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Algemeen
Onze algemene handelsvoorwaarden gelden voor Orinso 
Nederland B.V.,– hier te noemen; “Orinso” - en maken integraal 
deel uit van elk tussen ons en onze opdrachtgeversafgesloten 
contract en/of afspraak. Bij duurzame relaties gelden deze 
tevens voor alle in de toekomst nog uit te voeren opdrachten. 
Afwijkingen worden slechts erkend wanneer zij schriftelijk 
door ons zijn bevestigd.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Acceptatie: de constatering, ten laatste bij de Be-of Verwer-
kingsinrichting, dat zowel de aangeboden Afvalstoffen zelf, 
als de wijze waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de 
Overeenkomst.
Acceptatievoorwaarden: de door of vanwege Opdrachtnemer 
aan Opdrachtgever verstrekte voorschriften met betrekking tot 
zowel de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van 
de Afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze aan Opdracht-
nemer dienen te worden aangeboden.
Afvalstoffen: alle in het kader van de uitvoering van een tus-
sen Partijen gesloten Overeenkomst, respectievelijk het doen 
van een offerte daartoe, aan Opdrachtnemer aangeboden of 
daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, 
waarvan Opdrachtgever zich - met het oog op de verwijde-
ring daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen. Het 
betreft nooit een afvalstof die volgens  artikel 1.1, lid 1 Wet 
milieubeheer” als “gevaarlijke afvalstof” is gedefinieerd. Be-of 
Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen ge-
schikt worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of 
worden verwijderd dan wel waar afvalstoffen worden op-of 
overgeslagen.
Inzamelmiddel(len): alle middelen zoals containers, tanks, pal-
lets, voertuigen enz. bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke 
opslag, het vervoer en/of de verwijdering van Afvalstoffen.
Opdrachtgever: Natuurlijke of rechtspersoon die met Op-
drachtnemer een Overeenkomst sluit of daartoe een offerte 
aanvraagt.
Opdrachtnemer: Orinso 
Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop de Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voor-
waarden van Opdrachtnemer.

2. Offertes, aannemen van opdrachten
Alle offertes van Opdrachtnemer worden mede gebaseerd 
op de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, 
monsters en bescheiden, waarbij door Opdrachtnemer van 
de juistheid en volledigheid daarvan mag worden uitgegaan. 
De opdrachtnemer zal deze informatie toetsen. Onze offer-
tes zijn vrijblijvend. Opdrachten worden niet eerder als zijnde 
geaccepteerd beschouwd, dan wanneer wij deze schriftelijk 
hebben bevestigd, of wanneer wij door de tenuitvoerlegging 
dienovereenkomstig hebben gehandeld. Onder verwerping 
van de verkoopvoorwaarden welke voorkomen op de brieven 
of documenten uitgaande van het cliënteel wordt de koper 

verondersteld, door het feit van de koop, deze algemene voor-
waarden te kennen en ze te aanvaarden.

3. Prijzen
De door de Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in euro’s, 
steeds exclusief meerwerk, exclusief omzetbelasting en exclu-
sief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen 
en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden 
aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd 
zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, deze kosten, 
heffingen en belastingen eventueel aangevuld met  export en 
douane kosten zullen separaat aan Opdrachtgever in rekening 
worden gebracht. De overeengekomen prijzen gelden voor het 
verwerken van afvalstoffen, die conform de overeengekomen 
samenstellingen hoeveelheden zijn. Wanneer Orinso andere 
afvalstoffen ter verwerking accepteert, dan heeft zij het recht 
de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. 
Mochten de prijzen van het verwerkingscentrum in de perio-
de tussen het afsluiten van het contract en het uitvoeren van 
de opdracht over de gehele linie verlagen of verhogen, dan 
behoudt Orinso zich het recht voor de dan algemeen geldende 
prijzen in rekening te brengen. Kosten ontstaan voor het bepa-
len van de samenstelling van de afvalstof, zoals analyses en 
monstername zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

