
ALGEMENE VOORWAARDEN ECONOMISCH AFVALBEHEER B.V. (EAB) 

Artikel 1 - Definities  
Afvalstoffen: alle in het kader van de Overeenkomst aan EAB aangeboden Afvalstoffen bestaande uit restafval dat 
op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op de wijze als voorzien in de Overeenkomst mag worden 
afgevoerd. 
Acceptatievoorwaarden: voorwaarden die EAB per categorie Afvalstoffen hanteert en welke deel uitmaken van 
deze algemene voorwaarden. 
Containers: alle door EAB aan Opdrachtgever verstrekte Containers, welke door Opdrachtgever voor het 
aanbieden van Afvalstoffen dienen te worden gebruikt. 
Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die 
Werkzaamheden verbonden kosten alsmede aanbiedingen.  
Opdrachtgever: degene die de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt, een Offerte daartoe aanvraagt 
dan wel een Overeenkomst aangaat, of rechtsopvolgers daarvan. 
Overeenkomst: alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en EAB alsmede alle opdrachten van Opdrachtgever 
aan EAB, al dan niet naar aanleiding van een Offerte van EAB, waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn. 
Werkzaamheden: alle werkzaamheden die EAB ten behoeve van Opdrachtgever verricht. 
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid  
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en aanbiedingen van EAB, de Overeenkomsten 

die EAB met een Opdrachtgever sluit alsmede op al het meerwerk dat EAB ten behoeve van 
Opdrachtgever verricht. 

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien zulks uitdrukkelijk door 
EAB schriftelijk is aanvaard. 

2.3 Indien bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen uit de 
Overeenkomsten, dan gaan deze laatste boven de Algemene Voorwaarden. 

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever – ook indien deze eerder dan de 
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard – is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij EAB 
uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt.  

2.5 Opdrachtgever die éénmaal een Overeenkomst heeft gesloten met EAB waarop deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op 
latere Overeenkomsten en Offertes. 

 
Artikel 3 - Offertes, totstandkoming van de Overeenkomst, wijzigingen en annulering 

3.1 Alle Offertes, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van EAB zijn vrijblijvend. Tenzij anders is 
aangegeven, heeft een Offerte een geldigheidsduur van 1 maand. EAB is te allen tijde bevoegd de Offerte 
in te trekken. 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand indien en zodra: 
a) een Offerte dan wel een Overeenkomst door EAB en Opdrachtgever is getekend; of 
b) EAB dan wel Opdrachtgever een opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever cq. EAB heeft bevestigd; 

of 
c) EAB met de uitvoering van Werkzaamheden heeft aangevangen. 

3.3 Opdrachtgever is door en vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst gebonden.  
3.4 In geval van verschillen tussen een opdracht van Opdrachtgever en de schriftelijke bevestiging van EAB 

is slechts de vastlegging door EAB bindend, behoudens tegenbewijs. 
3.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van de Offerte op ondergeschikte 

punten afwijkende aanvaarding door Opdrachtgever EAB niet, maar komt de Overeenkomst tot stand op 
de voorwaarden van de Offerte. 

3.6 Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij EAB uitdrukkelijk 
anders aangeeft.  

 
Artikel 4 - Duur en beëindiging  
4.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een duur van 1 jaar na 

ingangsdatum. 
4.2 Behoudens opzegging conform deze Algemene Voorwaarden, worden Overeenkomsten telkens 

stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als waarvoor de Overeenkomst is aangegaan. 
4.3 Opzegging van de Overeenkomst is schriftelijk d.m.v. aangetekende brief mogelijk tegen het einde van de 

lopende periode en met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
4.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, behoudens wegens verzuim 

aan de zijde van EAB, zulks slechts na een schriftelijke in kennisstelling van het verzuim aan EAB, 
waarbij EAB een redelijke termijn van minimaal 2 weken  wordt geboden om het verzuim te herstellen. 

