
ALGEMENE VOORWAARDEN VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP,  
TREATMENT BEDRIJVEN 
 
ALGEMEEN 
Art. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de pre-treatment en treatment activiteiten van de 
vennootschappen die deel uitmaken van de Vanheede Environment Group, weze de NV Vanheede Landfill Solutions, 
de NV Vanheede Alternative Fuels, de NV Vanheede Plastic Recovery, de BVBA Vanheede Polymers & Compounds 
en de NV Vanheede Biomass Solutions, hierna 'de verwerker' genoemd. Eventuele algemene en bijzondere 
voorwaarden die de klant, hierna genoemd 'de opdrachtgever' zou hanteren, zijn behoudens uitdrukkelijke 
schriftelijke aanvaarding van de verwerker, niet van toepassing. 
 
OFFERTES 
Art. 2 Elke prijsofferte is slechts geldig gedurende 1 maand vanaf de erop vermelde datum, tenzij een andere termijn 
in de offerte wordt vastgelegd. 
 
PRIJZEN 
Art. 3 De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en worden bepaald rekening houdend met de voorwaarden en 
omstandigheden op datum van de offerte. Deze prijs kan worden herzien: 
- In geval van wijziging van een of meerdere elementen die de prijs bepalen, en dit buiten het toedoen van de 
verwerker, zoals bij wijziging van de vigerende wet- en regelgeving, markt- of specifieke omstandigheden zoals o.m. 
aanvoerquota, transportindex, acceptatiecriteria, terbeschikkingstellingcriteria, voorbehandelingen, tijdelijke of 
definitieve sluiting van de verwerkingsinstallaties, tariefverhogingen bij de afzetters, taksen en milieuheffingen (niet 
limitatief). 
- Ingeval de afvalstoffen niet kunnen worden verwerkt zoals in de overeenkomst is voorzien. 
Art. 4 Indien de overeenkomst niet ondertekend teruggestuurd wordt, zullen eenheidsprijzen (uitgezonderd 
heffingen) met 10 % vermeerderd worden op de factuur. 
Art. 5 De verwerker kan ten allen tijde haar eisen qua samenstelling en/of verwerkingscondities van het afval 
aanpassen of aanvullen indien de verplichtingen, normen of vergunningsvoorwaarden die haar van overheidswege 
worden opgelegd worden gewijzigd, ongeacht of zulke wijziging gepaard gaat met het opleggen van nieuwe 
verwerkingstechnieken, of indien, als gevolg van nieuwe inzichten in verwerkingstechnieken of toepassingen van 
haar bestaande installaties, de door haar opgelegde eisen onvoldoende blijken om tot een veilige en afdoende 
verwerking van de afvalstof over te gaan. 
De verwerker zal dergelijke wijzigingen meedelen aan de opdrachtgever zodat de contractuele voorwaarden, de prijs 
inbegrepen, in gemeen overleg kunnen aangepast worden. Dergelijke wijzigingen kunnen nooit een recht op 
schadevergoeding doen ontstaan lastens de verwerker. 
Art. 6 Indien geen prijs is overeengekomen, zijn de gebruikelijk gehanteerde prijzen van toepassing die gelden op het 
ogenblik van de uitvoering door de verwerker. De opdrachtgever erkent door zijn bestelling kennis te hebben van 
deze prijzen. 
Art. 7 De door de wetgever op de verwerving, aanvoer, verwerking en verwijdering van afvalstoffen opgelegde 
heffingen zijn volledig ten laste van de opdrachtgever. De verwerker houdt zich het recht voor de aan de 
opdrachtgever aangerekende heffingen te wijzigen, eventueel met terugwerkende kracht, indien de opgelegde 
aanslagvoeten en/of de wettelijke context al dan niet met terugwerkende kracht van rechtswege gewijzigd worden. 
Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de aangerekende heffingen kan hij dit enkel protesteren bij de daartoe 
bevoegde overheidsdienst zonder de betaling van de heffing te kunnen inhouden ten aanzien van de verwerker. 
Voor iedere door de bevoegde overheid goedgekeurde afwijking dient de opdrachtgever een schriftelijk bevestiging 
aan de verwerker voor de leggen. 
Art. 8 De verwerker zal maandelijks de aangeleverde tonnages gedetailleerd factureren. 
Indien de aangeleverde tonnages op jaarbasis meer dan 20 % afwijken van de hoeveelheden vermeld in de 
overeenkomst, kan de verwerker een schadevergoeding eisen van de opdrachtgever berekend volgens de formule: 
0,85(R - hx) x Px 
R: referentie hoeveelheid of quotum (ton)  
hx: effectieve hoeveelheid in ton 
Px: verwerkingsprijs (excl. milieuheffing) 
 
