ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN verwerking waters
TOTSTANDKOMING VAN DE
OVEREENKOMST
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Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn onze
aanbiedingen steeds vrijblijvend.
Al onze aanbiedingen en verbintenissen
aangegaan door vertegenwoordigers zijn
slechts geldig na schriftelijke bevestiging
vanuit de Intercommunale.
Bestellingen van klanten zijn slechts
bindend zodra de Intercommunale deze
schriftelijk heeft aanvaard of de uitvoering
van de overeenkomst heeft aangevat.
De Intercommunale is nooit
verantwoordelijk voor gebeurlijke
vergissingen vanwege de klant of derden
van bijvoorbeeld maat, soort, hoeveelheid,
gewicht, e.a.
Wanneer een bestelling gedaan wordt
voor rekening van een derde is de
besteller hoofdelijk gehouden tot betaling
van hetgeen overeenkomstig de bestelling
werd geleverd.
De prijzen zijn deze die uitdrukkelijk zijn
vermeld op de offertes of de aanvaarding
van de bestelling of nog op een
schriftelijke overeenkomst tussen partijen
opgemaakt. In alle andere gevallen zijn de
op de dag van de totstandkoming van de
overeenkomst bij de Intercommunale
gebruikelijk aangerekende prijzen geldig.
De koper erkent door zijn bestelling kennis
te hebben van deze prijzen. Verhogingen
van milieuheffingen, taksen en
omslagbelastingen worden steeds
onmiddellijk toegepast. Indien de
uitvoering van de overeenkomst geschorst
of uitgesteld wordt, om welke reden dan
ook, behoudt de Intercommunale zich het
recht voor om de prijzen, gewijzigd
ingevolge gestegen aankoop-,
administratie-, loon- of ander kosten, aan
te passen.
Ingeval van tegenstrijdigheid van inhoud
tussen de offerte, de levering en de
factuur, gaat de tekst van de factuur voor.
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De facturatie gebeurt enkel aan de hand
van de hoeveelheden die op de weegbons
zijn aangeduid tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.
De betalingen gebeuren contant na afgifte
van de factuur en, ingeval van toezending
van de factuur binnen de 30 dagen na
factuurdatum.
Na afloop van de betalingstermijn van 30
dagen van rechtswege en zonder enige
ingebrekestelling verschuldigd:
 een factuurintrest van 1% per
maand en dit voor elke
begonnen maand
 een schadebeding van 10%
Na afloop van dezelfde termijn verliest de
koper het voordeel van de betalingstermijn
met betrekking tot alle openstaande
facturen die dan ook onmiddellijk eisbaar
worden evenals de daarop betrekking
hebbende factuur-intresten en
schadebeding.
In geval van niet betaling van zelfs één
factuur binnen de gestelde termijn kan de
Intercommunale elke verdere uitvoering
van de overeenkomst schorsen of
stopzetten naar eigen keuze, zonder enig
verhaal van de koper, onverminderd het
recht van de Intercommunale om
schadevergoeding te vorderen van de
koper wegens contractverbreking, waarbij
partijen overeenkomen dat de schade
door de verkoper geleden minstens
forfaitair 10% bedraagt van de waarde van
de niet uitgevoerde leveringen,
onverminderd het recht van de
Intercommunale om elke andere bewezen
schade bijkomend te vorderen.
In geval van aanvraag van gerechtelijk
reorganisatie, in vereffeningstelling of
faillissement en ingeval van niet betaling
op de vervaldag van een wissel of bij niet
naleving van enige ander betalingsbelofte,
vervallen de door de verkoper aangegane
verbintenissen automatisch behoudens

zal gebeuren en ook de hieruit
voortvloeiende kosten ten laste vallen
van de rekeningnemer en
geregistreerde vervoerder.
Voormelde kosten omvatten:
a)

b)

DE AFVALPRODUCENT en
REKENINGNEMER VERKLAART:
1.

2.

3.

FACTURATIE EN BETALINGEN
1.

uitdrukkelijk en schriftelijk bericht van de
Intercommunale.
Het afgeven van wissels of andere
waardepapieren doet geen
schuldvernieuwing ontstaan.
Tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven zijn
alle overeenkomsten ontstaan en
uitgevoerd op de maatschappelijke zetel
van de Intercommunale en zijn de
Rechtbanken van het arondissement
Antwerpen exclusief territoriaal bevoegd,
waarbij de Belgische wet exclusief van
toepassing is.