4.5 Indien Opdrachtgever in strijd met artikel 4.3 en/of 4.4 handelt, verbeurt Opdrachtgever aan EAB een 
direct zonder ingebrekestelling opeisbare boete ter hoogte van 6 maandtarieven, zulks met een minimum 
van EUR 1.000,--, onverminderd het recht van EAB op volledige schadevergoeding. 

4.6 Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door een 
schriftelijke verklaring aan de andere partij met onmiddellijke ingang te ontbinden, zodra die partij in 
wettelijk verzuim (nadat een redelijke termijn is gesteld om het verzuim te herstellen) is met één of meer 
verplichtingen uit de Overeenkomst, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling 
aanvraagt, bewind over zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking 
over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, in liquidatie is of wordt ontbonden. Alle op dat moment 
door Opdrachtgever aan EAB verschuldigde bedragen worden terstond en integraal opeisbaar. 

 
Artikel 5 - Exclusiviteit  
Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst (inclusief verlengingen) met 
betrekking tot de soort Afvalstoffen waarop de Overeenkomst betrekking heeft, overeenkomsten met derden aan te 
gaan. 
 
Artikel 6 - Prijzen, betalingen, opschorting, zekerheden en reclame 
6.1 Prijzen zijn exclusief BTW, eventuele precariorechten, meerwerk en eventuele van overheidswege 

opgelegde heffingen en/of belastingen, alsmede de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en 
belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Deze kosten, heffingen en 
belastingen zullen separaat aan Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. 

6.2 EAB is gerechtigd de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen met 
voor EAB toegenomen kosten als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld stijging van de loonkosten, energieprijzen ,verwerkingsprijzen etc.  

6.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde kan EAB jaarlijks haar prijzen verhogen conform CBS 
consumentenprijsindex. 

6.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichting jegens EAB 
voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - in verzuim en is 
Opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had 
moeten zijn van 1,5% per maand of gedeelte van een maand (cumulatief). 

6.5 Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is EAB gerechtigd haar Werkzaamheden op te schorten totdat het 
totale verschuldigde bedrag door Opdrachtgever integraal is voldaan. EAB is niet aansprakelijk voor enige 
schade voortvloeiende uit het opschorten van haar Werkzaamheden. 

6.6 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan EAB verschuldigde bedragen 
komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op vijftien procent 
van het door Opdrachtgever onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 500,--, 
onverminderd het recht alle kosten in verband met gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te 
vorderen. 

6.7 Opdrachtgever mag een schuld van hem aan EAB en een opeisbare vordering van hem op EAB niet 
verrekenen tenzij EAB uitdrukkelijk schriftelijk de vordering heeft erkend of in rechte onherroepelijk is 
vastgesteld. 

6.8 Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en 
vervolgens op de oudste factuur. 

6.9 EAB is gerechtigd, indien naar haar eigen oordeel de financiële toestand van Opdrachtgever daartoe 
aanleiding geeft, zekerheid te verlangen en in afwachting hiervan haar verplichtingen uit de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien redelijke zekerheidstelling uitblijft, is EAB 
gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te 
ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder dat Opdrachtgever enig recht op 
schadevergoeding kan doen gelden.  

6.10 Hangende kwesties, van welke aard ook, geven Opdrachtgever nimmer het recht betaling op te schorten. 
6.11 Alle door Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar 

verplichtingen door EAB dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te worden ingeroepen binnen 
veertien dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij 
gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van Opdrachtgever ter 
zake vervallen eveneens indien zij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EAB zelf een 
vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen. 

6.12 Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, bij aangetekend 
schrijven, binnen 8 dagen na factuurdatum bij EAB te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten 
van Opdrachtgever ter zake vervallen. 

6.13 Reclames als hiervoor, sub 13 en 14 bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever 
niet op. 

 
Artikel 7 - Meerwerk  
EAB is bevoegd meerwerk uit te voeren en bij Opdrachtgever in rekening te brengen indien dit in het belang is van 
Opdrachtgever dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zulks ter beoordeling van EAB. 
Onder meerwerk in ieder geval verstaan alle werkzaamheden en/of producten die tijdens de uitvoering van de 
Overeenkomst worden verricht c.q. geleverd en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is 
overeengekomen, waaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen één of meerdere extra ledigingen en/of 
inzameldiensten met betrekking tot Afvalstoffen die zich naast of op - en niet in - de Container bevinden op het 
ogenblik van de reguliere lediging. 
 

