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VERKOOP- EN AANNEMINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015  IVO VAN DEN BOSCH BVBA  (hierna IVDB genoemd)

1. Onze leveringen en uitvoeringen geschieden te goeder trouw. De partijen zijn 
onderworpen aan het gemeen recht. De klant en/of opdrachtgever (inclusief 
zijn rechtsopvolger) erkent bovendien dat de volgende aanvullende voor-
waarden een wezenlijk deel uitmaken van onze aanbiedingen en offertes, en 
van alle overeenkomsten die worden gesloten (de tekst van de onderlijnde 
hoofdstukken zijn indicatief, de artikels zijn in hun geheel van toepassing). Hij 
verklaart ervan kennis genomen te hebben en er alle bedingen van aanvaard 
te hebben, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen in 
een voorafgaande en schriftelijke afwijking ondertekend door een zaakvoer-
der van onze firma. 

Activiteiten m.b.t. de afvalcontainers en rolcontainers, en uitvoering van 
werkzaamheden
2. De klant is ertoe gehouden tijdig en op correcte wijze, en in overeenstem-

ming met alle wettelijke vereisten, alle eigenschappen van het toe te leveren 
afval nauwkeurig voorafgaandelijk te omschrijven, en hij is aansprakelijk voor 
alle schade die het gevolg zou zijn van een niet juiste of onvolledige om-
schrijving. Het is niet toegelaten om milieuverontreinigende stoffen (zoals o.a. 
autobanden, gasflessen, verfpotten, oliefilters, krengen, gevaarlijke of giftige 
stoffen) of verhardende stoffen (zoals o.a. vloeibaar beton en mortel), of ande-
re stoffen waarvoor de Wet bepaalde voorwaarden of beperkingen oplegt,  in 
een niet-speciaal daartoe bestemde container te deponeren. In rolcontainers 
horen evenmin grote stukken thuis die de pers van de vrachtwagen kunnen 
beschadigen, noch zand, stenen, warme asse, grote hoeveelheden glas, lijm, 
verfafval, enz… doch uitsluitend die afvalgoederen die specifiek voor de be-
stelde containers bestemd zijn.  Indien de klant of zelfs een derde afvalstoffen 
(fysisch of chemisch) welke niet thuis horen in de container gedeponeerd of 
verborgen heeft, wordt dit beschouwd als zijn schending van goede trouw, en 
rechtvaardigt dit van rechtswege onze bijkomende facturatie voor die spe-
cifieke verwerking ervan. De klant aanvaardt onze bevindingen. Bij ernstige 
overtreding kan IVDB de overeenkomst onmiddellijk stopzetten als verbreking 
lastens de klant.  

3. IVDB bepaalt op bindende wijze het gewicht van de afvalstoffen met behulp 
van geijkte middelen. Een afzetcontainer mag maximaal gelijk met de rand 
geladen worden, voor rolcontainers moet het deksel dicht kunnen blijven. 
Overlading in volume of in gewicht of in inhoud geeft IVDB de keuzemoge-
lijkheid om ofwel de daaruit voortvloeiende meerkost te verhalen op de klant, 
ofwel de opdracht niet uit te voeren met de verplichting lastens de klant de 
gemaakte kosten te vergoeden en de container te herleiden tot de inhoud 
waarvoor hij bestemd is. Wachturen (inclusief onze tevergeefse ritten bij on-
mogelijkheid van aflevering/plaatsing/ophaling) worden bovendien aangere-
kend in regie. Indien de rolcontainer niet bereikbaar is worden er voorrijkosten 
aangerekend. Het toegelaten gewicht voor een afvalcontainer vanaf 6 m3 
bedraagt steeds maximaal 10 ton. Overige containermaten kennen overige 
toegelaten gewichten welke geenszins mogen overschreden worden. Indien 
de klant deze grenzen niet kent, dient hij deze aan te vragen bij IVDB. De 
klant is verantwoordelijk voor alle schade aan de container en zijn toebeho-
ren (inclusief diefstal), ontstaan op het ogenblik dat deze op de rustplaats is 
afgezet tot op het ogenblik van de afhaling door IVDB. Bij het verbranden van 
materialen in een container, of bij beschadiging van een container, wordt een 
schadevergoeding van EUR 625 aangerekend, index 31.12.2001 (109,56), 
onverminderd de bijkomende werkelijke schade aan de container en de bij-
komende kosten IVDB.