AANLEVERING 
Art. 9 De afvalstoffen kunnen enkel aangeleverd worden na opmaak van een aanvaardingsdossier (of 
basiskarakterisering) en een bijhorende overeenkomst. 
Art. 10 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transport tot op de losplaats aangeduid door de verwerker. 
Hij draagt dienaangaande alle kosten en aansprakelijkheid. De opdrachtgever, zijn vervoerder, elke derde die in zijn 
opdracht werkt, of hun aangestelden betreden de site van de verwerker op eigen risico. De verwerker aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen welke veroorzaakt worden op haar terreinen. 
De opdrachtgever verbindt zich er toe dat het transport tot aan de losplaats gebeurt volgens de geldende wettelijke 
en reglementaire bepalingen van toepassing op de aangeleverde afvalstroom en dat eens op de site van de verwerker 
aanwezig, alle richtlijnen van de verwerker zullen opgevolgd worden door de opdrachtgever, zijn aangestelden, zijn 
vervoerder of welkdanige derde die in zijn opdracht afvalstoffen aanlevert. De verwerker heeft het recht de toegang 
tot de site te weigeren indien de aangeboden vrachten niet voldoen aan de wettelijke reglementeringen of de 
richtlijnen van de verwerker niet worden gerespecteerd. 
De afvalstoffen dienen transportveilig verpakt aangeleverd te worden conform de Belgische (gewestelijke en 
federale), Europese en Internationale wetgeving en normen. Bij het transport en het lossen van de afvalstoffen, 
mogen geen gepolymeriseerde, gasvormige, explosieve of andere gevaarlijke nevenproducten ontstaan. De 
opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door zijn aangestelden, of zijn vervoerder op 
de site van de verwerker. 
Art. 11 De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug door de verwerker. Enkel de weging door de 
verwerker is bepalend voor de facturatie. 
Art. 12 De met de verwerker overeengekomen plaats en tijd van aanlevering zal door de opdrachtgever nageleefd 
worden. De verwerker heeft het recht, indien er zich organisatorische problemen voordoen, dit tijdstip te wijzigen, 
zonder dat de verwerker hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is en/of de opdrachtgever dit als een reden 
tot ontbinding van het contract kan inroepen. In dergelijke situatie zullen de partijen een nieuw tijdstip 
overeenkomen of zoeken naar een andere oplossing. Wachttijden bij de verwerker kunnen geen recht op 
schadevergoeding opleveren voor de opdrachtgever. 
 
ACCEPTATIE 
Art. 13 De aangeleverde afvalstoffen kunnen slechts aanvaard worden mits voorlegging van een correct ingevuld en 
ondertekend identificatieformulier. Dit identificatieformulier kan door een vrachtbrief vervangen worden indien 
deze dezelfde informatie bevat als wettelijk vastgelegd voor een identificatieformulier. Daarnaast dient bij 
aanlevering ook een aanmeldingsformulier met het desbetreffende contractnummer voorgelegd te worden. De 
afvalstoffen moeten afkomstig zijn van het bedrijf vermeld op het identificatieformulier. De aangeleverde 
afvalstoffen moeten overeenstemmen met de gegevens uit het aanvaardingsdossier of de door de verwerker 
opgestelde acceptatievoorwaarden. 
Art. 14 De opdrachtgever is verplicht een beschrijving van het afval te bezorgen aan de verwerker, wat betreft aard, 
samenstelling, (geschatte) hoeveelheid. De opdrachtgever zal een representatief staal van het afval bezorgen, tenzij 
schriftelijk anders werd overeengekomen. De opdrachtgever verbindt er zich toe bijkomende informatie omtrent het 
afval te bezorgen op eerste verzoek van de verwerker. De afvalstoffen moeten conform zijn aan hetgeen 
overeengekomen werd in de overeenkomst. 
Art. 15 Indien het aangeleverde afval niet conform is, heeft de verwerker de keuze: 
- het afval weigeren. De opdrachtgever staat in voor de verwijdering van het afval van de site van de verwerker. 
Indien de opdrachtgever het nodige niet doet binnen de 24 uur heeft de verwerker het recht het afval te verwijderen 
en naar een andere verwerker te brengen op kosten van de opdrachtgever. Bij weigering is de verwerker mogelijk 
verplicht dit te melden aan de toezichthoudende overheid. 
- het afval aanvaarden en eventuele storende elementen te verwijderen op kosten van de opdrachtgever. 
- het afval aanvaarden en integraal verwerken, doch op een andere wijze, dan wel door een derde. In alle gevallen 
zijn alle hierdoor ontstane kosten en andere hierdoor ondervonden nadelen ten laste van de opdrachtgever. De 
verwerker zal in dit geval een non-conformiteitsattest opstellen. De opdrachtgever aanvaardt dat de non-
conformiteit door de verwerker kan bewezen worden aan de hand van foto's. 
 
VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN 
Art. 16 De verwerker zal de aangeleverde afvalstoffen die geaccepteerd kunnen worden op een wettige manier 
verwerken of laten verwerken door derden. Een certificaat zal minimum jaarlijks aan de opdrachtgever bezorgd 
worden. 
Art. 17 Gelet op de aansprakelijkheid van de verwerker met betrekking tot de naleving van alle haar opgelegde 
verplichtingen (wettelijke en uit hoofde van haar vergunningen), en met betrekking tot het veilig bedrijven van haar 
installaties, stemt de opdrachtgever er mee in dat de verwerker zich het recht voorbehoudt om monsters van het 
afval te nemen en deze te laten onderzoeken door een door de verwerker gekozen erkend laboratorium teneinde 

de conformiteit van het afval met de gegevens vermeld op het identificatieformulier te kunnen nagaan en dit zowel 
bij aanbieding als na de acceptatie en het lossen van de afvalstoffen. Minstens een monster zal bewaard worden met 
het oog op een eventueel tegensprekelijke analyse en een eventuele controle in functie van het KB op giftig afval, 
aangepast met het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995, houdende bepalingen van de gevaarlijke 
afvalstoffen. 
Tevens verklaart de opdrachtgever zich akkoord dat - indien door de verwerker wordt vastgesteld dat het 
aangeboden of gestorte afval niet overeenstemt met de gegevens vermeld op het identificatieformulier en/of 
vrachtbrief - : 
- De in dit verband door de verwerker of door derden gemaakte kosten ten laste vallen van de opdrachtgever. 
- De afvalstoffen op eerste verzoek van de verwerker zullen verwijderd worden door de opdrachtgever, bij gebrek 
waaraan de verwijdering door de verwerker of een door hem aangewezen vervoerder zal gebeuren en alle hieruit 
voortvloeiende kosten ten laste vallen van de opdrachtgever. 
Voormelde kosten omvatten onder andere: 
- Analysekosten: verschuldigd ongeacht het analyseresultaat, wanneer het aangeboden afval niet overeenstemt met 
de gegevens vermeld op het identificatieformulier en/of vrachtbrief. 
- Verwijderingskosten: verschuldigd wanneer uit de analyse blijkt dat het aangeleverde afval niet conform en/of 
gevaarlijk is en de verwerker overeenkomstig punt B hiervoor, ambtshalve tot verwijdering is overgegaan. 
 
DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
Art. 18 De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden van het contract. Het 
ontbreken van een schriftelijke overeenkomst wordt gelijkgesteld met een feitelijke overeenkomst van een jaar, 
startend op de datum waarop een eerste maal afval wordt aangeleverd. 
Art. 19 Bij het einde van de overeenkomst wordt deze stilzwijgend voor een periode van 1 jaar hernieuwd, tenzij 
deze door een van de partijen wordt opgezegd ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode. 
Art. 20 In geval van vroegtijdige verbreking van de overeenkomst door of lastens de opdrachtgever, is deze laatste 
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan drie maal de gemiddelde maandomzet vermenigvuldigd 
met het aantal jaren dat de overeenkomst nog loopt, waarbij de gemiddelde maandomzet wordt berekend op basis 
van de omzet gerealiseerd over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de verbreking of gelijk is aan de 
gemiddelde gerealiseerde maandomzet, indien de overeenkomst minder dan twaalf maanden loopt. Elk begonnen 
jaar wordt hierbij voor een volledig jaar meegerekend. 
Art. 21 Ingeval de opdrachtgever zijn bedrijf/uitbating overlaat, wordt het contract automatisch verdergezet door de 
overnemer, aan dezelfde voorwaarden. Het is aan de opdrachtgever om de nieuwe eigenaar/overnemer hierover te 
informeren. De verwerker heeft evenwel het recht om de overeenkomst te verbreken en dit gedurende een maand 
nadat de verwerker kennis heeft gekregen van de identiteit van de overnemer. Deze verbreking kan nooit aanleiding 
geven tot schadevergoeding ten laste van de verwerker. 
 
