat geen beroep meer kan worden 

gedaan op de nietigheid, ongeldigheid of vernietigbaarheid van het betref-
fende onderdeel.

Artikel 3. Overige van toepassing zijnde voorwaarden
1. AI naar gelang de aard van de totale opdracht, werkzaamheden of ander-

soortige prestatie, dan wel van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstan-
dig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze voorwaarden mede 
de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende 
bedrijfstak algemeen gebruikelijke algemene voorwaarden en regelingen, 
voorzover van die voorwaarden niet met zoveel woorden in deze algeme-
ne bedrijfsvoorwaarden wordt afgeweken, te weten:
a. op al onze binnenlandse vervoerwerkzaamheden de Algemene 

Vervoer Condities (AVC) 1983, laatst gewijzigde versie, gedeponeerd 
ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en 
Rotterdam;

b. op al onze grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden over de weg 
het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer 
van zaken over de weg, kortheidshalve CMR-Verdrag genoemd, en de 
AVC 1983 voornoemd, voor zover niet in strijd met het bepaalde in het 
CMR-Verdrag;

c. op alle vervoer van afvalstoffen de Algemene Voorwaarden voor het 
Afvalstoffenvervoer over de weg, laatst gewijzigde versie, gedepo-
neerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en 
Rotterdam;

d. op alle vervoer van gevaarlijke stoffen, naast eerder genoemde be-
palingen het Accord Européen Rélatif au Transport International des 
Marchandises Dangereus par route (ADR), alsmede waar het betreft 
binnenlands vervoer de  “Bepalingen betreffende het vervoer over 
land van gevaarlijke stoffen” (VLG), welke bepalingen als bijlage zijn 
gevoegd bij het Reglement Gevaarlijke Stoffen (19 april 1968 Stb. 207);

e. op al onze werkzaamheden in het kader van de Physical Distribution, 
de Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, laatst gewijzigde versie;

f. op al onze werkzaamheden in het kader van de opslag en bewaar-
neming van zaken de Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedepo-
neerd door de FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
Rotterdam, laatst gewijzigde versie;

g. op alle verhuur en/of vervoer van afzetcontainers/wissellaadbak-
ken: de Algemene Voorwaarden voor de verhuur en/of het vervoer 
van afzetcontainers/wissellaadbakken, gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, laatst gewijzigde versie;

2. Worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene voorwaarden herzien, 
dan zal alsdan de herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van de 
deponering van deze herziene algemene voorwaarden.

3. Indien op een door P.G. van Weverwijk B.V. gesloten overeenkomst meer-
dere, strijdige voorwaarden van toepassing zijn, staat het aan P.G. van 
Weverwijk B.V. vrij in dat concrete geval een beroep te doen op de voor 
P.G. van Weverwijk B.V., ter beoordeling van P.G. van Weverwijk B.V., meest 
gunstige voorwaarde(n).

4. Overigens is P.G. van Weverwijk B.V. steeds gerechtigd vooraf andere dan 
de in lid 1 van dit artikel vermelde algemene voorwaarden op een bepaalde 
opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie uitdrukkelijk van toe-
passing te verklaren.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle prijsaanbiedingen van P.G. van Weverwijk B.V geschieden schriftelijk 

en zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het 
aanbod geldt. Bij   Informatieverstrekking wordt een aanbod pas geacht te 
zijn gedaan, zodra dit schriftelijk is bevestigd door P.G. van Weverwijk B.V.

2. Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op door of namens de wederpartij 
verstrekte informatie, zal de wederpartij de gevolgen dragen indien deze 
informatie onjuistheden bevat. Dit laatste geldt ook indien de wederpartij 
had behoren te weten dat P.G. van Weverwijk B.V bepaalde informatie zou 
moeten hebben in verband met het doen van een juiste aanbieding en 
deze informatie niet is verstrekt door de wederpartij.

3. Alle prijzen genoemd in de offertes zijn exclusief de  BT,. milieutoeslagen, 
leges en (andere) heffingen van overheidswege. Slechts indien dit nadruk-
kelijk is aangegeven is een vaste prijsafspraak voor het hele werk bedoeld. 
Prijzen kunnen worden uitgedrukt in nader omschreven eenheid werk of 
geleverd materiaal, dan wel in tijdseenheid van uren.

4. De overeenkomst komt tot stand indien het schriftelijk aanbod zoals ge-
daan door P.G. van Weverwijk B.V. door de wederpartij schriftelijk is beves-
tigd. De bevestiging vermeldt volledige naam en handtekening en, indien 
van toepassing, de bedrijfsstempel van de wederpartij.

5. P.G. van Weverwijk B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, 

Algemene voorwaarden
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indien zij voor of na de schriftelijk bevestiging door de wederpartij besluit 
de overeenkomst niet tot gestand doet.

6. Indien in de schriftelijke bevestiging door de wederpartij afwijkingen voor-
komen op het aanbod van P.C. van Weverwijk B.V., wordt slechts het aan-
bod van P.G. van Weverwijk B.V. geacht de inhoud van de overeenkomst 
weer te geven, tenzij P.G. van Weverwijk B.V. nadrukkelijk en schriftelijk aan 
de wederpartij heeft kenbaar gemaakt akkoord te gaan met de eventuele 
afwijkingen.

