AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN REYM B.V.
Deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden van REYM zijn een aanvulling op de door
REYM gebruikte Algemene Voorwaarden.
I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Toepasselijkheid Aanvullende Verkoopvoorwaarden
1
Deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtshandelingen van REYM, waarbij REYM optreedt als leverancier c.q.
verkoper, vervoerder en/of dienstverlener. Algemene voorwaarden van de
Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden zijn slechts bindend
indien en voor zover daarmee door REYM schriftelijk is ingestemd.
Artikel 2
Klachten
1
Klachten omtrent de door REYM verrichte werkzaamheden dienen
terstond doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekken van enig gebrek in
de uitvoering van die werkzaamheden door de Opdrachtgever bij REYM
te worden ingediend. De bewijslast dat de verrichte werkzaamheden niet
beantwoorden aan de overeenkomst rust op de Opdrachtgever.
2
De Opdrachtgever dient REYM in de gelegenheid te stellen de situatie ter
plaatse te inspecteren in zodanige staat als deze zich bevond ten tijde van
het ontdekken van het gebrek in de uitvoering, teneinde na te gaan of de
klacht al dan niet gegrond is. Klachten ontslaan de Opdrachtgever niet
van zijn verplichting REYM toe te laten tot de uitvoering van andere reeds
overeengekomen werkzaamheden.
Artikel 3
Prijzen en kostenverhogende omstandigheden
1
De door REYM opgegeven prijzen zijn netto, exclusief BTW, tenzij anders
overeengekomen. Gegevens door REYM in drukwerken en/of op haar
websites verstrekt zijn aan wijziging onderhevig, ook zonder voorafgaand
bericht en binden REYM niet.
2
REYM is te allen tijde bevoegd prijswijzigingen voortvloeiend uit door de
overheid opgelegde heffingen en/of belastingen of andere maatregelen,
alsmede kostenstijgingen - zoals stijging van inkoopprijzen, loonkosten,
vervoerskosten - die zijn ontstaan gedurende het tijdvak gelegen tussen
de datum van de offerte en het tijdstip waarop de werkzaamheden ten
uitvoer zijn gebracht, direct en volledig door te berekenen aan de Opdrachtgever met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, mits de kostenverhogende omstandigheden niet aan
REYM zijn te wijten. REYM dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
van deze kostenverhogende omstandigheden in kennis te stellen. Indien
de prijsstijging een percentage van 10% overtreft, is de Opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 4
Betaling
1
Alle kosten vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel- en
bankkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
2
Betaling van de door REYM gezonden factuur dient te geschieden binnen
21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is
overeengekomen. In voorkomende gevallen, in het bijzonder bij spoedopdrachten, is REYM gerechtigd betaling van een voorschot te bedingen.
3
Indien binnen de overeenkomstig het vorige lid overeengekomen termijn
geen betaling heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever in verzuim en
heeft REYM het recht de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag
te berekenen voor iedere dag dat betaling van het verschuldigde na
verloop van de genoemde termijn achterwege is gebleven.
4
De betaling van het factuurbedrag dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden. Klachten als bedoeld in artikel 2 geven de Opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de prijs of bijkomende kosten
geheel of gedeeltelijk te weigeren of op te schorten, terwijl elk beroep op
verrekening uitdrukkelijk is uitgesloten.
5
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening
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in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens
van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Wanneer REYM het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Ter keuze van
REYM kan de Opdrachtgever worden belast voor de werkelijke kosten
waarvoor REYM zelf wordt belast, dan wel voor de kosten berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 125,-. De
enkele inschakeling van een derde door REYM doet de verschuldigdheid
van de incassokosten ontstaan.
REYM behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen
voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte, als nog te verrichten werkzaamheden.
Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen
die REYM mocht hebben of verkrijgen op de Opdrachtgever is REYM
gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle vorderingen die de
Opdrachtgever heeft of mocht verkrijgen op zijn debiteuren.
De Opdrachtgever verbindt zich op eerste vordering van REYM opgave
te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke de Opdrachtgever op zijn debiteuren heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit
artikel, en een ter zake door REYM op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mee te werken aan het tot stand komen van het
(stil) pandrecht. REYM is bevoegd mededeling te doen van de verpanding
aan de debiteur van de verpande vordering, wanneer de Opdrachtgever in
zijn verplichtingen jegens REYM tekortschiet of haar goede grond geeft te
vrezen dat in die verplichtingen zal worden tekortgeschoten.
REYM is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat,
alle haar opgedragen of met haar overeengekomen werkzaamheden op
te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de Opdrachtgever niet de
door REYM verlangde zekerheid voor betaling is gesteld.
REYM is eveneens gerechtigd haar teruggave verplichting ten aanzien
van alle zich onder REYM bevindende zaken van de Opdrachtgever op te
schorten totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan.