4. Omschrijving, documentatie
Opdrachtgever is vóór aanvang van de werkzaamheden door 
Opdrachtnemer, alsook nadien telkens wanneer Opdrachtne-
mer daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke 
omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en 
de samenstelling te verstrekken. Opdrachtgever staat jegens 
Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid van de 
omschrijving van de door hem aangeboden Afvalstoffen. De 
Afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door 
Opdrachtgever dat verlies, morsen, of wegwaaien wordt 
voorkomen en dat geen hinder, en zonder risico voor personen 
en omgeving. De opdrachtgever voor het transport is tevens 
verantwoordelijk dat het transport gebeurt conform de voor-
schriften van de landelijk geldende afvalstoffen & transport 
wetgeving. 

5. Belading
Het laden van de wagens gebeurt door de ontdoener.  In 
geval een Inzamelmiddel naar de mening van Opdrachtnemer 
verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met andere 
afvalstoffen dan is overeengekomen, de afvalstoffen niet be-
antwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte omschrij-
ving, het transport van de afvalstoffen in strijd is met eisen op 
grond van de vervoersregelgeving en/of indien het inzamelen 
of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert 
c.q. op kan leveren, is Opdrachtnemer gerechtigd het Inzamel-
middel niet te ledigen, de afvoer van het Inzamelmiddel en/of 
de (afval)stoffen te weigeren en/of het Inzamelmiddel en/of de 
(afval)stoffen retour te zenden aan Opdrachtgever. Eventuele 
schade (kosten en/of boetes daaronder begrepen) als gevolg 
van het in dit lid bepaalde is voor rekening van Opdrachtgever.
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6. Inontvangstneming
Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het be-
voegd gezag gegeven instructies, dient Opdrachtgever zich te 
allen tijde strikt te houden aan de acceptatievoorwaarden van 
de ontvangende partij. De afvalstoffen worden door Orinso op 
de overeengekomen plaats in ontvangst genomen. Bij laden, 
transport en lossen mogen geen gepolymeriseerde, gasvormi-
ge, explosieve of andere gevaarlijke nevenproducten ontstaan. 
De gewichten op de weegbrug van verwerver of verwerker 
zijn bindend voor de opdrachtgever.

7. Aanvoer
De aanbieder van het afval, zijn vervoerder en allen die in 
hun opdracht werken, zijn verplicht zich te houden aan de 
voorschriften en de aanwijzingen die gelden op de terreinen 
van het verwerkingscentrum. De aanbieder van het afval, zijn 
vervoerder en allen die in hun opdracht werken, betreden de 
bedrijfsterreinen van het verwerkingscentrum op eigen risico. 
Het verwerkingscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade aan personen en goederen die veroorzaakt wordt 
op zijn bedrijfsterreinen. Dit geldt eveneens voor het personeel 
van de aanbieder, zijn vervoerder en allen die in hun opdracht 
werken.

8. Verwerking van afvalstoffen
Orinso gaat er van uit dat de aangeboden (afval) stof door de 
opdrachtgever overeenkomt met hetgeen wat is afgesproken. 
Wanneer de afvalstoffen niet conform de ons verstrekte gege-
vens zijn, hebben wij het recht te kiezen, hetzij de afvalstoffen 
te verwerken en voor de hierdoor ontstane extra werkzaam-
heden een prijsaanpassing te eisen, hetzij de afvalstoffen 
aan de opdrachtgever terug te geven op de plaats waar deze 
in ontvangst werden genomen. In het laatste geval zijn alle 
hiermede gepaard gaande kosten of andere hierdoor onder-
vonden nadelen voor rekening van de
opdrachtgever. Alle schade die ontstaat door het leveren van 
niet-conforme producten valt ten laste van de opdrachtgever, 
ook al is dit niet direct na levering ontstaan/zichtbaar maar op 
een later tijdstip ontstaan.

