ALGEMENE VOORWAARDEN
REGIONALE GRONDBANK ALMELO
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Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle door de Regionale Grondbank Almelo
(hierna: RGA) aangegane overeenkomsten en uitgevoerde
werken.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen
partijen zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en overeenkomsten waaraan de aanbieder of
afnemer andere algemene voorwaarden verbindt zijn
ongeldig.
Het is de RGA toegestaan deze voorwaarden te wijzigen en
/ of deze voorwaarden af te wijken. Wijzigingen of
afwijkingen worden tijdig meegedeeld.
Indien één of meer artikelen in deze algemene
voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q.
vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van
de overige voorwaarden onverlet.
Op alle door de RGA aangegane overeenkomsten is het
Nederlands recht van toepassing.
Afleveringsadres
Het afleveringsadres van de RGA is Bleskolksingel 7 te
Almelo.
Het afleveringsadres is toegankelijk op werkdagen van
07.30 uur tot 16.00 uur.
Het afleveringsadres is enkel toegankelijk voor personeel of
personen die uitdrukkelijk toestemming hebben van de
depotbeheerder.
Betreding van het depot van de RGA is geheel voor risico
van de betreder.
De transporteur (met uitzondering van particulieren) dient
te beschikken over een vermelding op de VIHB-lijst.
De aangevoerde grond en / of reststof mag pas gelost
worden nadat de RGA de exacte plaats op het depot
daarvoor heeft aangegeven.
De RGA is gehouden de aangevoerde partij grond en / of
reststoffen gescheiden en herkenbaar opgeslagen te
houden, tot aan het moment dat de kwaliteit definitief is
vastgesteld.
De RGA kan in overleg met de ontdoener of afnemer
nadere afspraken maken over een gespreide aan- of
aflevering van een grote hoeveelheid grond van één partij.
Hoeveelheidsbepaling
Alle aanvoer en afvoer van grond of reststoffen gaat over
de weegbrug.
De RGA bepaalt alle aangevoerde of afgehaalde
hoeveelheid middels de aanwezige weegbrug. De
vervoerder krijgt na weging een afschrift van de
weegresultaten uitgedrukt in kilogram.
Grond
De RGA is gecertificeerd en erkend om samengevoegde
partijen grond te kunnen accepteren en / of te leveren op
grond van de BRL 9335 (protocol 1).
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Acceptatie van grond en andere reststoffen
De RGA accepteert de volgende (grond)stromen: grond
klasse AW, wonen en industrie (conform Besluit
bodemkwaliteit), grond indicatief getoetst aan de
bodemkwaliteitskaart (gebiedsspecifiek beleid van de
gemeente Almelo en de overige deelnemende gemeenten)
klasse schoon, wonen met tuin en stedelijk wonen, grond
uit bermen, grond uit groenstroken, freesel, veegzand en
groenafval mits voldaan is aan alle voorwaarden.
De RGA accepteert alleen partijen grond die zijn toegestaan
conform de vergunningen in het kader van de Wet
milieubeheer.
De RGA is bevoegd aan de acceptatie nadere voorwaarden
te stellen. De ontdoener of transporteur is verplicht de
acceptatievoorwaarden na te leven.
Enige partij grond en / of andere reststoffen die, in
afwachting van het bekend worden van keuringsresultaten
bij de RGA in depot staat, is nog niet feitelijk geaccepteerd
en / of overgenomen door de RGA. Feitelijke acceptatie en /
of overname vindt plaats na het bekend worden en
goedkeuren door de RGA van alle keuringsresultaten of
nadat deze is samengevoegd met gebruikmaking van de
Twentse bodemkwaliteitskaart.
Indien na keuring blijkt dat een partij grond voor wat
betreft samenstelling, verontreiniging en / of het bevatten
van bodemvreemde materialen niet voldoet aan de door de
wederpartij opgegeven specificaties, zal de partij grond
niet- of slechts tegen nader door de RGA te bepalen
voorwaarden geaccepteerd en / of overgenomen worden.
In zo’n geval wordt de wederpartij schriftelijk geïnformeerd
over de reden waarom de aangeboden grond niet kan
worden geaccepteerd en / of overgenomen.
Indien een wederpartij bezwaren heeft tegen de uitslag van
de hierboven genoemde keuring, is de wederpartij
gerechtigd om binnen drie werkdagen nadat de
keuringsresultaten zijn overlegd, de RGA te verzoeken haar
medewerking te verlenen aan een contraexpertise. De RGA
zal zich slechts conformeren aan de uitslag van de
contraexpertise, indien zij vooraf schriftelijk haar
goedkeuring hecht aan de analysemethode en de keuze van
het uitvoerende onderzoeksbureau. Na de termijn van drie
werkdagen vervalt de plicht van de RGA om mee te werken
aan een contraexpertise. De resultaten van de door of
namens de RGA uitgevoerde keuring worden dan geacht
onbetwist te zijn aanvaard door de wederpartij.
Een niet door de RGA geaccepteerde en / of overgenomen
partij grond, terzake waarvan de wederpartij niet instemt
met een door de RGA voorgestelde alternatieve be- of
verwerking, dient door de wederpartij op eerste aanzegging
van de RGA binnen vijf werkdagen te worden verwijderd
van de depotlocatie. Indien een partij grond niet binnen de
hiervoor genoemde termijn door de wederpartij wordt
verwijderd, zal de RGA de partij grond op kosten van de
wederpartij doen be- of verwerken. Daarnaast behoudt de
RGA zich het recht voor een partij grond zoals bedoeld in dit
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artikel aan de wederpartij te retourneren, en de kosten van
beheer, opslag en transport van de partij grond bij de
wederpartij in rekening te brengen.