Artikel 5
Ontbinding en annulering
1
In geval van verzuim van de Opdrachtgever van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, en in geval van faillissement, surseance
van betaling of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever,
heeft REYM het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aanspraken van REYM op
schadevergoeding. Voorts is REYM alsdan bevoegd ook alle andere met
de Opdrachtgever lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd
onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de
opeisbaarheid van al het aan REYM verschuldigde ten gevolg.
Artikel 6
Aansprakelijkheid van en vrijwaring door Opdrachtgever
1
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die REYM lijdt en de
kosten die zij maakt, waaronder begrepen boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen die REYM van overheidswege opgelegd
krijgt, voor zover deze schade en kosten redelijkerwijs kunnen worden
toegerekend aan de Opdrachtgever in verband met het niet nakomen
van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst en/of uit deze voorwaarden.
2
De Opdrachtgever dient REYM te vrijwaren voor vorderingen van derden

die het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden.
Artikel 7
Speciale clausules
1
Onverminderd de toepasselijkheid van bovenstaande algemene bepalingen zijn op de hierna onder II, III en IV vermelde werkzaamheden van
REYM de hiernavolgende speciale clausules van toepassing, met dien
verstande dat bij tegenstrijdigheid de speciale clausules prevaleren boven
de bovenstaande algemene bepalingen.
II

INDUSTRIEEL REINIGEN

Artikel 8
Verplichtingen Opdrachtgever
1
De Opdrachtgever dient voor, bij of tijdig na de totstandkoming van de
overeenkomst doch uiterlijk voor aanvang der uitvoering van de werkzaamheden door REYM alle benodigde informatie en specificaties omtrent
de door REYM te verrichten reinigingswerkzaamheden te verstrekken
in het bijzonder omtrent mogelijke risico’s en gevaren, zodat REYM kan
beoordelen welk materieel en personeel door haar moet worden ingezet
en/of welke veiligheidsvoorschriften in aanmerking moeten worden genomen om de werkzaamheden naar behoren en veilig te kunnen uitvoeren.
Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig zodanige gegevens aan REYM
verstrekt, vervalt iedere door REYM gegeven garantie.
2
De Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. werkzaamheden, welke niet tot de opdracht zelf behoren, naar behoren
en tijdig zijn verricht, zodat de door REYM te verrichten werkzaamheden
geen nadeel c.q. vertraging ondervinden;
b. het personeel van REYM te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn
werkzaamheden naar behoren te verrichten;
c. de naar het oordeel van REYM nodig geachte hulpwerklieden, hulpwerktuigen, evenals hulp- en bedrijfsmaterialen zoals perslucht, (kracht)stroom,
verwarming, verlichting, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van REYM staan.
3
De Opdrachtgever en allen die zich namens hem op, in of in de onmiddellijke nabijheid bevinden van de zaken ten aanzien waarvan de aan REYM
opgedragen werkzaamheden moeten worden verricht, zijn verplicht zich
te houden aan alle voorschriften betreffende de veiligheid, brandbeveiliging en discipline welke gelden voor het personeel van REYM en aanwijzingen door REYM ter zake op te volgen.
4
Bij tijdverlies, veroorzaakt door het niet voldoen aan één of meer in dit
artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de
uitvoeringstermijn toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, redelijk is.
5
Kosten die ontstaan doordat aan één of meer in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6
Indien werken buiten normale werkuren noodzakelijk is of door de Opdrachtgever wordt verzocht, wordt een opslag overeenkomstig de in de
onderneming van REYM geldende tarieven in rekening gebracht.
Artikel 9
Residuen en/of afval
1
Indien er ten gevolge van reinigingswerkzaamheden (gevaarlijke) afvalstoffen vrijkomen, is REYM uitsluitend na daartoe door de Opdrachtgever
gegeven opdracht gehouden om deze afvalstoffen naar elders te transporteren dan wel te verwerken tegen een nader overeen te komen prijs.
2
Wanneer als resultaat van verrichte reinigingswerkzaamheden materialen
en/of residuen in tanks of andere opslagfaciliteiten van REYM achterblijven, kan REYM deze, op kosten van de Opdrachtgever, verwijderen of
daar anderszins over beschikken.
III

