
 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN AAN AVRI 

 
ARTIKEL 1 DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
"Avri": Afvalverwijdering Rivierenland, gevestigd te Geldermalsen; een 
dienstonderdeel van de Regio Rivierenland, gevestigd te Tiel; 
"aanbieder": de eigenaar of gebruiker van een pand of terrein waarmee Avri 
een overeenkomst sluit inzake het aanbieden aan en laten afvoeren van 
afvalstoffen door Avri; 
"stoffen": alle door de aanbieder aan Avri aangeboden stoffen, in welke 
vorm of hoedanigheid ook, waaronder begrepen vloeibare vorm; 
"afvalstoffen": stoffen waarvan de aanbieder zich wil ontdoen door middel 
van overdracht aan Avri; 
"chemische afvalstoffen of gevaarlijke stoffen": stoffen als zodanig bepaald 
ingevolge de Wet milieubeheer, hoe deze te eniger tijd ook zou mogen 
luiden; 
"be- en/of verwerkingsinrichting": de inrichting waarin afvalstoffen geschikt 
worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of verwerking dan wel 
waar afvalstoffen worden gestort of verbrand dan wel waar afvalstoffen 
worden overgeslagen; 
"inzamelauto": een voertuig dat is ingericht voor het inzamelen van 
afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen; 
"persauto": een inzamelauto met een vaste laadbak voorzien van een 
persinstallatie om het afval te verdichten; 
"rolcontainer": een laadkist, bestemd voor het deponeren van afvalstoffen, 
op vier wielen, geschikt voor lossing in een inzamelauto; 
"minicontainer": een kleine laadkist, bestemd voor het deponeren van 
afvalstoffen, op twee wielen, geschikt voor lossing in een inzamelauto; 
"afzetcontainer": een open of gesloten laadkist voor het deponeren van 
stoffen, geschikt voor transport op een vrachtauto; 
"perscontainer": een laadkist, voor het deponeren van afvalstoffen, met een 
zelfpersende installatie voor verdichting van de erin gedeponeerde 
afvalstoffen, geschikt voor transport op een vrachtauto. 
 
ARTIKEL 2 VOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN VAN AAN TE   
  BIEDEN AFVALSTOFFEN 
2.1 Bij plaatsing van een mini-, rol-, afzet- of perscontainer in  opdracht 
 van een aanbieder, zal door Avri aangegeven worden welke stoffen 
 in de container gedeponeerd kunnen worden. 
2.2 Het is verboden stoffen (in containers) aan Avri aan te bieden, 
 welke ingevolge enig wettelijk voorschrift of  
 krachtens het voor de betrokken be- of verwerkingsinrichting 
 geldende reglement of geldende vergunning  niet te verwerking 
 mogen worden aangeboden. Avri zal de aanbieder, op verzoek, voor 
 of bij het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de 
 betrokken reglementen ter beschikking  stellen. Eventueel 
 wijzigingen zullen met een minimum termijn van een maand door 
 Avri aan de aanbieder kenbaar worden gemaakt. 
2.3 De aanbieder is verplicht, ook zonder uitdrukkelijk verzoek 
 daartoe van Avri, Avri vóór de uitvoering van de activiteiten mee te 
 delen of de ter uitvoering van die activiteiten aangeboden of 
 bestemde afvalstoffen bestaan uit chemische 
 afvalstoffen/gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de Wet 
 milieubeheer of in de op deze wet gebaseerde regelgeving. 
 
ARTIKEL 3 OPHAALDAGEN EN WIJZE VAN AANBIEDEN VAN  
   AFVAL EN/OF MINI- OF ROLCONTAINER 
3.1 De aanbieder biedt Avri haar afval aan, in de door Avri voor dat 
 doel beschikbaar gestelde container. 
3.2 De, in de overeenkomst vastgelegde, wijze van aanbieden is  voor 
 beide partijen bindend. Dit geldt ook voor de  aanbiedfrequentie. Een 
 wijziging van de wijze van aanbieden of  aanbiedfrequentie is alleen 
 geldig indien zij schriftelijk is vastgesteld en door beide partijen 
 ondertekend. 
3.3 De dagen van lediging of inzameling worden in onderling overleg 
 tussen aanbieder en Avri vastgesteld. Een wijziging daarvan is 
 alleen geldig indien zij schriftelijk door Avri aan aanbieder is 
 medegedeeld. 
3.4 De aanbieder is gehouden de instructies met betrekking tot de 
 wijze van aanbieden, overeenkomstig het vorenstaande na te 
 komen. 
 