7. Indien zich na verloop van drie maanden na het tot stand komen van de 
overeenkomst wijzingen voordoen in tarieven, lonen, prijzen en dergelijke, 
is P.G. van Weverwiik B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dien-
overeenkomstig te wijzigen, zonder dat de wederpartij om die reden direct 
de overeenkomst kan ontbinden.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst kan worden aangegaan voor een bepaald werk (aflo-

pende overeenkomst) of voor meerdere werken uit te voeren binnen een  
tijdsduur of voor onbepaalde tijd (raam- c.q. duurovereenkomst).

2. Indien partijen een raam- c.q. duurovereenkomst sluiten zal P.G. van 
Weverwijk B.V. aan de wederpartij iedere keer dat aan een zelfstandig on-
derdeel van die overeenkomst uitvoering wordt gegeven, een korte om-
schrijving geven van dat nader te benoemen onderdeel van het werk. Voor 
de bedoelde omschrijving gebruikt P.G. van Weverwijk B.V. standaardfor-
mulieren die door de wederpartij moeten worden afgetekend, waardoor 
vaststaat dat dit onderdeel van hetgeen is overeengekomen is uitgevoerd.

3. Overeenkomsten welke aangegaan worden voor een bepaalde duur 
worden telkens automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode 
waarvoor zij oorspronkelijk zijn aangegaan, tenzij de overeenkomst met in 
achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, schriftelijk is opge-
zegd tegen het einde van de overeengekomen duur. Deze voortgezette 
overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan onder dezelfde voorwaar-
den, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. In afwijking van het bepaalde in lid 3, worden overeenkomsten met parti-
culiere consumenten, na afloop van de overeengekomen duur, verlengd 
met dezelfde termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan met dien 
verstande dat de verlenging nooit meer dan één jaar zal bedragen. Deze 
voortgezette overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan onder de-
zelfde voorwaarden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeen-
gekomen.

5. De in lid 2 bedoelde overeenkornst kan door P.G. van Weverwijk B.V., tus-
sentijds , dat wil zeggen vóór het verstrijken van de overeengekomen peri-
ode worden beëindigd door een schriftelijke opzegging met inachtneming 
van een opzegtermijn van drie maanden. Bij deze opzegging zal voor de 
wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan.

Artikel 6.
1. Ten aanzien van het gebruik van materieel en de be- en verwerking van de 

door P.G. van Weverwijk B.V. geleverde materialen, wordt de wederpartij 
geacht bekend te zijn met de van belang zijnde voorschriften en beschik-
kingen van overheidswege. De wederpartij zal zichzelf moeten informeren 
en kan zich niet beroepen op een gebrek aan informatie van de kant van 
P.G. van Weverwijk B.V.. P.G. van Weverwijk B.V. is niet aansprakelijk voor 
het onjuist be- en verwerken door de wederpartij van door haar geleverde 
materialen. De wederpartij zal P.G. van Weverwijk B.V. vrijwaren van aan-
spraken van derden terzake.

2. Ingeval van aanneming door P.G. van Weverwijk B.V. van materialen ter 
be- of verwerking en dergelijke, is de wederpartij verplicht om een ade-
quaat rapport over de chemische samenstelling te overleggen betreffende 
de materialen die P.G. van Weverwijk B.V. in opdracht van de wederpartij 
be- of verwerkt of afvoert of doet afvoeren. In alle gevallen vrijwaart de 
wederpartij P.G. van Weverwijk B.V. van aanspraken van derden voor scha-
de verband houdende met en/of voortvloeiende uit verontreinigde zaken 
die P.G. van Weverwijk B.V. in opdracht van de wederpartij heeft be- of 
verwerkt, afgevoerd of heeft doen afvoeren.

3. Indien de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van één of meer 
vergunningen van overheidswege, heeft P.G. van Weverwijk B.V. het recht 
haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de beno-
digde vergunningen verkregen zijn. Blijkt het verkrijgen van de benodigde 
vergunningen onmogelijk of onevenredig bezwaarlijk te zijn, dan heeft P.G. 
van Weverwijk B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden. Ter zaken van 
het in dit lid genoemde. zal P.G. van Weverwijk B.V. jegens de wederpartij 
en/of jegens derden nimmer aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook. 
De wederpartij zal P.G. van Weverwijk B.V. vrijwaren van aanspraken van 
derden terzake. Indien het niet verkrijgen van de vergunningen is te wijten 
aan de wederpartij, heeft P.G. van Weverwijk B.V., naast het recht de over-
eenkomst te ontbinden, jegens de wederpartij recht op vergoeding van 
alle kosten en schade die P.G. van Weverwijk B.V. terzake heeft gemaakt of 
geleden en zal lijden.

4. Indien de wederpartij krachtens wet of regelgeving zorg dient te dragen 
voor de benodigde vergunningen, heeft de wederpartij het recht de over-
eenkomst te ontbinden indien het verkrijgen van de benodigde vergun-

ningen onevenredig bezwaarlijk of onmogelijk is. De wederpartij is dan 
gehouden alle door P.G. van Weverwijk B.V te lijden schade en gemaakte 
kosten als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst te vergoeden.

5. Beide partijen zullen meewerken aan de overeengekomen procedure en 
zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden beno-
digde informatie zo spoedig mogelijk geven nadat de wederpartij daarom 
gevraagd heeft. Partijen zullen ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedra-
gen en elkaars belangen noch binnen, noch buiten deze overeenkomst 
schade toebrengen.