TRANSPORT (GEVAARLIJKE) AFVALSTOFFEN

Artikel 10 Afvaltransport
1
Het staat REYM steeds vrij het vervoer uit te besteden aan een andere
vervoerder. REYM behoeft daartoe geen toestemming te verkrijgen van de
Opdrachtgever.
2
Vervoer door REYM van (gevaarlijke) afvalstoffen geschiedt overeenkomstig en met inachtneming van alle veiligheids- en wettelijke voorschriften.
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REYM staat er voor in dat het materieel van REYM geschikt is en voldoet
aan alle vereisten voor het transport van de door de Opdrachtgever ten
vervoer aangeboden afvalstoffen, tenzij de Opdrachtgever geen juiste
informatie en specificaties ten aanzien van de aard, eigenschappen, samenstelling en herkomst van deze afvalstoffen aan REYM voor, bij of tijdig
na het tot stand komen van de overeenkomst heeft doen toekomen.
REYM zal bij haar werkzaamheden ter zake het afvaltransport een zo
groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van milieuhygiënische aspecten. REYM heeft ter zake een inspanningsverplichting.
De Opdrachtgever zal geen andere afvalstoffen aan REYM ten vervoer
aanbieden dan is overeengekomen. REYM is bevoegd op het tijdstip van
de inontvangstname monsters van de afvalstoffen te nemen. Indien blijkt
dat de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afwijkende afvalstoffen aan
REYM ten vervoer aanbiedt, is REYM gerechtigd ofwel de overeengekomen prestatie te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel met de Opdrachtgever een
herziene prijs en/of herziene condities overeen te komen en de opdracht
alsnog uit te voeren.
Na de inontvangstname van de afvalstoffen en zolang REYM deze afvalstoffen in het kader van het overeengekomen transport onder zich heeft,
blijven de afvalstoffen eigendom en voor risico van de Opdrachtgever tot
aan het moment dat de geadresseerde c.q. de verwerker de afvalstoffen
heeft geaccepteerd.

Artikel 11 Maatregelen ter voorkoming van schade en vrijwaring
1
In geval afvalstoffen tijdens het vervoer en/of tijdens het laden en lossen
op een niet overeengekomen plaats terechtkomen, dan wel bodem, oppervlaktewater en/of grondwater verontreinigen, dan wel sprake is van het
lekken of het morsen van (gevaarlijke) afvalstoffen, zal REYM onverwijld
maatregelen nemen ter voorkoming en/of beperking van schade.
2
In geval van schade toegebracht aan zaken van de Opdrachtgever of
van derden, zal REYM onverwijld de Opdrachtgever en indien bekend de
derde informeren, en voorts alle maatregelen treffen ter beperking van
verdere schade.
3
De kosten die voortvloeien uit de te treffen maatregelen als bedoeld in
lid 1 en lid 2 van dit artikel, komen voor rekening van de Opdrachtgever
voor zover deze maatregelen noodzakelijk waren door nalatigheid van de
Opdrachtgever dan wel deze kosten redelijkerwijs aan hem toegerekend
dienen te worden.
4
De Opdrachtgever vrijwaart REYM voor de schade als bedoeld in lid 2
van dit artikel voor zover toegebracht aan derden, tenzij REYM van het
ontstaan van de schade een verwijt valt te maken. In laatstgenoemd geval
is artikel 5 van de ‘Algemene voorwaarden Shanks Hazardous Waste B.V.’
onverkort van toepassing.
IV