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 
Art. 22 De opdrachtgever verklaart zich akkoord dat indien door de verwerker wordt vastgesteld dat gevaarlijk afval 
werd aangeboden en/of gestort, de overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk kan geschorst worden voor 
een termijn van 1 maand bij een eerste vaststelling en voor een termijn van 3 maanden bij een tweede vaststelling, 
zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding. Bij een derde overtreding op het aanleveren 
van gevaarlijk afval wordt de toegang tot de site voor onbepaalde tijd ontzegd. 
Art. 23 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de verwerker, haar aangestelden of derden mochten 
lijden als gevolg van een afwijking van de in het contract omschreven samenstelling, aard, verpakking of andere 
wezenlijke eigenschappen van het afval. 
Indien de verwerker door derden, o.a. derden aan wie het afval rechtstreeks wordt toegezonden ter verwerking, 
aansprakelijk wordt gesteld voor schade ten gevolge van de in het voorgaand lid genoemde oorzaken, is de 
opdrachtgever gehouden de verwerker hiervoor te vrijwaren. 
De opdrachtgever en de verwerker zijn elk voor zich verantwoordelijk voor de strikte naleving van de voor ieder van 
hen geldende wettelijke bepalingen. 
Art. 24 De verwerker kan een einde stellen aan de overeenkomst of deze schorsen zonder enige opzegtermijn en 
zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, indien: 
- de opdrachtgever niet alle verplichtingen nakomt die hem uit hoofde van de onderhavige overeenkomst ten laste 
vallen, en dit binnen de 8 dagen na voorafgaande ingebrekestelling; 
- wanneer er ernstige aanwijzingen zijn die doen twijfelen aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, zoals 
faillissement, het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, beslagleggingen op de activa van de klant, en ook bij in 
vereffeningstelling; 
- bij de opdrachtgever bezwarende en/of dringende maatregelen worden genomen van overheidswege ten gevolge 
vermeende onregelmatigheden; In deze gevallen worden alle op dat ogenblik nog niet vervallen facturen 
onmiddellijk eisbaar. 
Art. 25 Indien de verwerkingsinstallatie tijdelijk of definitief onbeschikbaar wordt (vb. ingevolge calamiteiten of 
ernstige operationele moeilijkheden, of overmacht, ...) of indien er zich problemen voordoen op gebied van afzet 
van het verwerkte product, dan kan de verwerker de aanlevering van de afvalstoffen tijdelijk stopzetten zonder enige 
aanleiding tot schadevergoeding als gevolg. De opdrachtgever zal hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht 
worden. De verwerker zal onmiddellijk zoeken naar een alternatieve, gelijkwaardige en aanvaardbare oplossing om 
de continuïteit van haar dienstverlening te verzorgen. Indien geen aanvaardbare oplossing kan gevonden worden 
binnen de 14 dagen na de onbeschikbaarheid, kan de aanbieder gedurende de periode van tijdelijke 
onbeschikbaarheid de afvalstoffen naar een andere bestemming afvoeren. 
 
BETALINGSVOORWAARDEN 
Art. 26 Alle facturen zijn netto contant betaalbaar, zonder disconto, met alle kosten ten laste van de opdrachtgever, 
op de zetel van de verwerker, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
Art. 27 De verwerker behoudt zich het recht voor contante betaling te eisen bij aanleveringen, indien openstaande 
facturen op de vervaldag onbetaald blijven. 
Art. 28 Elke klacht betreffende de gefactureerde prestaties dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan ons 
ter kennis te worden gebracht binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Buiten deze termijn wordt de factuur 
in rechte als onherroepelijk aanvaard door de opdrachtgever beschouwd en worden klachten verworpen. Ingediende 
klachten van de opdrachtgever schorten geenszins zijn betalingsverplichtingen op. 
Indien een factuur achteraf hermaakt dient te worden omwille van een administratieve wijziging op vraag van de 
klant/opdrachtgever zelf (b.v. ander adres of BTW NR., dan in de overeenkomst vermeld), vallen de administratieve 
kosten, zijnde € 25,--, ten laste van de klant/opdrachtgever. 
Art. 29 Niet betaling van geheel of van een deel van een factuur op de vervaldag, doet van rechtswege en zonder dat 
enige ingebrekestelling is vereist, een verwijlinterest lopen van 12% per jaar, vanaf de vervaldag. Bij niet-betaling op 
de vervaldag van de factuur, wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling, verhoogd met 
een forfaitaire schadevergoeding voor alle buitengerechtelijke schade ten belope van 10 % op het factuurbedrag, 
inclusief BTW met een minimum van € 90,-- en met een maximum van 
€ 2000,--. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk al de verschuldigde sommen eisbaar, 
welke ook de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden mochten zijn. Bovendien behoudt de verwerker zich het recht 
voor alle verdere dienstprestaties en/of leveringen voor het geheel of voor een deel stop te zetten, zonder 
voorafgaande ingebrekestelling. In dit laatste geval blijft de opdrachtgever echter contractueel verbonden. 
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Art. 30 De afvalstof blijft eigendom van de opdrachtgever of de aanbieder tot wanneer de afvalstof niet meer kan 
onderscheiden worden van andere afvalstoffen. 
 
RECHTSBEVOEGDHEID - GESCHILLEN 
 
Art. 31 De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van de overeenkomst, 
doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen zullen in goede trouw nieuwe bepalingen 
uitwerken die zo nauw mogelijk aansluiten bij de ongeldige bepalingen. 
Art. 32 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de 
maatschappelijke zetel van de verwerker is gelegen bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. 
 
 
Conditions générales en français sur simple demande. 