6. P.G. van Weverwijk B.V. heeft te allen tijde het recht de aan haar toebeho-
rende zaken terug te nemen en de wederpartij machtigt voor zover mo-
gelijk hierbij P.G. van Weverwiik B.V. de plaats te betreden waar deze zaken 
zich bevinden.

AFDELING 2-VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN

Artikel 7.
1.  Onverminderd het bepaalde de artikelen 1 tot en met 6 en 13 tot en met 

27, zijn op alle overeenkomsten tot verwijdering van afvalstoffen de in deze 
afdeling genoemde voorwaarden van toepassing.

2. De overeenkomst tot verwijdering van afvalstoffen is de overeenkomst 
aangegaan met de wederpartij krachtens welke P.G. van Weverwijk B.V. 
zich in opdracht van en voor rekening en risico van die wederpartij ver-
plicht tot het zorg dragen voor het afvoeren van de afvalstoffen van die 
wederpartij.

3. Indien P.G. van Weverwijk B.V. de afvalstoffen tevens bewerkt door ze te 
scheiden, wordt zulks in de overeenkomst aangegeven. Alsdan zullen te-
vens van toepassing zijn de hierna in de afdeling Scheiding van afvalstoffen 
genoemde voorwaarden.

Artikel 8. Het afvoeren van afvalstoffen
1. Indien de overeenkomst betreft het verwijderen van samengestelde af-

valstoffen deelt P.G. van Weverwijk B.V. voor c.q. bij het aangaan van de 
overeenkomst de opdrachtgever schriftelijk mede welke afvalstoffen niet 
mogen worden aangeboden. Dit geschrift wordt geacht deel uit te maken 
van de overeenkomst. Indien de overeenkomst betreft het verwijderen van 
eenduidige afvalstoffen, wordt in de overeenkomst een omschrijving van 
deze afvalstoffen gegeven.

2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde en onbepaalde duur, 
staat het P.G. van Weverwijk B.V. gedurende de looptijd van de overeen-
komst vrij wijzigingen aan te brengen in de afvalstoffen welke mogen wor-
den aangeboden. P.G. van Weverwijk B.V. stelt de opdrachtgever schriftelijk 
van deze wijzigingen in kennis, welk geschrift in de treedt van het in het 
eerste lid bedoelde geschrift. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de 
overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen één maand na verzending 
van de wijzigingen.

3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel zal, indien 
ter uitvoering van de overeenkomst een container wordt gebruikt, de op-
drachtgever deze container niet gebruiken voor giftige, zelfontbrandende, 
bijtende, radioactieve, chemische of anderszins gevaarlijke afvalstoffen, 
voor explosief materiaal en voor kadavers.

4. Desgewenst kan P.G. van Weverwijk B.V. van de opdrachtgever verlangen, 
dat de opdrachtgever bij lediging of vervanging van de container schrifte-
lijk verklaart, dat zich in de container geen afvalstoffen bevinden als be-
doeld in de vorige leden van dit artikel.

5. PG. van Weverwijk B.V. is bevoegd een container die afvalstoffen bevat 
welke overeenkomstig dit artikel niet mogen worden aangeboden, te wei-
geren af te voeren c.q. terug te voeren naar de opdrachtgever.

6. Indien P.G. van Weverwijk B.V. ter uitvoering van de overeenkomst tot ver-
wijdering van afvalstoffen, deze afvalstoffen onder zich heeft c.q. houdt 
voor de opdrachtgever en P.G. van Weverwijk B.V. van overheidswege een 
verbod tot het (verder) vervoeren of afvoeren wordt opgelegd, is de op-
drachtgever aansprakelijk voor de daaruit direct of indirect voortvloeiende 
kosten en schaden, in de breedste zin des woords, en zal de opdrachtge-
ver P.G. van Weverwijk B.V. vrijwaren voor alle afspraken van derden ter 
zake.

7 . Indien de afvalstoffen in strijd met het bepaalde in dit artikel gevaarlijke af-
valstoffen of anderszins verboden stoften bevatten, is P.G. van Weverwijk 
B.V. gerechtigd ter harer keuze de uitvoering van de werkzaamheden op te 
schorten totdat de gevaarlijke stoffen door de wederpartij zijn verwijderd, 
de overeenkomst te ontbinden dan wel de overeenkomst voor rekening 
en risico van de wederpartij door derden te laten uitvoeren die voor op-
haling in inzameling van gevaarlijk afval toereikend vergund zijn. In alle 
gevallen is de wederpartij gehouden alle kosten en schade welke P.G. van 
Weverwijk B.V. lijdt te vergoeden.

Artikel 9. Ter beschikking stellen van containers
1. De opdrachtgever zal zich houden aan de aanwijzingen van P.G. van 

Weverwijk B.V. inzake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden 
aangeboden en opgeslagen.
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2. De opdrachtgever draagt zorg voor een goed beheer van de geplaatste 
container.