ARTIKEL 4 REGELS VOOR HET AANBIEDEN  VAN GROFVUIL 
4.1 Grofvuil dient gebundeld gereed gezet te worden. De bundels 
 mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3. 
4.2  Als grofvuil  mag nimmer  worden aangeboden: gevaarlijke 
 (chemische) afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer  of op 
 deze wet gebaseerde regelgeving, en/of puin of beton, en/of bouw- 
 en sloop afval, en/of afvalstoffen die stank verspreidend, radioactief, 
 giftig, verhardend, bijtend, ontplofbaar, agressief  en/of anderszins 
 gevaarlijk zijn. 
4.3 De aanbieder is zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de 
 activiteiten van Avri verantwoordelijk voor gevaarlijk en of 
 potentieel schade toebrengende eigenschappen van de 
 afvalstoffen. Het risico van verwezenlijking van enige schade door 
 die eigenschappen komt, behoudens opzet of grove schuld van 
 Avri, voor rekening van aanbieder. 
 

 
4.6 Indien het overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt op het 
 terrein van de aanbieder, moet dit geschieden door het grofvuil op 
 een zodanige wijze gereed te zetten, dat de inzamelauto van Avri 
 onbelemmerd toegang heeft tot de ter inzameling gereed  gezette 
 afvalstoffen. 
4.7 Indien het overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt aan de 
 openbare weg, dan moet dit geschieden door het grofvuil op de 
 overeengekomen inzameldag, niet vóór 06.00, te plaatsen: 
  - op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het  
   ontbreken van een trottoir, aan de kant van de rijweg; 
  -  op een wijze waardoor het voetgangers- en overig   
   verkeer niet wordt gehinderd of belemmerd. 
 
