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Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van de door Saver
bijgevoegde Algemene Voorwaarden / Aanvullende voorwaarden en verklaart de Opdrachtgever hiermee in te stemmen.
Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn om deze overeenkomst aan te gaan voor bovengenoemde rechtspersoon.
Alle door Saver ter beschikking gestelde of verhuurde containers worden geacht op het moment dat zij in macht komen van
de opdrachtgever zich in goede staat te bevinden, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever. Eventuele klachten
hieromtrent moeten uiterlijk binnen 5 dagen na plaatsing van de container aan Saver schriftelijk worden gemeld. Ter
beschikking gestelde containers blijven eigendom van Saver. De containers worden door en voor rekening van Saver
technisch onderhouden. Beschadigingen die anders dan door normaal gebruik zijn ontstaan, op welke wijze dan ook, worden
op kosten van de Opdrachtgever hersteld.
De Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor behoorlijke bewaring van de containers van Saver.
De Opdrachtgever is voorts behouden om de containers op een zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te
behandelen en te beladen. Daarnaast is het niet toegestaan containers te beplakken met stickers en/of te beschilderen/
spuiten of anderszins te bekleden of bewerken.
De ter beschikking gestelde container(s) of ander(e) inzamelmiddel(en) mag/mogen uitsluitend worden gebruikt bij het bergen
en aanbieden van de afvalstoffen als overeengekomen met Saver. In (mini)containers van kunststof mogen geen hete en/of
gloeiende stoffen worden gedeponeerd.
In de container(s) mag/mogen geen stoffen worden gedeponeerd, die de container(s) of andere eigendommen van Saver
kan/kunnen beschadigen of aantasten. Er mag in de containers niets worden verbrand.
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 de containers geen afvalstoffen deponeren en er voor instaan dat ook derden daarin geen
afvalstoffen deponeren, die krachtens overeenkomst, overheidsvoorschriften of voorschriften of aanwijzingen van Saver niet
voor de wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat
o
in rol- en/of mini- en/of perscontainers nimmer mogen worden aangeboden gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton,
kadavers, en/of slachtafval die/dat radioactief en/of ontplofbaar zijn/is (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig,
verhardend, bijtend, agressief en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn, mogen alleen daarin worden aangeboden
indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn/is dan de container en/of waarvan het totaal
gewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de containerinstallatie te boven gaat en
eventueel andere stoffen die door de verwerkinrichting niet worden geaccepteerd;
o
in de containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van speciale stoffen zoals glas, papier, blik, textiel
en kunststoffen uitsluitend die stoffen mogen worden gedeponeerd.
De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door de Opdrachtgever dat verlies, morsen of wegwaaien wordt
voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Saver of derden wordt veroorzaakt.
Schade veroorzaakt door containers van Saver aan of bij de Opdrachtgever, medewerkers van de Opdrachtgever en/of
derden, nadat de containers door Saver op de daarvoor bestemde plaatsen zijn gezet, is voor rekening en risico van de
opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Saver voor alle aanspraken en schade te dier zake.
Eventuele schade aan een geplaatste container van Saver dient terstond aan Saver te worden gemeld. Beschadigde
containers worden door Saver voor rekening van de Opdrachtgever gerepareerd dan wel vervangen, een en ander ter
beoordeling aan Saver. Beschadigde containers worden voor rekening van Saver gerepareerd of vervangen indien de schade
bestaat als gevolg van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Saver zelf.
Reparatie en vervanging van de containers dient door de Opdrachtgever te worden gedoogd zonder dat de Opdrachtgever
enig recht kan doen gelden van de huur of op vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
De Opdrachtgever dient de te ledigen en/of te vervoeren containers (indien van toepassing) met gesloten deksel op de dagen
waarop ze worden geledigd en/of opgehaald, gereed te zetten aan de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat
in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is
voor personeel en materieel van Saver, zodanig dat hun plaatsing niet in strijd komt met veiligheid- en/of
verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor Saver of derden. De Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende
verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of afvalstoffen en treft de voor de
verkeersveiligheid vereiste maatregelen.
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes die voortkomen uit de plaatsing van de containers in
overeenstemming met zijn aanwijzingen. Hij zal Saver vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.
Saver is niet verplicht de Opdrachtgever te vrijwaren tegen belemmeringen die derden hem in het genot van de containers
toebrengen.
De Opdrachtgever mag de containers niet verhuren dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen.
De Opdrachtgever dient de containers onmiddellijk te vervreemden na beëindiging van de overeenkomst, door welke oorzaak
ook, leeg, schoon en in goede staat, voor eigen rekening, aan Saver te retourneren. Saver is overigens in geval van
beëindiging van de overeenkomst, door welke oorzaak ook, gemachtigd haar containers zonder enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst retour te nemen en daartoe de plaats te betreden waar deze zich bevinden. Alle hieraan verbonden
kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, een en ander ter beoordeling aan Saver, is Saver gerechtigd de
behandeling en/of afvoer van de container te weigeren. Eventuele schade en/of boetes als gevolg van verkeerde belading of
overbelading zijn voor rekening van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever zal Saver vrijwaren voor enige aanspraken in dit
verband.
Het in dit artikel over containers bepaalde is van overeenkomstige toepassing op andere zaken van Saver.
De container(s) dient/dienen, voor zover zij beschikt/beschikken over deksels, kleppen of deuren bij het aanbieden gesloten
te zijn.
De container(s) dient/dienen door de Opdrachtgever regelmatig inwendig en uitwendig te worden gereinigd.
Als een aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde container verloren gaat (bijvoorbeeld door brand of diefstal) zal de
Opdrachtgever de kosten van vervanging betalen.
Indien het aanbieden of overdragen van afval plaatsvindt op het terrein van de Opdrachtgever, moet dit geschieden door de
container op de vastgestelde ledigingdag in gesloten toestand en op een zodanige wijze gereed te zetten, dat de door Saver
daarvoor in gebruik zijnde inzamelauto onbelemmerd toegang heeft tot de container.

Datum: 1 juli 2011

Pagina 1 van 2

AANVULLENDE VOORWAARDEN EVENEMENTEN

•

•
•
•
•
•

Indien het overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt aan de openbare weg, dan moet dit geschieden door de container
op de vastgestelde ledigingdag, niet eerder dan 06:00 uur te plaatsen
o
op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een trottoir aan de kant van de rijweg;
o
in gesloten toestand en op een wijze dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd en/of belemmerd;
o
op een tijd en plaats nader met de opdrachtgever afgesproken.
Plaatsing van de container op de openbare weg wordt slechts toegestaan op de dag van lediging tenzij door een hiertoe
bevoegde instantie anders is bepaald.
De container dient zo spoedig mogelijk na lediging van de openbare weg te worden verwijderd.
Saver is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken ontstaan door de aanwezigheid, het gebruik of het ledigen van
containers of de ter inzameling gereedgezette afvalstoffen, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van schuld van
Saver.
De Opdrachtgever vrijwaart Saver van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (van welke aard ook) die ten
gevolge van de aanwezigheid of het gebruik van een container aan hen wordt toegebracht, behoudens ingeval van bewezen
opzet of grote schuld van de zijde van Saver.
Facturatie vindt vooraf plaats per maand.
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