Artikel 8 - Verrichting Werkzaamheden 
8.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Containers op de overeengekomen datum en tijd op de 

overeengekomen plaats worden aangeboden aan EAB, zulks met in achtneming van wettelijke of 
plaatselijke voorschriften terzake. Tenzij anders is overeengekomen dienen de (rol)Containers aan de 
straatkant aangeboden te worden. 

8.2 De Afvalstoffen worden vanaf de datum van in bezit name door EAB eigendom van EAB indien en voor 
zover de afvalstoffen voldoen aan de Overeenkomst en/of Offerte dan wel de Acceptatievoorwaarden.  

8.3 Opdrachtgever is verplicht slechts de in de Overeenkomst, Offerte of de in de toepasselijke 
Acceptatievoorwaarden overeengekomen Afvalstoffen aan te bieden aan EAB (zulks overeenkomstig de 
Acceptatievoorwaarden) en garandeert geen andere Afvalstoffen te zullen aanbieden. Mocht blijken dat 
Opdrachtgever andere afvalstoffen aanbiedt dan overeengekomen, dan zijn alle direct dan wel indirect 
daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever en vrijwaart Opdrachtgever EAB voor 
deze kosten.  

8.4 Indien EAB vaststelt dat de aangeboden Afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met hetgeen is 
overeengekomen, dan zal EAB Opdrachtgever zo spoedig mogelijk berichten en Opdrachtgever de keuze 
laten om óf de Afvalstoffen te laten verwerken en de kosten die daarmee gemoeid zijn te vergoeden aan 
EAB, óf de Afvalstoffen op eigen kosten terug te nemen van EAB (waarop de Afvalstoffen worden geacht 
altijd eigendom van Opdrachtgever te zijn gebleven). 

8.5 Opdrachtgever is verplicht aan EAB te melden indien Opdrachtgever andere dan de overeengekomen 
afvalstoffen aanbiedt, zulks met aanduiding van eventuele gevarenklassen. 

8.6 De door EAB opgegeven termijnen en tijdstippen waarin de Werkzaamheden worden uitgevoerd gelden 
bij benadering. EAB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van de opgegeven 
termijnen. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever géén recht tot ontbinding van de 
Overeenkomst. 

8.7 Tenzij anders is overeengekomen, zullen op officiële feestdagen geen Werkzaamheden worden 
uitgevoerd.  

8.8 EAB is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Werkzaamheden. 
8.9 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EAB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn 

of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan EAB worden verstrekt, bij gebreke waarvan EAB het recht 
heeft de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra 
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. EAB is alsdan 
nimmer gehouden tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever en eventuele vertraging kan niet aan 
EAB worden toegerekend. 

8.10 Opdrachtgever vrijwaart EAB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering 
van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

8.11 EAB is bevoegd de rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. 
8.12 De Overeenkomst kan niet door Opdrachtgever worden beëindigd bij verhuizing. De Werkzaamheden 

zullen op het nieuwe adres worden voortgezet. Opdrachtgever blijft gebonden, tenzij EAB hogere tarieven 
berekent omdat de locatie is veranderd. 

 
Artikel 9 - Containers 
9.1 De door EAB ter beschikking gestelde Containers blijven haar eigendom. De Containers worden geacht in 

goede staat aan Opdrachtgever ter beschikking te zijn gesteld. Eventuele klachten over de staat van de 
Containers dienen binnen 5 dagen na ontvangst aan EAB te worden medegedeeld. 

9.2 De Container mag uitsluitend worden gebruikt voor de Afvalstoffen. Opdrachtgever dient de Container als 
een goed huisvader te gebruiken, te onderhouden en te reinigen, zulks voor eigen rekening. De Container 
mag uitsluitend op de overeengekomen locatie worden gebruikt. 