3. De opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de ver-
keersveiligheid.

4. De opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen welke benodigd zijn 
voor het plaatsen van de container.

5. De container wordt en blijft geplaatst voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. Dat betekent onder andere dat indien als gevolg van 
het plaatsen en/of het geplaatst zijn van de container schade ontstaat 
aan het wegdek, erf, bodem of anderszins en/of aan de zich daaronder 
bevindende leidingen (bijv. riolering, elektriciteit-, water- en/of gaslei-
dingen), deze schade voor rekening is en blijft van de opdrachtgever. 
De opdrachtgever P.G. van Weverwijk B.V. vrijwaren van aanspraken van 
derden terzake.

6. P.G. van Weverwijk B.V. heeft te allen tijde het recht de aangeboden af-
valstoffen zowel voor als gedurende de aanvang van de uitvoering van de 
overeengekomen werkzaamheden te keuren en te analyseren. Alle kosten 
hiervan komen voor rekening van de wederpartij.

7. Voor zover P.G. van Weverwijk B.V. aan wederpartij inzamelmiddelen ter 
beschikking stelt welke uitsluitend bedoeld zijn voor inzameling van een 
specifieke afvalsof (puincontainer, grondcontainer etc.) draagt de weder-
partij er zorg voor dat uitsluitend de daarvoor bedoelde afvalstoffen in 
dergeliike containers worden geplaatst. Wederpartij neemt daarbij even-
tueel, ter keuze van P.G. van Weverwijk B.V., door P.G. van Weverwijk B.V. 
ter hand gestelde acceptatievoorwaarden, als bedoeld in artikel 15 en 
welke ook van toepassing zijn op de verwijdering c.q. afvoer van afval-
stoffen, in acht. Indien de acceptatievoorwaarden zich wijzigen zal P.G. 
van Weverwijk B.V. deze schriftelijk aan de wederpartij mededelen welke 
acceptatievoorwaarden de wederpartij met onmiddellijke ingang dient 
na te leven. Voor zover wederpartij niet aan deze verplichting voldoet 
komen de (sorteer-) kosten en schade aan materieel daaruit voortvloei-
end voor rekening van wederpartij welke deze aan P.G. van Weverwijk 
B.V. zal voldoen.

8. In het geval de container is overbeladen of verkeerd beladen, ter beoorde-
ling van P.G. van Weverwijk B.V., is P.G. van Weverwijk B.V. gerechtigd de af-
voer van de container te weigeren en de wederpartij de opdracht te geven 
de situatie van overbelading of verkeerde belading te beëindigen. Indien 
de wederpartij weigert deze situatie te beëindigen en daarin volhardt is P.G. 
van Weverwijk B.V. gerechtigd zelf, voor rekening en risico, deze situatie te 
beëindigen.

9. Eventuele schade aan een geplaatste container dient zo spoedig mogelijk 
aan P.C. van Weverwijk B.V. te worden gemeld. Eventuele onbruikbaar ge-
worden containers worden terstond door P.C. van Weverwijk B.V. vervan-
gen.

10. De afvalstoffen dienen op een zodanige wijze te worden aangeboden dat 
de transport en/of wegcapaciteit van de ingeschakelde productiemidde-
len van P.G. van Weverwijk B.V. niet te boven gaat.

11. De belading dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal bui-
ten de container steekt of van de container kan afvallen of afwaaien; alle 
open containers mogen ten hoogste tot 20 centimeter boven de rand be-
laden worden. De maximale belading voor 6m3 en 10m3 bedraagt 7.500 kg.

12. Indien als gevolg van onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoen-
de omschrijving van de aard, van de eigenschappen en/of de samenstel-
ling van de afvalstoffen schade ontstaat, is wederpartij hiervoor aansprake-
lijk en zal de wederpartij P.G. van Weverwijk B.V. vrijwaren van aanspraken 
van derden terzake.

13.  Indien P.G. van Weverwijk B.V. door derden, daaronder begrepen degene 
aan wie de afvalstoffen ter (eind-)verwerking worden aangeboden. aan-
sprakelijk wordt gesteld voor schade als bedoeld in het voorafgaande lid 
en P.G. van Wevervvijk B.V. kan hiervoor aansprakelijk worden gehouden, 
is wederpartij gehouden P.G. van Weverwijk B.V. terzake te vrijwaren en te 
afvalstoffen in kwestie terug te nemen.

Artikel 10.
1. De afvoer van de afvalstoffen geschiedt eenmalig, dan wel gedurende 

een overeengekomen bepaalde of onbepaalde periode in een in de over-
eenkomst, bepaalde frequentie of op aanwijzing van de opdrachtgever.

2. Bij overeenkomsten aangegaan voor een periode geschiedt de afvoer 
van afvalstoffen door het plaatsen van één of meer containers en deze 
telkenmaIe te ledigen dan wel deze te vervangen door een lege contai-
ner.

Artikel 11. Wederverhuur
 Het is de opdrachtgever verboden de container te wederverhuren of an-

derszins aan een ander ter beschikking te stellen.

Artikel 12.
 Op de overeenkomst tot verwijdering van afvalstoffen en/of afvoer van 

materialen zijn eveneens van toepassing de Algemene Voorwaarden 
voor het Afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

AFDELING 3 - SCHEIDING VAN AFVALSTOFFEN

Artikel 13.
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 12 en 17 tot en met 

27, zijn op alle overeenkomsten tot scheiding van afvalstoffen de in deze 
afdeling genoemde voorwaarden van toepassing.