AFVALLOGISTIEK

IV.1		

Verhuur van opslagfaciliteiten

Artikel 12 Verplichtingen Opdrachtgever
1
De Opdrachtgever dient bij zijn opdracht aan REYM tot verhuur van
opslagfaciliteiten zoals opslagtanks en opslagbakken - verder te noemen:
het huurmateriaal - uitdrukkelijk en naar waarheid aan te geven voor welke
doeleinden en met betrekking tot welke zaken/(afval)stoffen de Opdrachtgever deze van REYM wenst te huren.
2
Gedurende de huurperiode is het huurmateriaal voor risico van de Opdrachtgever.
Artikel 13 Garantie REYM
1
REYM zal al het mogelijke doen om te bewerkstelligen dat haar huurmateriaal voldoet aan alle (wettelijke) voorschriften en interne richtlijnen, tenzij
de Opdrachtgever niet aan zijn in artikel 12 lid 1 genoemde verplichting
heeft voldaan, in welk geval de garantie geheel vervalt.
Artikel 14 Uitvoering
1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het huurmateriaal door
REYM bij de Opdrachtgever afgeleverd. Bij in ontvangst name van het
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huurmateriaal dient de Opdrachtgever de verhuurdocumenten van REYM
voor akkoord te ondertekenen. Eventuele klachten of gebreken ten aanzien van het huurmateriaal dient de Opdrachtgever terstond aan REYM
kenbaar te maken en op de verhuurdocumenten te vermelden. Indien de
Opdrachtgever geen klachten of gebreken jegens REYM kenbaar maakt
en op de documenten ter zake vermeldt, wordt de Opdrachtgever geacht
het huurmateriaal in goede staat te hebben ontvangen.
Indien REYM zulks noodzakelijk acht, kan REYM van de Opdrachtgever
verlangen dat deze, voordat het huurmateriaal aan hem ter beschikking
wordt gesteld, een waarborgsom aan REYM betaalt, waarvan de hoogte
door REYM wordt vastgesteld.
De Opdrachtgever dient het huurmateriaal op de gebruikelijke wijze,
met inachtneming van eventuele van REYM verkregen aanwijzingen, te
gebruiken en behoorlijk te behandelen. Na gebruik c.q. verstrijken van de
huurperiode dient de Opdrachtgever het huurmateriaal gereinigd bij REYM
af te leveren. Indien de Opdrachtgever zulks nalaat, is REYM gerechtigd
de kosten ter zake van reiniging bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Het huurmateriaal blijft te allen tijde eigendom van REYM en mag alleen na
vooraf verkregen schriftelijke toestemming van REYM ter beschikking van
derden worden gesteld en/of worden vervoerd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid Opdrachtgever; exoneratie en vrijwaring
		 REYM
1
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de
huurperiode aan het huurmateriaal wordt toegebracht, ongeacht de vraag
door wiens toedoen of schuld deze schade is ontstaan.
2
REYM is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en door
welke oorzaak dan ook, die door het huurmateriaal aan de Opdrachtgever
of derden wordt toegebracht. De Opdrachtgever verplicht zich REYM te
vrijwaren tegen alle aanspraken die derden tegen REYM ter zake mochten
doen gelden.
Artikel 16 Reparaties
1
Alle reparaties aan het huurmateriaal mogen uitsluitend door of vanwege
REYM worden verricht. Eventuele reparaties gedurende de huurperiode,
anders dan de gebruikelijke of voor het opheffen van normale slijtage, zijn
voor rekening van de Opdrachtgever.
IV.2 Be- en verwerking van afvalstoffen: algemeen
Artikel 17 Samenstelling afvalstoffen
1
Alle door de Opdrachtgever aangeboden afvalstoffen, waaronder ook
begrepen scheepsafvalstoffen, dienen aan de eisen te voldoen, zoals
beschreven in de overeenkomst, dan wel in de acceptatieprocedures die
onderdeel uitmaken van de vigerende omgevingsvergunning van REYM.
Artikel 18 Verplichtingen Opdrachtgever
1
Voordat REYM een offerte ter zake van afvalverwerking uitbrengt en voordat enige overeenkomst ter zake tot stand komt, dient de Opdrachtgever
de aard, eigenschappen, samenstelling en herkomst van de te be- en/of
verwerken afvalstoffen aan REYM mede te delen. Op verzoek van REYM
dient bovendien nadere specifieke informatie door de Opdrachtgever te
worden verstrekt.
2
REYM beoordeelt of bemonstering van de stoffen noodzakelijk is en door
wie de bemonstering wordt verricht. De kosten van bemonstering zijn voor
rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.
3
Bemonstering kan plaatsvinden op één van de volgende manieren:
a. de Opdrachtgever verleent een daartoe door REYM aangewezen
persoon toegang tot de afvalstoffen ten behoeve van het nemen van
monsters. De Opdrachtgever en de persoon die de monsters neemt,
voorzien de monsters van de dagtekening van de monsterneming en
van hun handtekening. De monsters worden aan REYM of een door
haar aangewezen derde in handen gesteld voor analyse; of
b. de Opdrachtgever zendt REYM het door REYM gevraagde aantal
monsters van de afvalstoffen, voorzien van de dagtekening van de
monsterneming, een korte omschrijving van de afvalstoffen en de
handtekening van de Opdrachtgever.
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REYM zal de Opdrachtgever op diens verzoek schriftelijk informeren over
de resultaten van de analyse van de monsters.
Artikel 19 Acceptatieonderzoek
1
REYM heeft te allen tijde het recht een acceptatieonderzoek uit te voeren
aan iedere in ontvangst te nemen, c.q. in ontvangst genomen partij afvalstoffen. De kosten van het acceptatieonderzoek, alsmede van het eventueel apart in ontvangst nemen van de afvalstoffen komen voor rekening van
de Opdrachtgever, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2
Indien uit een acceptatieonderzoek aan een in ontvangst genomen partij
blijkt dat de door de Opdrachtgever aangeboden partij afvalstoffen niet