ARTIKEL 5 REGELS VOOR HET GEBRUIK EN HET AANBIEDEN  
   VAN AFVALCONTAINERS 
5.1 De container(s) is/zijn eigendom van Avri. 
5.2 De ter beschikking gestelde container(s) mag/mogen uitsluitend 
 worden gebruikt voor het bergen en aanbieden van afvalstoffen als 
 aangegeven door Avri. In minicontainers van kunststof mogen 
 geen hete en/of gloeiende stoffen/voorwerpen worden 
 gedeponeerd. 
5.3 In de container(s) mag/mogen geen stoffen worden gedeponeerd, 
 die de container(s) of andere eigendommen van Avri kunnen 
 beschadigen of aantasten. 
5.4 In verband met de op voorhand bepaalde wijze van verwerking of 
 bestemming van de in specifieke containers in te zamelen 
 afvalstoffen, zal de aanbieder in die containers geen afvalstoffen 
 deponeren die krachtens overeenkomst, overheidsvoorschriften of 
 algemene voorwaarden/aanwijzingen van Avri niet voor die wijze van 
 verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij 
 geldt onder meer dat: 
  -  In containers nimmer mogen worden gedeponeerd:  
   gevaarlijke (chemische) afvalstoffen als  bedoeld in de  
   Wet milieubeheer of op deze wet gebaseerde    
   regelgeving, en/of afvalstoffen die standverspreidend,  
   radioactief, giftig, verhardend, bijtend, ontplofbaar,   
   agressief en/of anderszins gevaarlijk zijn of qua afmeting  
   en/of omvang groter zijn dan de container en/of waar het  
   totaalgewicht het laadvermogen van de container of het  
   hefvermogen van de hefinstallatie op de inzamelauto te  
   boven gaat; 
  -  in mini-, rol- en perscontainers bovendien nimmer puin,  
   grond of beton, bouw- en sloopafval en geperste of   
   verdichte afvalstoffen mogen worden gedeponeerd; 
  -  in containers, geplaatst voor gescheiden inzameling van  
   (herbruikbare) deelstromen, uitsluitend de deelstromen  
   waarvoor de container is bedoeld mogen worden   
   gedeponeerd. 
5.5 De inhoud van een minicontainer mag niet zwaarder zijn dan 75 
 kilogram. Avri zal de aanbieder, op verzoek, informeren over het 
 maximale gewicht van de inhoud van de diverse types 
 rolcontainer(s) en/of afzetcontainers. 
5.6 De aanbieder is zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de 
 activiteiten van Avri verantwoordelijk voor gevaarlijke en/of 
 potentieel schade toebrengende eigenschappen van de 
 afvalstoffen. Het risico van verwezenlijking van enige schade door 
 die eigenschappen komt, behoudens opzet of grove schuld van Avri, 
 voor rekening van de aanbieder. 
5.7 In de container(s) mag niets worden verbrand. 
5.8 De container(s) dient/dienen, voor zover zij beschikken over 
 deksels, kleppen of deuren, bij het aanbieden van Avri goed 
 gesloten zijn. 
5.9 De container(s) dient/dienen door de aanbieder regelmatig 
 inwendig en uitwendig te worden gereinigd. Indien schriftelijk met 
 Avri overeengekomen, zal Avri zorg dragen voor reiniging. 
5.10 Het is niet toegestaan de container(s) door derden te laten 
 gebruiken of deze aan derden in onderhuur af te  staan. 
5.11 Het mechanisch onderhoud van de container(s) geschiedt door en 
 voor rekening van Avri. 
5.12 Beschadigingen en vernielingen van de container(s) worden door 
 Avri hersteld op kosten van de aanbieder, tenzij deze aantoont dat 
 de beschadiging of de vernieling is te wijten aan Avri. 
5.13 Als een aan de aanbieder ter beschikking gestelde container 
 verloren gaat (bijv. door brand of diefstal), zal de aanbieder de 
 kosten van vervangen betalen.  
5.14 Het ledigen zal tijdens de geldende diensturen en zoveel mogelijk op 
 gezette tijden geschieden, tenzij anders  overeengekomen. 
5.15  Indien het overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt op het 
 terrein van de aanbieder, moet dit geschieden door de container op 
 de vastgestelde ledigingsdag in gesloten toestand en op een 
 zodanige  wijze gereed te zetten, dat de door Avri daarvoor in 
 gebruik zijnde inzamelauto onbelemmerd toegang heeft tot de 
 container. 
5.16 Indien het overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt aan de 
 openbare weg, dan moet dit geschieden door de container op de 
 vastgestelde ledigingsdag, niet vóór 06.00 uur, te plaatsen: 



  - op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het  
   ontbreken van een trottoir, aan de kant van de rijweg; 
  - in gesloten toestand en op een wijze waardoor het   
   voetgangers- en overig verkeer niet wordt gehinderd of  
   belemmerd. 
5.17 De container dient zo spoedig mogelijk na lediging van de 
 openbare weg verwijderd te worden. 
 
ARTIKEL 6 AFVALBEWERKING EN -VERWERKING 
Indien de op voorhand bepaalde be- en/of verwerkingsinrichting voor de in 
te zamelen afvalstoffen, tengevolge van een omstandigheid buiten de 
invloedsfeer van Avri, voor aanlevering van afvalstoffen niet beschikbaar of 
bereikbaar is, is Avri bevoegd om het afval af te voeren naar een andere 
be- en/of verwerkingsinrichting en de extra kosten die hierdoor ontstaan 
aan de aanbieder in rekening te brengen. 
 
ARTIKEL 7 OVERHEIDSMAATREGELEN MET BETREKKING   
   TOT DE WIJZE VAN AANBIEDEN VAN     
   AFVALSTOFFEN 
7.1 Indien en voor zover afvalstoffen uit hoofde van door bevoegd 
 gezag uitgevaardigde maatregelen gescheiden moet worden 
 aangeleverd, of in een bepaalde vorm moet worden aangeboden, is 
 de aanbieder eveneens in het kader van de uitvoering van deze 
 overeenkomst daartoe verplicht, zonder dat dit aanleiding kan zijn tot 
 het overigens wijzigen van de rechten/verplichtingen van partijen. 
7.2 Avri verplicht zich, uit hoofde van deze overeenkomst, zorg te 
 dragen voor de afvoer van de gescheiden aangeboden afvalstoffen 
 overeenkomstig de hierboven bedoelde maatregelen. 
7.3 Indien door bevoegd gezag uitgevaardigde maatregelen gevolgen 
 hebben voor de wijze van uitvoering van werkzaamheden welke Avri 
 voor de aanbieder uitvoert, is Avri gerechtigd de overeengekomen 
 werkzaamheden overeenkomstig de door bevoegd gezag 
 uitgevaardigde maatregelen uit te voeren, zonder dat dit aanleiding 
 kan zijn tot het overigens wijzigen van de rechten/verplichtingen van 
 partijen. 
7.4 Avri is gerechtigd eventuele meerkosten verbonden aan de 
 gescheiden inzameling en afvoer van afvalstoffen 
 overeenkomstig de hierboven bedoelde overheidsmaatregelen en de 
 in artikel 7.3 bedoelde overheidsmaatregelen door te  berekenen aan 
 de aanbieder. 
 