5.8 De opdrachtgever / leverancier van de grond of andere
reststoffen dient afspraken te maken met de
depotbeheerder voor de exacte datum en het exacte
tijdstip van aanvoer. De afspraak dient minimaal vijf
werkdagen voor de geplande datum plaats te vinden.
5.9 Grond wordt op het afleveringsadres alleen toegelaten
indien dit tijdig is gemeld bij het meldpunt bodemkwaliteit
van het agentschap en is geaccepteerd door de RGA.
5.10 Elke vracht / partij grond dient voorzien te zijn van een
volledig ingevulde begeleidingsbrief. De begeleidingsbrief
dient voor controle aan de depotbeheerder te worden
overhandigd. De ontdoener is verantwoordelijk voor een
juist en volledig ingevulde begeleidingsbrief.
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Levering
Alle door de RGA te leveren partijen grond (AP04 gekeurd)
en / of reststoffen worden aangeboden met een actueel en
geaccepteerd kwaliteitsrapport. Bovenstaande is niet van
toepassing wanneer de RGA een partij grond kan toepassen
met gebruikmaking van de (Twentse) bodemkwaliteitskaart
en het bijbehorende bodembeheerplan. In dat geval kan
vaak worden volstaan met een exacte plaatsaanduiding met
betrekking tot de plaats van herkomst op de
bodemkwaliteitskaart.
De wederpartij die een partij grond en / of reststoffen
geleverd krijgt van de RGA, accepteert hiermee het
kwaliteitsrapport, dan wel het oordeel van het bevoegd
gezag als bindend.
De wederpartij is gerechtigd op eigen kosten, en voor
feitelijke levering van een partij grond en / of reststoffen,
een onderzoek uit te (doen) voeren, naar de voor de
wederpartij van belang zijnde kwaliteitseigenschappen van
de betreffende partij grond en / of reststoffen.
De RGA voert grond in de klasse AW, wonen of industrie,
danwel BKK klasse schoon, wonen met tuin, stedelijk
wonen af met maximaal 5% bodemvreemd materiaal.
Bij samengevoegde grond met klasse AW / schoon geldt
geen minimale afname en bij samengevoegde grond met de
klasse Wonen of Industrie, wonen met tuin, stedelijk wonen
geldt een minimale afname van 100 ton.
De RGA aanvaardt na levering en inontvangstneming van
een partij grond en / of reststoffen door de wederpartij, in
verband met mogelijke vermenging en / of bewerking, geen
enkele aansprakelijkheid meer ten aanzien van die
geleverde partij grond en / of reststoffen.
Van levering en in ontvangstneming, zoals bedoeld in het
vorige lid, is sprake indien een partij grond en / of
reststoffen door de wederpartij van de depotlocatie van de
RGA is afgehaald of indien een partij grond en / of
reststoffen door de RGA op een door de wederpartij
aangewezen locatie is aangeleverd.
Als vervoer van grond en / of reststoffen is
overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van
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derden of de wederpartij, tenzij franco levering is
afgesproken.
Als de wederpartij op een overeengekomen moment niet
bereid of in staat is de grond en / of de reststoffen in
ontvangst te (doen) nemen, dan kan de RGA de grond en /
of reststoffen als afgeleverd beschouwen en deze opslaan
en verzekeren gedurende een redelijke termijn voor
rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is dan
gehouden zekerheid te stellen voor de kosten van opslag en
verzekering.
Tarieven en betaling
Door de RGA vastgestelde prijzen of alle tussen partijen
overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. Voor
particulieren zijn de prijzen inclusief BTW.
De RGA is gerechtigd haar tarieven te wijzigen.
Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30
dagen na factuurdatum. Particulieren betalen contant of
per pin.
Indien facturen niet binnen de gestelde termijn worden
betaald, kan vanaf één maand na factuurdatum de
wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, inclusief
BTW, in rekening worden gebracht. Indien de RGA, al dan
niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij
gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de
wederpartij ook de daaraan verbonden kosten,
vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts
is de wederpartij alle andere kosten verschuldigd die de
RGA moet maken om haar vordering te incasseren.
Aansprakelijkheid
RGA sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge
van enige handeling of nalaten uit.
In geen geval is de RGA jegens wederpartij aansprakelijk
voor bedrijfsschade en / of gevolgschade.
Alle schade toegebracht aan eigendommen van de RGA
wordt verhaald op degene die de schade veroorzaakt heeft.
Alle schade die het gevolg is van buiten de
acceptatiegrenzen liggende concentraties van
verontreinigingen, niet met de op de bijgeleverde
formulieren vermelde gegevens overeenstemmende
samenstelling van de partij grond, afwijkingen in de
partijgrootte, afwijkingen in de fysische samenstelling van
de partij grond, onverwachte verontreinigingen, objecten
en / of bodemvreemde materialen in de aangeboden partij
grond, komt voor rekening van de wederpartij als aanbieder
van de grond aan de RGA.
Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het
Hoofd Uitvoering Stad en Economie.
De Rechtbank Almelo is bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
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