voldoet aan de tussen partijen overeengekomen vereisten en/of aan de
vereisten zoals vastgelegd in deze voorwaarden, is de Opdrachtgever
over deze afwijkende partij het gangbare tarief voor het innemen van
deze afvalstoffen verschuldigd, zowel voor de ingenomen afwijkende
partij als voor de ingenomen afvalstoffen welke door de inontvangstname
verontreinigd zijn geraakt. De Opdrachtgever is voorts gehouden de door
REYM reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en geleden
schade te vergoeden. Deze bepaling laat onverlet het recht van REYM om
tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan als bedoeld in artikel 21
lid 5.
3
In het in lid 2 bedoelde geval verschaft REYM de Opdrachtgever een
schriftelijke specificatie, waarin in ieder geval is aangegeven om welke
hoeveelheid afvalstoffen het gaat, hoeveel het verwerkingstarief per eenheid te verwerken afvalstof bedraagt, hoeveel de overige kosten bedragen
en naar welke daartoe bevoegde vergunninghouder de verontreinigde
partij is of zal worden afgevoerd.
Artikel 20 Offerte REYM
1
Eerst nadat REYM alle relevante informatie omtrent de te be- en/of
verwerken afvalstoffen heeft ontvangen en, in voorkomende gevallen,
de resultaten van de analyse van de monsters bij REYM bekend zijn, zal
REYM aan de Opdrachtgever schriftelijk:
a. een offerte ter zake doen toekomen, dan wel
b. aangeven dat REYM de aangeboden afvalstoffen niet kan/wil accepteren.
2
Indien REYM een offerte ter zake uitbrengt, zal REYM daarin - voor zover
op dat moment reeds mogelijk - de acceptatievoorwaarden en de specificaties waaraan de afvalstoffen moeten voldoen, aangeven. De door REYM
uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door REYM
worden herroepen en desgewenst aangepast, bijvoorbeeld indien blijkt
dat een andere verwerkingsmethode en daarbij behorende acceptatievoorwaarden moeten worden toegepast dan waarvan REYM aanvankelijk
uitging.
Artikel 21 Uitvoering; overgang eigendom en risico
1
Na totstandkoming van de overeenkomst zal REYM de afvalstoffen op de
overeengekomen plaats in ontvangst nemen. De Opdrachtgever zal zorg
dragen voor de wettelijk voorgeschreven of overeengekomen wijze van
verpakking, etikettering en/of emballage.
2
Indien de prijs op basis van het volume en/of gewicht wordt bepaald,
bepaalt REYM het gewicht met behulp van geijkte en/of met wettelijke
voorschriften in overeenstemming zijnde middelen. REYM biedt de Opdrachtgever op diens verzoek de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn. Het
aldus door REYM bepaalde volume en/of gewicht van de afvalstoffen is
tussen partijen bindend.
3
Eigendomsovergang vindt plaats na monsterneming, analyse en daaropvolgende acceptatie door REYM. Pas na de eigendomsovergang gaat
het risico ten aanzien van de afvalstoffen over op REYM. Indien echter de
afvalstoffen geheel of gedeeltelijk afwijken van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, dan wel afwijken van de in artikel 18 bedoelde
monster analyses en/of indien blijkt dat de Opdrachtgever niet heeft zorg
gedragen voor de wettelijke en/of contractuele verplichting tot verpakking,
etikettering of emballage en/of de Opdrachtgever anderszins niet heeft
voldaan aan enige overeengekomen of wettelijke verplichting, wordt de
eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de afvalstoffen aan REYM
geacht niet te hebben plaatsgevonden.
4
De Opdrachtgever is ook na de inontvangstname van de afvalstoffen door
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REYM gehouden om desgevraagd nadere inlichtingen te verstrekken aan
REYM omtrent de aard, eigenschappen, samenstelling en herkomst van
de afvalstoffen.
Indien na inontvangstname mocht blijken dat de afvalstoffen geheel of gedeeltelijk afwijken van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en/
of afwijken van de monster analyses en/of dat door de Opdrachtgever niet
is voldaan aan wettelijke voorschriften en/of contractuele verplichtingen,
heeft REYM het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever is verplicht de afvalstoffen,
waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van REYM voor
eigen rekening en risico terug te nemen, tenzij partijen met inachtneming
van lid 6 een nieuwe overeenkomst aangaan met betrekking tot de
afvalstoffen. De Opdrachtgever is in geval van ontbinding verplicht de
door REYM reeds ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten,
alsmede de door REYM eventueel geleden schade, waaronder begrepen
boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege, aan REYM te vergoeden. REYM is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat haar be- of verwerkingsinrichting
afvalstoffen weigert.
REYM kan ter zake van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking
heeft een nieuw aanbod doen, maar zij is daartoe niet verplicht. De eigendom en het risico van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking
heeft, gaan pas op REYM over, zodra de gewijzigde of vervangende
overeenkomst tot stand is gekomen.
REYM is op elk moment gerechtigd de inontvangstname te weigeren, dan
wel te staken indien niet aan de wettelijke eisen, waaronder de vergunning
van REYM, wordt voldaan/kan worden voldaan, dan wel er sterke aanwijzingen zijn dat de aangeboden (scheeps)afvalstoffen niet voldoen aan de
eisen zoals beschreven in de overeenkomst, dan wel in de acceptatieprocedures die onderdeel uitmaken van de vigerende omgevingsvergunning
van REYM. In een dergelijk geval kan REYM alsnog een acceptatieonderzoek uitvoeren, waarbij de Opdrachtgever verplicht is de instructies van
REYM onverwijld op te volgen.