9.3 De Containers komen voor rekening en risico van Opdrachtgever gedurende de periode dat deze ter 
beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan 
aan de Containers gedurende die periode. Eventuele schade dient onverwijld aan EAB gemeld te worden. 

9.4 Beschadigde Containers worden door EAB voor rekening van Opdrachtgever hersteld dan wel vervangen, 
tenzij de schade is veroorzaakt door EAB zelf of is ontstaan door normale slijtage.  

9.5 Opdrachtgever vrijwaart EAB tegen aanspraken van derden voor schade die mocht worden veroorzaakt 
door of met de Containers. 

9.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Containers en 
vrijwaart EAB ter zake. 

9.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook dienen de Containers op eerste verzoek 
aan EAB ter beschikking te worden gesteld. Per Container zullen kosten in rekening gebracht worden 
voor afvoer en reparaties van EUR 100,-- per Container. 

  
Artikel 10 - Opschorting, staking en ontbinding  
10.1 EAB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, 

indien: 
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en deze tekortkoming 

niet binnen een door EAB daarvoor gestelde redelijke termijn heeft hersteld; 
b. Na het sluiten van de Overeenkomst EAB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te 

vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen 
dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten 
voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst of tijdens de uitvoering daarvan verzocht is zekerheid 
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze 
voldoening daardoor onredelijk is vertraagd; 

d. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, schuldsanering, stillegging of liquidatie 
van Opdrachtgever. 

10.2 Voorts zijn zowel EAB als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 
Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

10.3 Overschrijding van de termijn van de Werkzaamheden geeft Opdrachtgever niet het recht de 
Overeenkomst te ontbinden. 

10.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden (om welke reden dan ook), zijn de vorderingen van EAB op 
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EAB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt 
zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst en is zij steeds gerechtigd schadevergoeding te 
vorderen.  

 
Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring   
11.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van EAB, is EAB nimmer aansprakelijk voor enige vorm 

van schade (inclusief bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade) daaronder begrepen aanvullende 
schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of 
winst.  

11.2 De aansprakelijkheid van EAB is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag. 
11.3 De aansprakelijkheid voor Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, die EAB aan een derde 

heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde EAB effectief vrijwaart of vergoed.  
11.4 Opdrachtgever zal EAB vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder begrepen de bevoegde 

autoriteiten, die voortvloeien uit het niet nakomen door Opdrachtgever van uit de wet- of regelgeving of de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of verbonden. 

11.5 EAB is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de be- of verwerkingsinrichting Afvalstoffen 
weigert. Opdrachtgever heeft de keuze de geweigerde Afvalstoffen ofwel aan hem te laten retourneren 
ofwel, indien dit mogelijk is en Opdrachtgever hiermee instemt, aan een andere be- of 
verwerkingsinrichting ter verwerking worden aangeboden, waarbij de daaraan verbonden extra kosten 
aan Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. 

11.6 Tenzij door EAB erkent en onverminderd hetgeen in artikel 6 omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere 
vordering op schadevergoeding tegen EAB door het enkele verloop van zes maanden nadat 
Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 

11.7 EAB kan alle aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of –vaststellende voorwaarden, welke door 
derden aan EAB kunnen worden tegengeworpen, ook aan Opdrachtgever tegenwerpen. 

 
Artikel 12 - Overmacht  
12.1 Tekortkomingen van EAB in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan EAB worden 

toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in 
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. In geval EAB door overmacht wordt 
verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder 
gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, zulks te hare keuze, zonder dat EAB tot enige schadevergoeding is 
gehouden. 

12.2 Tevens wordt onder overmacht verstaan vertraging in de Werkzaamheden ontstaan door een door EAB 
ingeschakelde derde. 

 
Artikel 13 - Bevoegde rechter  
13.1 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten en op de overeenkomsten welke 

daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten en op de 

overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt 
bij de bevoegde rechter te Rotterdam, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.  
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