Art 1. Elke opdracht, al dan niet schriftelijk, gegeven aan
MCR (BE0463 135 309) of Vermetal (BE0416 835 625),
hierna genoemd de opdrachtnemer, wordt afgesloten
volgens onderstaande dwingende bepalingen die een
integraal deel uitmaken van de overeenkomst. De
opdrachtgever, de huurder, verbindt zich ertoe deze
voorwaarden te aanvaarden en na te leven.
Art 2. De opdrachtgever doet afstand van de eigendom
van in de container gestorte goederen en voorwerpen.
Bij niet tijdige betaling heeft de opdrachtnemer in geval
van negatieve waarde van de goederen ,het recht
eenzelfde hoeveelheid afval terug te brengen naar de
opdrachtgever. In geval van een positieve waarde van de
goederen heeft de opdrachtnemer het recht om de
opbrengst van de materialen te verminderen met de
kosten verbonden aan het plaatsen, afhalen en
verwerken van de container.
Art 3. Voor alle schadelijke gevolgen die voortvloeien uit
de aard van de goederen en voorwerpen die in de
container werden gestort, blijft de opdrachtgever
verantwoordelijk. De opdrachtgever vrijwaart de
opdrachtnemer tegen elk verhaal van om het even welke
derde.
Art 4. Indien de inhoud van de container de veiligheid
en/of de gezondheid in gedrang kan brengen van de
verwerkers, dient de opdrachtgever schriftelijk hierop de
aandacht van de opdrachtnemer te vestigen. Indien de
hoeveelheid, samenstelling of consistentie van de
afvalstoffen afwijken van de eerder door opdrachtgever
verstrekte gegevens en/of niet conform met het
afgeleverde staal, heeft de opdrachtnemer het recht :
- de reeds ingezamelde afvalstoffen te bewaren en deze
te doen verwerken, indien de opdrachtgever, binnen de
daartoe door ons te stellen termijn, heeft ingestemd met
het betalen van een herziene prijs.
-de afwijkende afvalstoffen terug te brengen naar de
plaats van inontvangstneming. De rekening en het risico
is ten laste van de opdrachtgever. Hij dient de
teruggebrachte goederen op eerste verzoek van de
opdrachtnemer in ontvangst te nemen. De
opdrachtnemer kan de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk (voor wat betreft de afwijkende afvalstoffen)
annuleren. De opdrachtnemer kan de eventuele kosten
voor het reinigen van een container voor gevaarlijke
afvalstoffen verhalen aan de opdrachtgever.
Art 5. Alle verordeningen, wetten en reglementen, zowel
betreffende het plaatsen van een container als
betreffende het sorteren van afval in het algemeen,
dient de opdrachtgever na te leven. Hij draagt o.a. zorg
voor het aanbrengen of doen aanbrengen van de
vereiste signalisatie en verlichting. Eventuele boeten
vallen ten laste van de opdrachtgever.
Art 6. Van het ogenblik dat de container op de rustplaats
is afgezet tot op het ogenblik van afhaling van de

container is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle
schade aan de container en zijn toebehoren.
Art 7 Alle kosten vootvloeiend uit het overladen van de
container zowel in gewicht als volume zijn ten laste van
de opdrachtgever. De container mag niet hoger geladen
worden dan de rand van de container. In geval kan de
opdrachtnemer bijkomende kosten aanrekenen.
Eventuele boeten vallen ten laste van de opdrachtgever.
Art 8. Voor alle schade ten aanzien van zichzelf, de
opdrachtnemer of derden blijft de opdrachtgever
aansprakelijk tot na de afhaling van de container. De
opdrachtgever zal op eigen kosten desgevallend een
verzekering afsluiten teneinde de risico’s verbonden aan
de plaatsing en afhaling van de container te dekken.
Art 9. De opdrachtgever kan geen schadevergoeding
eisen bij het laattijdig plaatsen en/of afhalen van de
container. Hij draagt alle lasten, kosten en boeten,
inherent aan de container of zijn inhoud, die in rekening
gebracht worden door de overheid.
Art 10. Alle fakturen zijn betaalbaar Schelle, binnen de
30 dagen na faktuurdatum, zonder korting,
afbetalingsmodaliteit of schuldvergelijking. Bij
overschrijding van de betalingstermijn is van rechtswege
en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd ten
belope van 1% per maand met ingang van de
vervaldatum alsmede een schadevergoeding van 15% op
het faktuurbedrag met een minimum van 100,00 Euro
per faktuur. In dat geval kan de dienstverlening aldus
niet verzekerd worden. Elk protest dient binnen de 8
dagen na faktuurdatum per aangetekend schrijven aan
de opdrachtnemer ter kennis gebracht te worden. Het
protest zal door de opdrachtnemer onderzocht worden
maar schorst de betalingsverplichting niet.
Art 11. Elke offerte blijft slechts 14 dagen geldig.
Art 12. De opdrachtgever is verplicht veranderingen van
fakturatieadres onmiddellijk te melden aan de
opdrachtgever.
Art 13. Bij de opdrachtgever afgehaald, gesorteerd afval,
dient door de opdrachtnemer aangewend te worden
conform de vignerende wetgeving.
Art 14. In geval van geschil is het Belgisch recht van
toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het
arrondissement Antwerpen van toepassing.
Art 15 . Deze algemene voorwaarden gelden bij
voorrang, en zulks tot uitsluiting van alle eigen algemene
voorwaarden van de opdrachtgever, hetzij schriftelijk en
voorafgaandelijk anders overeengekomen tussen
partijen.
Art 16. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor
door de opdrachtgever met eigen vervoer aangeleverde
goederen in een vestiging van de opdrachtnemer.