2. De overeenkomst tot scheiding van afvalstoffen behelst het scheiden van 
de aangeboden afvalstoffen in componenten, zodat deze componenten 
opnieuw kunnen worden gebruikt, (in de vorm van hergebruik of nuttige 
toepassing) dan wel deze componenten definitief kunnen worden ver-
werkt (in de vorm van verbranden of storten).

Artikel 14.
1. P.G. van Weverwijk B.V. stelt acceptatievoorwaarden op.
2. In deze acceptatievoorwaarden worden opgenomen:

a. Overzicht van afvalstoffen welke P.G. van Weverwijk B.V. op grond van 
zijn vergunning accepteert;

b. De tijden gedurende welke de aanbieder zijn afvalstoffen kan aanbie-
den,

c. De wijze waarop de afvalstoffen moeten worden aangeboden.
3. De aanbieder ontvangt bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift 

van de acceptatievoorwaarden, welke worden geacht deel uit te maken 
van de overeenkomst. De aanbieder biedt zijn afvalstoffen aan overeen-
komstig de acceptatievoorwaarden.

4. Het staat P.G. van Weverwijk B.V. (gedurende de looptijd van de overeen-
komst) vrij wijzigingen aan te brengen in de acceptatievoorwaarden. P.G. 
van Weverwijk B.V. zendt de aanbieder de nieuwe acceptatievoorwaarden, 
welke in de plaats treden van de in lid 3 bedoelde acceptatievoorwaarden. 
De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst schriftelijk te 
ontbinden binnen één maand na verzending van de wijzigingen.

5. Het staat P.G. van Weverwijk B.V. vrij in ter beoordeling van haar staande 
gevallen, af te wijken van de acceptatievoorwaarden. P.G. van Weverwijk 
B.V. is indien zij van deze acceptatievoorwaarden afwijkt, tot generlei 
schade vergoeding jegens de wederpartij of jegens derden gehouden. De 
wederpartij vrijwaart P.G. van Weverwijk B.V. terzake van aanspraken van 
derden.

6. De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden, dat verlies of weg-
waaien van afvalstoffen wordt voorkomen en dat geen hinder aan derden 
wordt veroorzaakt.

Artikel 15.
1. De aanbieder verschaft P.G. van WeverwijK B.V. alle gevraagde informatie. 

Hiertoe maakt hij gebruik van een registratieformulier,
2. P.G. van Weverwijk B.V. bepaalt op voor de aanbieder bindende wijze de 

hoeveelheid en/of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen. Het aldus 
verkregen resultaat wordt op het registratieformulier vermeld.

3.  P.G. van Weverwijk B.V. bepaalt of de aangeboden afvalstoffen worden ge-
accepteerd. P.G. van Weverwijk B.V. is gerechtigd bij de acceptatie van de 
afvalstoffen af te wijken van de acceptatievoorwaarden. P.G. van Weverwijk 
B.V. is bevoegd om de afvalstoffen die naar haar mening niet overeen-
komstig de acceptatievoorwaarden worden aangeboden, te weigeren. De 
aldus geweigerde afvalstoffen dienen onmiddellijk te worden afgevoerd.

Artikel 16.
1. Het terrein van P.G. van Weverwjjk B.V. is slechts toegankelijk voor perso-

nen die afvalstoffen aanbieden en het personeel van P.G. van Weverwijk 
B.V..

2.  Buiten de tijden genoemd in de acceptatievoorwaarden mogen geen af-
valstoffen worden aangeboden.

3. Op het terrein van P.G. van Weverwjjk B.V. zijn de regels van de 
Wegenverkeerswet van toepassing.

4. Betreding van het terrein van P.G. van Weverwjjk B.V. geschiedt op eigen 
risico en voor eigen rekening.

5. Tijdens diens aanwezigheid op het terrein van P.G. van Weverwjjk B.V. 
houdt de aanbieder zich strikt aan de aanwijzingen van P.G. van Wevenwijk 
B.V..

AFDELING 4 - VERKOOP EN LEVERING VAN ZAKEN

Artikel 17.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de koop, verkoop en levering van 

zaken, onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 16 en 22 
tot en met 27.

Artikel 18.
1. Na het sluiten van de koopovereenkomst draagt de opdrachtgever het ri-

sico voor de gekochte zaken, waaronder ieder risico van diefstal of schade 
en ieder verlies van de zaken, alsmede van iedere schadeveroorzaking aan 
derden door deze zaken.

2. De kosten van vervoer komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij 
anders overeengekomen.
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3. Bij levering franco werk behoeft P.G. van Weverwjjk B.V. de zaken niet ver-
der te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar 
(gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voer-
tuig, terwijl de opdrachtgever verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te 
nemen.

4. Partijen dienen andersluidende afspraken schriftelijk vast te leggen. Te 
denken valt o.m. aan:

 - het vervoer per schip;
 - het Iaden en lossen buiten werktijden.

a. De opdrachtgever dient bij levering franco duidelijk aan te geven waar 
gelost moet worden.

b. Bij gebreke van een aanduiding worden de zaken gelost op de meest 
geschikte plaats.

c. Kosten, voortvloeiende uit de situatie als onder lid b van dit artikel om-
schreven zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. De zaken dienen binnen redelijke tijd te worden gelost. indien vertraging 
door of vanwege de opdrachtgever ontstaat, is de opdrachtgever verplicht 
de terzake ontstane kosten te vergoeden aan P.G. van Weverwjjk B.V..