Dat het afvalwater , bestemd voor de
Waterzuivering, waarmee hij zich op de
Intercommunale aanbiedt, enkel afkomstig
is van het bedrijf op de voorzijde van de
Verwerkingsaanvraag vermeld als
“Afvalproducent” en dat het overeenstemt
met de op de voorzijde van de
Verwerkingsaanvraag vermelde benaming
en EURAL-code en dat er geen andere
stoffen en/of afvalwaters aan toegevoegd
werden.
De Intercommunale en het stadseigendom
te zullen betreden op eigen risico en
gevaar en de Intercommunale Hooge
Maey en/of haar personeel niet enkel te
vrijwaren voor alle aanspraken door
derden maar eveneens te ontlasten van
alle verantwoordelijkheid voor schade of
ongevallen welke zich zouden voordoen
tijdens of ter gelegenheid van het gebruik
van de hierboven bedoelde toelating zelfs
indien de schade of het ongeval zou te
wijten zijn aan het personeel van
Intercommunale Hooge Maey, aan de
inrichting van de site of het dienstgebouw
of aan de bedrijvigheid die er uitgeoefend
wordt.
Ermee in te stemmen dat de
Intercommunale Hooge Maey monsters
van het afvalwater neemt. Eén monster
wordt ter analyse overgemaakt aan een
door de Intercommunale Hooge Maey
gekozen erkend laboratorium, teneinde de
conformiteit te kunnen nagaan van het
afvalwater met de gegevens vermeld in de
verwerkingsaanvraag. Minstens één
monster wordt bewaard met het oog op
een eventueel tegensprekelijke analyse
en een eventuele controle in functie van
de wetgeving “materialendecreet” dd
22/12/2011 en het uitvoeringsbesluit
“VLAREMA” dd 17/02/2012 op giftige en
gevaarlijke afvalstoffen .
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Dat de Intercommunale Hooge Maey het
aangeboden afvalwater niet dient te
aanvaarden indien wordt vastgesteld dat
het aanmeldingsformulier onvolledig of
onregelmatig werd ingevuld.
Ermee in te stemmen dat, indien na
analyse wordt vastgesteld dat het geloste
of verwerkte afvalwater of teruggezonden
vracht waarvan een staal werd genomen
een hoger % aan verdachte
producten/parameters bevat dan
opgegeven, bij elke nieuwe vracht een
analyseverslag van een erkend
laboratorium wordt gevoegd met opgave
van het % verdachte
producten/parameters.
Zich akkoord dat indien door de
Intercommunale Hooge Maey wordt
vastgesteld dat het aangeboden of het
geloste afvalwater niet overeenstemt met
de gegevens vermeld op het
aanmeldingsformulier en/of
verwerkingsaanvraag:
A.

B.

de in dit verband door de
Intercommunale gemaakte kosten ten
laste vallen van de rekeningnemer en
de geregistreerde vervoerder
de afvalwaters op eerste verzoek van
de Intercommunale Hooge Maey
zullen verwijderd worden door de
geregistreerde vervoerder, bij
gebreke waarvan de verwijdering
door de Intercommunale Hooge Maey
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analysekosten: verschuldigd
ongeacht het analyseresultaat,
wanneer het aangeboden afvalwater
niet overeenstemt met de gegevens
vermeld op de verwerkingsaanvraag
en/of aanmeldingsformulier
verwijderingkosten: verschuldigd
wanneer uit de analyse blijkt dat het
op de site van de Intercommunale
Hooge Maey geloste afvalwater niet
conform en/of gevaarlijk is en de
Intercommunale Hooge Maey,
overeenkomstig punt B hiervoor,
ambtshalve tot verwijdering is
overgegaan.

Zich akkoord dat indien door de
Intercommunale wordt vastgesteld dat
gevaarlijk afval werd aangeboden en/of
gelost, de betrokken verwerkingstoelating
onmiddellijk kan geschorst worden en het
bedrijf waarvoor hij als verantwoordelijke
tekent onmiddellijk de toelating tot de site
“Hooge Maey” zal verboden worden voor
een termijn van 1 maand bij een eerste
vaststelling en voor een termijn van 3
maanden bij een tweede vaststelling,
zonder dat dit aanleiding kan geven tot
enig recht op schadevergoeding. Na deze
termijn kan een nieuwe
verwerkingsaanvraag ingediend worden
die slechts in overweging zal genomen
worden indien alle kosten in verband met
vorige verwerkingen aan de
Intercommunale Hooge Maey werden
betaald. Bij een eventuele nieuwe
betrapping op het lossen of aanbieden
van gevaarlijk afvalwater wordt de
toegang tot de site “Hooge Maey” voor
onbepaalde tijd ontzegd.
Zich akkoord dat door deze verklaring in
ontvangst te nemen de Intercommunale
Hooge Maey niet afziet van om het even
welke vordering tot schadevergoeding,
zelfs tegenover derden.
Zich akkoord de geldende vergoeding
voor het verwerken te betalen binnen de
termijnen gesteld door de Intercommunale
Hooge Maey. Bij niet of niet tijdige
betaling zal de toegang tot de site ontzegd
worden tot vereffening van de facturen.