9. Aansprakelijkheid
De afval en reststoffen  worden vervoerd voor rekening en risi-
co van de klant vanaf de verzending zelfs indien de transport-
kosten ten  laste zijn van Orinso. Desgevallend dient de klant 
de lading en wagen te controleren op naleving van de landelijk 
geldende afval en transport wetgeving bij het verlaten van 
zijn terreinen. De aanbieder is jegens Orinso aansprakelijk 
voor alle schade die Orinso, haar aangestelden of andere 
derden mochten lijden als gevolg van een afwijking van de in 
het contract omschreven samenstelling, aard, verpakking, of 
andere wezenlijke eigenschappen van het afval. Indien Orinso 
door derden, o.a. derden aan wie het afval rechtstreeks wordt 
toegezonden ter verwerking, aansprakelijk wordt gesteld voor 
schade ten gevolge van de in voorgaand lid genoemde oorza-
ken, is aanbieder gehouden Orinso hiervoor te vrijwaren. De 
aanbieder en Orinso zijn elk voor hen verantwoordelijk voor de 
strikte naleving van de voor ieder van hen geldende wettelijke 
bepalingen.

De Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever voor toere-
kenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt 
tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering 
van Opdrachtnemer in dat concrete geval aanspraak geeft. 
Opdrachtnemer is conform de in de branche gebruikelijke be-
dragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. Indien 
de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in enig 
concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking 
geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is 
gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer aan Op-
drachtgever in het kader van de uitvoering van de Over-
eenkomst is gefactureerd in een periode van 12 maanden 
voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. De aanspra-
kelijkheid van Opdrachtnemer zal echter nimmer een bedrag 
van € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend Euro) overschrijden. Op-
drachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of 
indirecte schade, tenzij, deze het gevolg is van opzet of grove 
schuld van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is voorts ook niet 
aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de Be- of 
Verwerkingsinrichting Afvalstoffen weigert. De Afvalstoffen 
zullen in een dergelijk geval ofwel aan Opdrachtgever worden 
teruggegeven zonder dat daardoor enigerlei aansprakelijkheid 
ontstaat dan wel – indien dit mogelijk is en Opdrachtgever 
zulks wenst - aan een andere Be- of Verwerkingsinrichting ter 
verwerking worden aangeboden, waarbij in beide gevallen 
de daaraan verbonden extra kosten aan Opdrachtgever in 
rekening kunnen worden gebracht. Indien Opdrachtgever de 
Afvalstoffen niet aanbiedt overeenkomstig de voorschriften uit 
de geldende wet -en regelgeving en/of de Algemene Voor-
waarden en/of de Acceptatievoorwaarden, is Opdrachtgever 
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Op-
drachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, diens werknemers en 
andere door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeen-
komst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle 
aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze 
derden geleden schade, veroorzaakt voor, tijdens dan wel na 
de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Opdracht-
nemer, door of anderszins verband
houdende met zaken of producten afkomstig van Opdrachtne-
mer, Afvalstoffen afkomstig van Opdrachtgever en activiteiten 
uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer, tenzij de schade 
aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer is te wijten.

10. Heffingen 
De door de wetgever op de verwijdering van afvalstoffen 
opgelegde heffingen zijn volledig ten laste van de ontdoener 
van de afvalstof. Orinso houdt zich het recht voor de aange-
rekende heffingen te wijzigen, eventueel met terugwerkende 
kracht, indien de opgelegde aanslagvoeten en/of de wettelijke 
context al dan niet met terugwerkende kracht van rechtswege 
gewijzigd worden, onder meer indien voormelde heffingen 
belastbaar zouden zijn in hoofde van Orinso en derhalve een 
directe of indirecte financiële last in hoofde van de vennoot-
schap uitmaken.
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11. Betaling
De betalingen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te 
gebeuren,  zonder recht op korting, verrekening of opschorting 
– tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever nimmer 
enig recht betaling van de prijs of bijkomende kosten geheel 
of gedeeltelijk te weigeren of op te schorten, terwijl elk beroep 
op verrekening uitdrukkelijk is uitgesloten. Bij overschrijding 
van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebre-
kestelling rente verschuldigd ad 1,5 % per maand, waarbij een 
gedeelte van een maand geldt als hele maand, boven de in 
Nederland geldende wettelijke rente. In geval van ongerecht-
vaardigde niet-betaling, is de aanbieder aan Orinso benevens 
en op de hoofdsom en alle aanhorigheden, ten titel van bijko-
mende vergoeding, een forfaitaire som van 10 % verschuldigd, 
met een minimum van 375 EUR. Ingeval de financiële toestand 
van de aanbieder onvoldoende wordt geacht door Orinso, 
mag Orinso contante betaling of bevredigende zekerheid 
eisen.