Artikel 19.
 De op het na aflevering van de zaken verstrekte weegbriefje, af- of opleve-

ringsbon of soortgelijk document vermelde hoeveelheid geleverde zaken 
is bindend voor partijen, tenzij de opdrachtgever onmiddellijk terzake be-
zwaar heeft gemaakt bij P.G. van Weverwjjk B.V..

Artikel 20
1. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is over-

eengekomen. kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op een 
hoedanigheid in overstemming met hetgeen in de handel in het betrokken 
goed normaal en gebruikelijk is.

2. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat 
deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van 
de doorsnee hoedanigheid en zaken,

3. De opdrachtgever heeft het recht de zaken op zijn kosten te keuren.
4. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der zaken - zoals in 

kwaliteit, afmetingen of stukstal per handelseenheid - kan de opdrachtge-
ver slechts aanspraken jegens P.G. van Weverwjjk B.V. ontlenen voor zo-
ver deze zaken niet zijn gelost/verwerkt. Het bestaan van zulke bezwaren 
dient uiterlijk binnen 24 uur na aankomst zaken aan P.G. van Weverwijk B.V. 
te zijn gemeld.

Artikel 21.
1. Bij niet tijdige uitvoerings-, lever- en oplevertijd dient de wederpartij P.G. 

van Weverwjjk B.V. schriftelijk in gebreke te stellen met daarin een redelijk 
termijn voor nakoming.

2. Indien de wederpartij op de door P.G. van Weverwjjk B.V. opgegeven 
uitvoerings-, lever- en oplevertijd de door P.G. van Weverwijk B.V. te le-
veren zaken niet in ontvangst zal nemen, dient de wederpartij dit direct 
schriftelijk aan P.G. van Weverwijk B.V. mede te delen, zodat nieuwe tijd 
kan worden bepaal. Bij gebreke aan deze schriftelijke mededeling wordt 
de wederpartij geacht in crediteurverzuim te verkeren wanneer hij de 
overeengekomen zaken niet in ontvangst neemt en blijft de wederpartij 
gehouden zijn betalingverplichting te voldoen zonder opschortingrecht. 
Tevens wordt de wederpartij dan aansprakelijk voor alle in verband met dit 
crediteurverzuim te lijden schades en gemaakte kosten.

3. Indien de levering op afroep is overeengekomen zonder daarbij termij-
nen voor het afroepen zijn gesteld, is P.G. van Weverwijk B.V. bevoegd de 
wederpartij te verzoeken om schriftelijk binnen acht werkdagen na het 
verzoek aan P.G. van Weverwijk B.V. kenbaar te maken op welke termijn 
binnen drie maanden na bedoeld verzoek, alles zal zijn afgeroepen. Indien 
de wederpartij dit nalaat, wordt hij geacht in crediteurenverzuim te verke-
ren met alle daarin in lid 2 verbonden gevolgen

4. Alle leveringen geschieden vanaf Schoonrewoerd, gemeente Leerdam en 
voor rekening en risico van de wederpartij.

AFDELING 5 - VERHUUR

Artikel 22
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 21 en 23 tot en 

met 27, zijn op alle overeenkomsten tot verhuur van machines, materialen, 
werktuigen, opleggers, vrachtwagens en ander zaken de hierna in de leden 
2 tot en met 9 genoemde voorwaarden van toepassing.

2. P.G. van Weverwijk B.V. verplicht zich bij aanvang van de huurovereen-
komst een in goede staat verkerend goed ter beschikking te stellen aan de 
opdrachtgever.

3. De opdrachtgever is verplicht bij in ontvangstname van de zaken deze te 
onderzoeken op mankementen en gebreken. Indien opdrachtgever geen 
schriftelijke bemerkingen maakt bij in ontvangstname met betrekking tot 
de staat van de zaken, wordt hij geacht deze zaken in goede staat te heb-
ben ontvangen.

4. De opdrachtgever is gehouden het gehuurde goed bij afloop van de huur-

overeenkomst in dezelfde staat te retourneren als waarin het goed zich 
bij aanvang van de huurovereenkomst bevond. Hiervan uitgezonderd is 
slijtage volgend uit normaal gebruik waartoe het goed naar zijn aard is 
bestemd. Indien het gehuurde in andere staat door P.G. van Weverwjjk B.V. 
wordt terug ontvangen dan die waarin het ter beschikking is gesteld, is op-
drachtgever verplicht de waardevermindering van het gehuurde aan P.G. 
van Weverwjjk B.V. te vergoeden en wel op eerste verzoek.

5. Het is de opdrachtgever verboden het gehuurde uit handen te geven aan 
derden, met uitzondering van bij hem in dienst zijnde werknemers, het te 
verhuren, in pand te geven te vervreemden en/of te bezwaren.

6. Eventueel noodzakelijke vergunningen voor het gebruik van het gehuurde 
zullen door opdrachtgever worden verzorgd. Bij het ontbreken van (een) 
noodzakelijke vergunning(en) vrijwaart opdrachtgever ons terzake van 
navorderingen en/of (schade)claims voortvloeiend uit het ontbreken van 
deze vergunning(en).