4. De klant duidt de bereikbare rustplaats aan waar de container moet worden 
afgezet/opgehaald, en/of de materialen moeten worden geleverd, of waar de 
werken moeten worden uitgevoerd. Hij draagt zorg dat de bodem waarop 
gemanoeuvreerd moet worden, stevig genoeg is. Enkel indien de klant ons 
vôôr de totstandkoming van de overeenkomst de officiële, juiste en volledige 
liggingplans van alle ondergrondse leidingen, kabels en bouwwerken heeft 
overhandigd tegen afgiftebewijs, kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden 
voor mogelijke beschadigingen. De klant blijft steeds verantwoordelijk voor 
schade wegens niet-meegedeelde of niet-zichtbare ongekende hindernis-
sen die tijdens de werken/plaatsing mochten voorkomen. Hij blijft eveneens 
verantwoordelijk voor de schade aan wegen, voetpaden, borduren, opritten, 
toegangswegen en doorgangen, behalve indien hij ons voorafgaandelijk de 
overeenkomst schriftelijk gewezen heeft op een onvoldoende stabiliteit om 
een normale overgang met onze voertuigen en de te gebruiken machines te 
waarborgen. Zowel onderverhuring, als ter beschikking stellen van de contai-
ner aan een derde, als gebruik van een container voor eigen werkzaamheden 
al dan niet bij derden, is niet toegelaten. 

5. De leveringstermijn van de goederen, en de aanvang- en beëindigingtermijn 
van de werkzaamheden, zijn soms sterk afhankelijk van onvoorziene om-
standigheden (o.a. het weer, de tijdelijke bodem- en terreingesteldheid, de 
beschikbaarheid, en meestal nog het tijdstip van bestelling/afroep zelf). IVDB 
stelt alles in het werk om snelle uitvoering te garanderen. Het overschrijden 
van eventueel opgegeven data of tijdstippen kan voor de klant geen aanlei-
ding kan zijn de overeenkomst te ontbinden, een schadevergoeding te eisen, 
of betalingen te weigeren. Een eventueel overeengekomen tussentijdse op-
slag wordt niet gelijkgesteld met een bewaargeving/-neming, maar als onze 
zuivere terbeschikkingstelling van opslagfaciliteit. Opslagcontainers worden 
steeds gehuurd op verantwoordelijkheid van de klant.

6. Wanneer er voor de werkzaamheden vergunningen zouden vereist zijn, gaan 
wij ervan uit dat de klant deze vôôr de totstandkoming van de overeenkomst 
geldig in zijn bezit heeft. Alleen de klant is in zulke gevallen verantwoordelijk. 
Indien wij kennis krijgen van het ontbreken van een vereiste vergunning, zullen 
wij dit een ernstig gebrek beschouwen als een contractbreuk lastens de klant, 
en met ons recht tot onmiddellijke facturatie van de reeds geleverde goederen 
en/of uitgevoerde werken, inclusief de door ons geleden schade met inbe-
grip van winstderving op totaalwerk. Indien een container of materialen op de 

openbare weg moet geplaatst worden zal de klant, op zijn kosten (inclusief 
de taksen), de administratieve en wettelijke toelating vragen bij de bevoegde 
instanties, en zal hij instaan voor passende signalisatie en verlichting. De klant 
draagt hiervoor zijn burgerlijke en strafrechterlijke verantwoordelijkheid. 

7. Tenzij anders beschreven draagt de klant de stortgelden en milieutaksen zo-
als zij algemeen van toepassing zijn in onze onderneming. Ons aangereken-
de verhogingen door stortplaatsen en overheden, worden in dezelfde mate 
doorgerekend aan de klant. Vaste prijsoffertes worden dan ook automatisch 
aangepast aan deze verhogingen. Overige verhogingen zoals personeelskos-
tenstijgingen, brandstofprijsstijgingen, enz… worden pas doorgevoerd na 
prijsovereenkomstaanpassingen met de klant, of via normale indexaties, of 
bij wettelijke regelingen ter zake. 

8. Alleen de goederen en de werkzaamheden vermeld in de aanbiedingen en de 
offertes zijn bindend voor de levering en voor de uitvoering. Geldigheid van 
onze aanbiedingen en offertes