ARTIKEL 8 UITVOERING WERKZAAMHEDEN 
Het niet nakomen van de uitvoering van de werkzaamheden door Avri op 
de overeengekomen dag geeft de aanbieder geen recht op 
schadevergoeding of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichting. In geval er sprake is van een 
duurovereenkomst is de aanbieder evenmin gerechtigd de overeenkomst 
op te zeggen of te ontbinden, tenzij Avri de activiteiten niet binnen een door 
aanbieder, na bedoelde niet-nakoming van de overeengekomen 
ophaaldag, gestelde redelijk termijn heeft uitgevoerd. 
 
ARTIKEL 9 OVERWERK, MEERWERK 
Indien op verzoek van de aanbieder of door aan de aanbieder toe te 
rekenen omstandigheden normale werktijden moeten worden 
overschreden, is Avri gerechtigd daarvoor een opslag te rekenen. 
 
ARTIKEL 10 AANPSRAKELIJKHEID 
10.1 Avri is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken 
 ontstaan door de aanwezigheid, het gebruik of het ledigen van 
 containers of de ter inzameling gereed gezette afvalstoffen, tenzij 
 deze schade het rechtstreekse gevolg is van schuld van Avri. 
10.2 Indien Avri, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te 
 vergoeden, zal Avri ter eigen keuze overgaan tot 
 schadevergoeding of het opnieuw (gedeeltelijk) uitvoeren van de 
 activiteit waarin Avri is tekortgeschoten. De schadevergoeding zal 
 nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de uitgevoerde 
 activiteit waardoor de schade is veroorzaakt, of, indien de schade 
 gedekt is door de verzekering van Avri, dan het bedrag dat 
 daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. 
10.3 De aanbieder vrijwaart Avri voor alle aanspraken van derden tot 
 vergoeding van schade - van welke aard ook - die tengevolge 
 van de aanwezigheid of het gebruik van een container aan hen 
 wordt toegebracht, behoudens in geval van opzet of grove schuld 
 van de zijde van Avri. 
10.4 Indien de aanbieder de aan te bieden stoffen niet aanbiedt 
 overeenkomstig de ingevolge de geldende verordeningen en/of 
 algemene voorwaarden van Avri voorgeschreven wijze, is de 
 aanbieder voor de uit dien hoofde ontstane schade aansprakelijk. 
 Voorts zullen eventuele meerkosten aan hem in rekening kunnen 
 worden gebracht. 
10.5 Avri heeft steeds het recht de stoffen voor de aanvang van haar 
 activiteiten te keuren en/of te analyseren. Aan het uitvoeren of 
 nalaten van een keuring of analyse kan de aanbieder jegens Avri 
 geen rechten  ontlenen. 
10.6 Eventuele kosten verbonden aan de, overeenkomstig het 
 bepaalde in de algemene voorwaarden van Avri in het kader van 
 artikel 10.5 te verrichten keuring en/of analyse, zijn voor rekening 
 van de aanbieder. 