7. Brandstof voor verhuurde machines, werktuigen en/of vrachtwagens is 
niet in de huurprijs inbegrepen.

8. P.G. van Weverwjjk B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloei-
end uit gebruik van het gehuurde, hoe ook ontstaan. Opdrachtgever vrij-
waart ons van aanspraken van derden terzake.

9. Indien opdrachtgever in gebreke is de huurpenningen, welke hij aan P.G. 
van Weverwjjk B.V. verschuldigd is, te voldoen zijn wij, zonder dat enige 
ingebrekestelling is vereist, gerechtigd het gehuurde uit de macht van op-
drachtgever te nemen. De hieraan verbonden kosten komen voor reke-
ning van opdrachtgever.

AFDELING 6 - OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

 Onverminderd het bepaalde in artikelen 1 tot en met 22 zijn op alle door 
P.G. van Weverwjjk B.V. te sluiten overeenkomsten van welke aard ook, 
eveneens onderstaande bepalingen van toepassing.

Artikel 23. Inschakelen hulppersonen
1. P.G. van Weverwjjk B.V. heeft het recht (het) werk door anderen (hulpper-

sonen) te laten uitvoeren.
2. Alle aansprakelijkheidsregelingen opgenomen In deze algemene voor-

waarden zijn onverkort van toepassing voor derden die bij de uitvoering 
van het werk door P.G. van Weverwjjk B.V. worden ingeschakeld. P.G. van 
Weverwjjk B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze 
hulppersonen en dient de wederpartij zicht voor deze schade rechtstreeks 
tot de desbetreffende hulppersonen te richten.

Artikel 24. Beëindiging en overmacht
1. P.G. van Weverwjjk B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder in gebre-

kestelling of rechterlijke tussenkomst door eenvoudige schriftelijke aan-
zegging en zonder dat zij tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn, 
onmiddellijk te beëindigen:

 a. in geval de wederpartij niet langer haar financiële verplichtingen jegens 
P.G. van Weverwi]k B.V. of jegens derden nakomt;

 b. in het faillissement van de wederpartij wordt of is aangevraagd, danwel 
de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of heeft aangevraagd;

 c. in geval op de eigendommen van de wederpartij conservatoir of execu-
toriaal beslag is of wordt gelegd of dreigt te worden gelegd;

 d. in geval de wederpartij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van 
de overeenkomst en daarin volhardt ondanks sommatie van P.G. van 
Weverwijk B.V. om de overeenkomst na te komen;  in geval de wederpartij 
zijn onderneming aan een derde verkoopt of overdraagt of de directe zeg-
genschap over zijn onderneming verliest, of indien de wederpartij zelf voor 
50% of meer in andere handen overgaat.

2. In geval van overmacht is P.G. van Weverwjjk B.V. niet verplicht tot nako-
ming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Als overmacht gelden 
onder meer overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, (burger-)oorlog, op-
roer, werkstaking, vorst-, storm-, brand- en waterschade, hoge en lage 
waterstand, diefstal, bezitsverlies of vernietiging c.q. beschadiging van 
bedrijfsmiddelen of -gegevens, intrekken van één of meer vergunningen 
van P.G. van Weverwijk B.V. of van derden waarop P.G. van Weverwijk B.V. 
voor het nakomen van de overeenkomst is aangewezen, uitblijven van le-
veranties waaronder die van te verwerken materialen en die van gas, water 
en elektriciteit, belemmeringen met betrekking tot het vervoer en overi-
gens alle omstandigheden die het voldoen aan de leveringsverplichting 
voor P.G. van Weverwijk B.V. in redelijkheid niet mogelijk maken. Hieronder 
wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de door P.G. van Weverwijk 
B.V. gestelde kwaliteitseisen van de door derden te leveren of geleverde 
producten en/of diensten. Deze gevallen ontslaan P.G. van Weverwijk B.V. 
van alle aansprakelijkheid en geven P.G. van Weverwijk B.V. het recht de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te 
zijn tot welke vergoeding van schade dan ook.

3. Indien P.G. van Weverwijk B.V. bij het intreden van de overmacht al ge-
deeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan 
zijn verplichtingen kan voldoen, is P.G. van Weverwijk B.V. gerechtigd het 
verrichte c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is 
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de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het betrof een 
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 25. Aansprakelijkheid
1. P.G. van Weverwijk B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die geleden 

wordt als direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming van P.G. van 
Weverwijk B.V. in de krachtens de gesloten overeenkomst op P.G. van 
Weverwjjk B.V. rustende verplichtingen. ledere aansprakelijkheid van P.G. 
van Weverwijk B.V. jegens de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat in 
het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbe-
taald, dan wel tot maximaal de helft van de tussen partij en overeengeko-
men prijs c.q. aanneemsom indien de aansprakelijkheidsverzekering niet 
uitkeert.

2. P.G. van Weverwijk B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolg-
schade, zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten, vertragingschade en 
dergelijke.

3. Alle rechtsvorderingen waartoe de gesloten over eenkomst aanleiding 
geeft verjaren door verloop van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop 
de schade is ontstaan, dan wel P.C. van Weverwijk B.V. in verzuim is geko-
men.

4. P.G. van Weverwijk B.V. is niet aansprakelijk voor overtreding van enige wet 
of regelgeving van overheidswege of voor Inbreuken op rechten van der-
den door de wederpartij. Terzake van eventuele aanspraken van derden zal 
de wederpartij P.G. van Weverwjjk B.V. volledig vrijwaren.