Geldigheid van onze aanbiedingen en offertes
9. Al onze aanbiedingen of offertes (voor verhuringen, leveringen, werkzaamhe-

den, …) geschieden voor één totaaluitvoeringsprijs (tevens een nettoprijs, te 
verhogen met de toepasselijke BTW) en blijven geldig voor een termijn van 
één maand. Uitgedrukte eenheidsprijzen (per stuk, per lediging, per periode, 
enz...) zijn derhalve slechts geldig voor de voorziene hoeveelheden bij totaal-
uitvoering. Rolcontainers worden nooit eenmalig geplaatst en veronderstellen 
repetitieve handelingen (ledigingen periodisch of op afroep, waarvoor een 
minimum van eens per twee maanden wordt aangerekend) waarvoor abon-
nementservice geldt. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst wordt 
gelijkgesteld met een feitelijke overeenkomst van één jaar, startend op de 
dag van de terbeschikkingstelling/plaatsing van de rolcontainer. Deze periode 
wordt stilzwijgend telkens voor eenzelfde nieuwe periode verlengd. De over-
eenkomst kan opgezegd worden ten minste zes maanden voor het verstrij-
ken van de lopende periode. Retourkosten worden aangerekend in regie. Bij 
vroegtijdige of gewone verbreking van de overeenkomst door of lastens de 
klant zal deze laatste aan IVDB naast de vergoeding voor uitgevoerde dien-
sten een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die forfaitair vastgesteld 
wordt op het bedrag van de omzet die zou gegenereerd worden tijdens de 
nog resterende duur van de overeenkomst, waarbij de omzet berekend wordt 
op basis van de gemiddelde omzet in de zes maanden voorafgaand aan de 
verbreking.  

Waarborg en aanvaarding
10. Bij werken wordt de klant eigenaar op het ogenblik dat de goederen ingewerkt 

zijn op zijn eigendom. Wij behouden dan enkel een (recht op) schuldvorde-
ring. Bij enkel levering wordt de klant eigenaar op het ogenblik van volledige 
betaling. Nochtans draagt hij dan tot volledige betaling de verantwoordelijk-
heid als bewaarnemer van de goederen. Bij containers blijft de klant verant-
woordelijke eigenaar van de toegeleverde afvalstoffen tot op het ogenblik dat 
deze weggehaald worden door de zorgen van IVDB en zich op de eerste 
openbare weg bevinden. De klant blijft aansprakelijk voor alle mogelijke aan-
spraken van derden ten gevolge van gelijk welke (zelfs foutloze) handelingen, 
onverminderd hetgeen bepaald werd in punt 2. voornoemd. 

11. De klant aanvaardt alle leveringen en werken welke uitgevoerd worden, en 
alle geplaatste containers. Een klacht of bezwaar over onze prestaties dient 
door de klant op straffe van verval onmiddellijk per fax of e-mail gemeld te 
worden, en nadien bevestigd te worden met aangetekend schrijven uiterlijk 
tien dagen na de levering of na de uitvoering, of nadien uiterlijk tien dagen na 
de vaststelling van een verborgen gebrek. 

12. In geval van gerechtvaardigde waarborgvordering of uitvoeringsverhaal, be-
houdt IVDB steeds het recht de vervanging/herstelling in natura uit te voeren, 
zonder prijscompensaties. Naar keuze van IVDB wordt het afval gestort of 
gerecycleerd. Indien IVDB door de overheid of bij overmacht in de onmo-
gelijkheid gesteld worden de toegeleverde afval te verwerken naar stort- of 
recyclageplaats, heeft IVDB recht op teruggave van de opgehaalde goederen, 
waarbij door her-eigendomsoverdracht de oorspronkelijke situatie hersteld 
wordt. De klant moet dan verplicht deze goederen terug aanvaarden. Indien 
de aangeleverde partij reeds vermengd werd met een andere verenigbare 
partij, zal terugname geschieden in verhouding van het aandeel in de totaal 
vermengde partij. 

Facturatie en betalingen 
13. Facturatie geschiedt volgens voortgang van de leveringen en/of van de wer-

ken. Al onze facturen zijn betaalbaar op normale vervaldag binnen acht dagen 
na factuurdatum, maar de klant krijgt een uitzonderlijke betalingsfaciliteit van 
dertig dagen. Bij overschrijding van deze betalingsfaciliteit kunnen de verdere 
leveringen en/of werken geschorst worden, waarbij herneming zal geschie-
den in functie van onze planning van onze werkzaamheden bij volgende ove-
rige cliënten met prijsstijgingindex op risico van de klant. Bij overschrijding 
van de betalingsfaciliteit met méér dan één maand, kan IVDB de overeen-
komst definitief verbreken met behoud van recht op alle schadevergoedingen 
winstderving inbegrepen. Bij faling of wanbetaling behoudt IVDB het recht om 
de container leeg op te halen.

14. Bij overschrijding van de voornoemde betalingsfaciliteit zal zonder vooraf-
gaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd 
zijn vanaf normale vervaldag, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % 
van het factuurbedrag met een minimum van EUR 62,50, index 31.12.2001 
(109,56).

15. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van IVDB be-
voegd.