10.7 In ieder geval blijft, zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de 
 werkzaamheden door Avri ingevolge de overeenkomst/de 
 algemene voorwaarden/overige geldende regelingen, de  aanbieder 
 verantwoordelijk voor gevaarlijke en/of potentieel schade 
 toebrengende eigenschappen en van de afvalstoffen en  komt, 
 behoudens opzet of grove schuld van Avri, het risico van 
 verwezenlijking van enige schade door die eigenschappen voor 
 rekening van de aanbieder. De aanbieder is verplicht tot  vergoeding 
 van schade zoals hiervoor bedoeld aan Avri, haar werknemers en 
 door aan Avri ingeschakelde (hulp)personen en tot vrijwaring voor 
 aanspraken van derden. 
10.7 Niet-nakoming van enige verplichting voortspruitende uit de 
 overeenkomst respectievelijk deze voorwaarden verplicht de 
 aanbieder tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade 
 aan Avri, haar werknemers en de door de Avri ingeschakelde 
 (hulp)personen. 
 
ARTIKEL 11 VERGOEDING EN BETALING 
11.1 In het geval sprake is van een dienstverlening met een frequentie 
 van eenmaal per maand of meer, verzendt Avri jaarlijks een factuur 
 met de overeengekomen vergoeding, tenzij een facturering per 
 maand, kwartaal of per half jaar is overeengekomen. 
11.2 Voor zover de kostprijs van de door Avri uit te voeren activiteiten 
 een verhoging ondergaat wordt de overeengekomen prijs 
 dienovereenkomstig verhoogd. Avri zal tijdig, met een minimum 
 termijn van een maand, de aanbieder op de hoogte stellen van de 
 verhoging. Indien de op dat moment geldende prijs, anders dan 
 wegens toegenomen kosten van eindverwerking 
 (stort/verbranding/verwerking anderszins) wordt verhoogd met 
 meer dan 10%, heeft de aanbieder het recht de overeenkomst 
 door opzegging te ontbinden met in achtneming van een 
 opzegtermijn van zes maanden. 
11.3 De vergoeding die aanbieder verschuldigd is wordt door Avri of in 
 haar opdracht door een derde geïnd. 
11.4 Avri kan, indien zij dat wenst, of de omstandigheden daartoe 
 aanleiding geven, de wijze van inning van de vergoeding  wijzigen. 
11.5 Indien Avri de inningswijze van de vergoeding wijzigt, zal zij de 
 aanbieder hiervan tijdig, met een minimumtermijn van een 
 maand, op de hoogte stellen. 
11.6 De, door de aanbieder aan Avri verschuldigde, vergoeding moet in 
 wettig Nederlands betaalmiddel worden voldaan door 
 overboeking op een door Avri aan de aanbieder kenbaar gemaakte 
 bank- of girorekening, na ontvangst van de factuur. 
11.7 Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na 
 factuurdatum. 
11.8 Indien binnen vier weken na factuurdatum nog geen betaling is 
 ontvangen, dan wordt een incasso procedure gestart. Alle 
 hieraan verbonden kosten, gerechtelijke en buitenrechtelijke 
 alsmede de wettelijke rente, komen ten laste van de debiteur. 
 
ARTIKEL 12 AFWIJKENDE EN/OF AANVULLENDE BEDINGEN 
Op van standaardbepalingen afwijkende bedingen en/of aanvullende 
bedingen kan door de aanbieder slechts een beroep worden gedaan indien 
en in zoverre deze schriftelijk zijn vastgelegd en door aanbieder en Avri zijn 
aanvaard door ondertekening. 
 
ARTIKEL 13 INGEBREKESTELLING 
Indien de aanbieder na schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nalatig 
blijft in nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de 
plaatselijke verordeningen en/of deze overeenkomst op hen rust, heeft Avri 
het recht de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, of de uitvoering 
daarvan op te schorten, zulks ter keuze van Avri. Ontbinding of opschorting 
laat onverlet de overige rechten van Avri, in het bijzonder om aan de 
aanbieder vergoeding van de schade, die Avri als gevolg van de 
(voortijdige) beëindiging van de overeenkomst lijdt, te vorderen. 
 
ARTIKEL 14 DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
14.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst 
 aangegeven periode, welke aanvangt op de in de overeenkomst 
 vermelde datum. 
14.2 Na beëindiging van de in artikel 14.1 genoemde periode wordt de 
 overeenkomst telkens stilzwijgend met eenzelfde periode 
 verlengd, tenzij minimaal drie maanden voor het verstrijken van 
 enige periode door een partij schriftelijk opzegging heeft 
 plaatsgevonden. 
 
Geldermalsen, 1 april 2014, 
 
Avri 
Postbus 290 
4190 CG  GELDERMALSEN 