Artikel 22 Contra-expertise
1
In geval van een afwijkende partij is de Opdrachtgever gerechtigd voor
eigen rekening een contra-expertise aan het reeds genomen monster uit
te laten voeren door een geaccrediteerd laboratorium.
2
Indien uit de contra-expertise andere bevindingen komen dan uit het
eerdere onderzoek, is REYM gerechtigd een derde onderzoek te laten
verrichten.
3
Indien REYM ervoor kiest af te gaan op de bevindingen zoals blijkend uit
de contra-expertise, zal REYM uitsluitend het reguliere tarief voor het in
ontvangst nemen van de afvalstoffen aan de Opdrachtgever in rekening
brengen en komen de kosten van de contra-expertise voor rekening van
REYM.
Artikel 23 Accijns- of douanezaken
1
Ingeval de Opdrachtgever bij REYM accijns- of douanezaken aanlevert,
meldt de Opdrachtgever dit voorafgaand aan de aanlevering aan REYM.
De Opdrachtgever draagt zorg voor verplichtingen op grond van relevante
accijns- en douane wet- en regelgeving.
IV.3 Aanvullende bepalingen met betrekking tot be- en verwerking van
scheepsafvalstoffen
Artikel 24 Samenstelling scheepsafvalstoffen
1
Als scheepsafvalstoffen mogen uitsluitend afvalstoffen worden aangeboden die in verband met de normale bedrijfsvoering aan boord van het
schip en/of vervoer van lading zijn onstaan.
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Voorafgaand aan het in ontvangst nemen dient de Opdrachtgever aan
REYM een schriftelijke, door hem ondertekende verklaring te verstrekken,
waaruit blijkt dat de in ontvangst te nemen scheepsafvalstoffen voldoen
aan de in lid 1 en artikel 17 omschreven voorwaarden. De Opdrachtgever is tevens verplicht REYM uit eigen beweging te informeren over alle
omstandigheden, waaronder het gebruik van chemicaliën en/of schoonmaakmiddelen, die kunnen leiden tot een afwijkende samenstelling van de
scheepsafvalstoffen.
Indien de Opdrachtgever de in lid 2 bedoelde verklaring niet verstrekt, dan
wel de Opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft dat er een risico bestaat dat
de scheepsafvalstoffen niet aan de in lid 1 en artikel 17 genoemde vereisten voldoen, dan wel REYM sterke aanwijzingen heeft dat de in ontvangst
te nemen partij niet aan deze vereisten voldoet, neemt REYM de partij niet
eerder in ontvangst dan nadat uit een acceptatieonderzoek is gebleken
dat de partij voldoet aan de genoemde vereisten.