5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade door hem, zijn personeel 
of door hem gebruikte zaken veroorzaakt aan personeel of eigendommen 
van P.G. van Weverwjjk B.V. dan wel derden. De wederpartij zal P.G. van 
Weverwjjk B.V. vrijwaren van aanspraken van derden terzake.

Artikel 26. Facturen en betaling
1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal P.G van Weverwijk B.V. een 

naar bestede tijd, verrichtte diensten, gemaakte kosten, ingezet of ver-
huurd materieel of geleverd materiaal gespecificeerde factuur aan de 
wederpartij verzenden. Indien niet overeengekomen was dat terzake van 
de geleverde prestaties eerst aan de wederpartij bonnen moesten wor-
den overlegd, kan de wederpartij geen beroep doen op het ontbreken van 
deze bonnen.

2. De bij de wederpartij ingediende facturen worden geacht te zijn goedge-
keurd door de wederpartij, tenzij deze binnen veertien werkdagen nadat 
zij kennis had kunnen nemen van de factuur, schriftelijk en met redenen 
omkleed verklaart welke onderdelen van de factuur zij niet akkoord is.

3. Terzake van niet goedgekeurde facturen behoudt P.G. van Weverwijk B.V. 
zich het recht voor om naar haar keuze dit te beschouwen als een te-
kortkoming van de wederpartij met alle daaraan volgens deze Algemene 
Voorwaarden te verbinden gevolgen.

4. Goedgekeurde facturen of een deel van de factuur voor zover goedge-
keurd conform lid 2 dienen uiterlijk binnen veertien dagen na de op de 
factuur vermelde datum te zijn voldaan. Bij het verstrijken van de gestelde 
termijn, zal de wederpartij zonder in gebrekestelling - in verzuim zijn en 
aan P.G. van Weverwijk B.V. over het nog niet betaalde, de wettelijke rente 
verschuldigd zijn.

5. Ten aanzien van hetgeen de wederpartij krachtens de overeenkomst ver-
schuldigd is of zal zijn, heeft P.G. van Weverwijk B.V. het recht vooruitbeta-
ling te eisen van een deel of het geheel dat verschuldigd is of zal zijn, dan 

wel zodanige genoegzame zekerheidstelling als P.G. van Weverwijk B.V. 
verlangt.

6. De opdrachtgever/debiteur is niet gerechtigd tot verrekening c.q. com-
pensatie van vorderingen.

7. P.G. van Weverwijk B.V. is gerechtigd om noodzakelijk gemaakte buitenge-
rechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso aan degene die is gehouden 
tot betaling in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten met een 
minimum van 15% van de hoofdsom zijn eerst verschuldigd vanaf het mo-
ment dat de debiteur in verzuim is en de vordering ter incasso uit handen 
heeft gegeven.

8. Alle door P.G. van Weverwijk B.V. geleverde zaken blijven haar eigendom, 
totdat de wederpartij integraal aan zijn betalingsverplichtingen heeft vol-
daan. Het is de wederpartij verboden om op door P.G. van Weverwijk B.V. 
geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen of deze 
zaken te vervreemden, zolang de wederpartij niet integraal aan de beta-
lingsverplichting heeft voldaan.

9. P.G. van Weverwijk B.V. is gerechtigd zaken, gelden en documenten, deze 
laatste in de ruimste zin des woords jegens een ieder die daarvan afgifte 
verlangt, terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever 
en/of eigenaar tot alle opeisbare vorderingen van P.G. van Weverwijk B.V. 
zijn voldaan of wel bij doorzending der zaken het verschuldigde bedrag 
onder rembours te ontvangen en te verrekenen.

10. a. Alle zaken, documenten en gelden, welke wij uit welke hoofde en met 
welke bestemming ook, onder ons hebben of zullen krijgen, strekken ons 
tot vuistpand voor alle vorderingen, welke wij ten laste van de opdracht-
gever of van de eigenaar hebben of mochten krijgen.

 b. Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het 
vuistpand op de bij de Wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent over-
eenstemming bestaat, onderhands.

11. a. Wij kunnen het vuistpand desgevraagd doen vervangen door een uitslui-
tend te onzer beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid.

 b. De opdrachtgever kan zich nimmer tegenover ons beroepen op hem 
ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel 
van betaling.

12. Indien en voor zover het bepaalde in de leden 1 tot en met 11 van dit artikel 
daarin niet voorziet zijn op al onze overeenkomsten van toepassing de 
Transport en Logistiek Nederland (TLN) Algemene Betalingsvoorwaarden. 
De TLN-voorwaarden zijn alsdan eveneens van toepassing indien het be-
treft betalingen terzake uitgevoerde werkzaamheden c.q. verleende dien-
sten en/of geleverde zaken welke niet zijn genoemd in de aanhef van de 
TLN algemene betalingsvoorwaarden. De TLN betalingsvoorwaarden zijn 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenha-
ge op 1 oktober 1993.

Artikel 27. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
1. Op al onze overeenkomsten is van toepassing het Nederlands recht.
2. Ten aanzien van geschillen over de uitvoering van de overeenkomst, als-

mede over de totstandkoming, uitleg en elk ander geschil terzake van de 
overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd, tenzij een 
wets- of gedragsbepaling zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.
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