12. Annulering
Bij annulering van een bestelling door de aanbieder of bij ont-
binding van de overeenkomst lastens de aanbieder wordt de 
schadevergoeding forfaitair bepaald op 25 % van het bedrag.

13. Stagnatie van de werkzaamheden
Overmacht, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring, gebrek 
aan energie of arbeidskrachten, stakingen, lock-out, boycot, 
oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, 
ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven 
van leveringen van leveranciers (waaronder begrepen afval-
verwerkers en leveranciers van brandstof, energie en water, 
etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf
van Opdrachtnemer of zijn leveranciers, intrekking van ver-
gunningen van Opdrachtnemer en/of zijn leveranciers of alle 
andere omstandigheden onafhankelijk van onze wil, die de 
normale uitvoering van het contract belemmeren, ontslaan 
ons voor de duur van de stagnatie en de omvang van de 
gevolgen ervan van de verplichting de werkzaamheden uit 
te voeren, zonder dat de opdrachtgeven enig recht heeft op 
schadevergoeding. De opdrachtgever is verplicht – wanneer er 
geen alternatieve verwerking gevonden kan worden - voor zijn 
rekening en risico de door Opdrachtnemer reeds ingezamelde 
Afvalstoffen terug te nemen. Wij hebben wel het recht alle 
ondertussen gemaakte kosten
door te rekenen.

14. Voorbehoud concernmatige verrekeningen 
resp. verrekening
Wij behouden ons het recht voor alle eigen vorderingen of vor-
deringen van ondernemingen binnen ons concern, te verreke-
nen met vorderingen die de koper of zijn concernmaatschappij 
ten opzichte van onze maatschappij of onderneming binnen 
ons concern heeft. Verrekening is tevens toegestaan, als de 
vervaldata van de wederzijdse vorderingen zijn verstreken, of 
wanneer enerzijds contante betaling en anderzijds betaling 
door accepten of wissels, te trekken op klanten, wordt over-
eengekomen. Bij diverse vervaldata en vorderingen vindt de 
afrekening door middel van vaststelling der waarden plaats, 

in het courante betalingsverkeer heeft de bevoegdheid tot 
verrekening betrekking op het saldo. Ten opzichte van onze 
vordering kan de koper slecht met eigen vorderingen of met 
die van ondernemingen binnen zijn concern verrekenen, welke 
niet discutabel en rechtsgeldig zijn bevonden.

15. Geschillen
Alle klachten met betrekking tot facturen dienen binnen de 8 
dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Orinso 
te worden verstuurd. Alle commerciële transacties welke 
onder toepassing van de onderhavige algemene verkoopvoor-
waarden vallen of eruit vooruitvloeien zijn geacht in ´s-Her-
togenbosch te zijn afgesloten en zijn onderworpen aan het 
Nederlands recht. Alle hieruit voortspruitende geschillen vallen 
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van 
het gerechtelijk arrondissement ´s-Hertogenbosch.
Orinso  houdt zich evenwel het recht voor naar keuze het ge-
schil aanhangig te maken voor eender welke andere Neder-
landse of buitenlandse rechtbank die op grond van de alge-
mene principes inzake bevoegdheid kennis kan nemen van het 
geschil.