Artikel 25 Omschrijving afvalstoffen, operationele bepalingen inzake
		 inontvangstname
1
De overeenkomst tussen partijen bevat tenminste: de scheepsgegevens,
tijd, plaats, soort en hoeveelheid en het tarief voor de in ontvangst te
nemen scheepsafvalstoffen.
2
REYM kan verlangen dat de Opdrachtgever voorafgaand aan het in
ontvangst nemen een veiligheidschecklist volledig en naar waarheid invult
en ondertekent.
3
REYM draagt er voor zorg dat op de overeengekomen tijd en plaats
geëigende ontvangstmiddelen aanwezig zijn.
4
De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat REYM op de overeengekomen tijd en plaats met de uitvoering van de inontvangstname van de
scheepsafvalstoffen kan aanvangen.
5
De Opdrachtgever is REYM het in de overeenkomst vastgelegde uurtarief
en eventuele door REYM gemaakte kosten verschuldigd vanaf het overeengekomen tijdstip voor aanvang van de werkzaamheden, indien buiten
de schuld van REYM nog niet met de uitvoering van de inontvangstname
kan worden aangevangen.
6
De inontvangstname geschiedt door middel van een ontvangstmiddel
waarbij de partij bij andere vergelijkbare partijen scheepsafvalstoffen
gevoegd kan worden. Meerdere aldus in ontvangst genomen partijen
worden conform het bepaalde in de vergunning van REYM krachtens de
Wet Milieubeheer tezamen in het inzamelmiddel opgeslagen voordat een
eventueel acceptatieonderzoek plaatsvindt.
Artikel 26 Bemonstering
1
De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de in ontvangst te
nemen partij(en) vóór de inontvangstname ter plekke eenvoudig te bemonsteren is/zijn. Ieder inzamelmiddel, bijvoorbeeld tank of vat, zal apart
bemonsterd moeten kunnen worden.
2
REYM kan besluiten voorafgaand aan de in ontvangstname van elke in
ontvangst te nemen partij scheepsafvalstoffen een monster te (laten) nemen. De Opdrachtgever is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen
en desgevraagd het monster van zijn handtekening te voorzien.
3
REYM kan tijdens het overpompen van vloeibare scheepsafvalstoffen een
doorstroommonster uit een leiding/slang nemen. Dit doorstroommonster
strekt tussen REYM en de Opdrachtgever tot volledig bewijs.
4
REYM biedt de Opdrachtgever de gelegenheid de monstername bij te
wonen. De monsters worden voorzien van een nummer, dagtekening
en de handtekening van REYM. REYM biedt een deelmonster aan de
Opdrachtgever aan.
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