ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP REMONDIS Nederland B.V.

1.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Acceptatievoorwaarden: de van tijd tot tijd geldende acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer of een door
opdrachtnemer aangestelde (eind)verwerker, inhoudende diverse voorschriften met betrekking tot onder
andere de aard, omvang en eigenschappen van de Afvalstoffen.
Afvalstoffen: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst aan
Opdrachtnemer aangeboden afvalstoffen, waaronder bijvoorbeeld bouw- en sloopafval, puin, grofvuil, B- en
C hout en tuinafval, waarvan Opdrachtgever zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Opdrachtnemer.
Begeleidingsbrief: Een gegevensdrager welke is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie, ten
behoeve van gebruik in het kader van de inzameling c.q. Transport van afvalstoffen.
Inzamelmiddel(len): alle middelen van Opdrachtnemer bestemd voor het inzamelen, opslaan, vervoeren
en/of verwijderen van Afvalstoffen.
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon tot wie Opdrachtnemer haar aanbiedingen/offertes richt, alsmede
degene die aan Opdrachtnemer aanbiedingen/offertes richt en degene die aan Opdrachtnemer een opdracht
verstrekt, c.q. degene met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.
Opdrachtnemer: de opdrachtnemer zoals blijkt uit de Overeenkomst, zijnde REMONDIS Nederland B.V.,
statutair gevestigd te Lichtenvoorde, dan wel één van haar groepsmaatschappijen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot het
verlenen van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of het leveren, dan wel verhuren van
goederen.
Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Webshop: de webshop van Opdrachtnemer.
2.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1

Op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook op toekomstige overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer van toepassing.

2.3

Indien en voor zover de Opdrachtgever handelt ter uitvoering van beroep of bedrijf wordt de
toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Opdrachtnemer
van documenten van Opdrachtgever en/of derden waarop zulke algemene voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

2.4

Rechtsgeldige afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen Partijen enkel
schriftelijk overeenkomen.

2.5

Opdrachtnemer is bevoegd tijdens de duur van de Overeenkomst en met onmiddellijke ingang de
Algemene Voorwaarden op redelijke gronden te wijzigen of aan te vullen, zonder dat Opdrachtgever
hierdoor gerechtigd wordt de Overeenkomst (op welke grondslag dan ook) te beëindigen of te
ontbinden. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever schriftelijk van dergelijke wijzigingen en/of
aanvullingen.
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3.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen steeds door
Opdrachtnemer worden herroepen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
Opdrachtgever kan derhalve geen rechten ontlenen aan aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer
en/of het plaatsen van een bestelling via de webshop, zolang Opdrachtgever de bestelling van
Opdrachtnemer niet schriftelijk heeft bevestigd. Aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer worden
mede gebaseerd op de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever
garandeert dat de door haar verstrekte gegevens juist, niet misleidend en volledig zijn.

3.2

Afbeeldingen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten en overige gegevens die
door Opdrachtnemer worden verstrekt (al dan niet opgenomen in brochures, op de website, in de
Webshop en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar de Opdrachtgever mag niet onverkort
vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

4.

DE OVEREENKOMST

4.1

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de bestelling die Opdrachtgever
via de Webshop een bestelling heeft geplaatst heeft bevestigd middels een schriftelijke (elektronische)
opdrachtbevestiging en Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag of aanbetaling ten aanzien van de
bestelling heeft voldaan.

4.2

Een wijziging van de Overeenkomst kan slechts tot stand komen:
(a)
Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst blijkt dat Opdrachtnemer onverhoopt niet
in staat is de gewenste dienstverlening uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om
eenzijdig de Overeenkomst te wijzigen.
(b)
Op verzoek van Opdrachtgever met voorafgaande, schriftelijke instemming van de
Opdrachtnemer.

5.

PRIJZEN

5.1

Alle op de Webshop genoemde prijzen zijn inclusief transport, verwerkingskosten, huur van het
Inzamelmiddel voor vier (4) weken en B.T.W. Voor sommige regio’s gelden regioafhankelijke
plaatsingskosten. In de Webshop zijn deze extra kosten zichtbaar voordat de Opdrachtgever definitief
een bestelling plaatst.

5.2

Indien de Opdrachtgever het Inzamelmiddel langer dan vier (4) weken wil gebruiken, dan worden er
aanvullende kosten berekend (daghuur).

5.3

Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek, maar in ieder geval per 1 januari van ieder jaar, de door
haar gehanteerde prijzen, vergoedingen en tarieven op de Webshop te herzien. Deze periodieke
prijswijziging heeft geen invloed op de alsdan reeds gesloten Overeenkomsten.

5.4

Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen, vergoedingen en tarieven
tussentijds te wijzigen indien sprake is van een kostenstijging zijdens Opdrachtnemer, welke is
gelegen buiten de directe invloedssfeer van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer informeert
Opdrachtgever schriftelijk van dergelijke wijzigingen.

5.5

Opdrachtgever is niet gerechtigd vanwege wijzigingen in prijzen, vergoedingen of tarieven als bedoeld
in artikel 5.4 de Overeenkomst (op welke grondslag dan ook) te beëindigen of te ontbinden, tenzij de
desbetreffende wijziging meer dan 10% van de overeengekomen prijs, vergoeding of tarief bedraagt.
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6.

(LEVERINGS)TERMIJNEN, LEVERING, VERZUIM EN VERVAL VAN RECHT

6.1

Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings-)termijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als
fatale termijnen. De enkele overschrijding van een (leverings-)termijn brengt Opdrachtnemer niet in
verzuim.

6.2

Indien overschrijding van enige (leverings-)termijn dreigt of indien sprake is van enige andere
tekortkoming in de nakoming, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk in
overleg treden om voor beide partijen een passende oplossing te bereiken.

6.3

Verzuim van Opdrachtnemer treedt pas in nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijke in
gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn van 30 (dertig) dagen voor nakoming heeft
gesteld en Opdrachtnemer niet binnen die redelijke termijn nakomt.

6.4

Vertraagde levering geeft de Opdrachtgever geen recht op enige vergoeding van schade of kosten
en/of om afname van bestelde producten te weigeren.

6.5

Indien de bestelling wordt geleverd zonder dat een vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig
is om de bestelling in ontvangst te nemen en er op het afleveradres geen beveiligde, afgesloten ruimte
is voor de transporteur om het Inzamelmiddel in te plaatsen, dan geldt de verklaring van de
transporteur dat hij het Inzamelmiddel in goede orde geleverd heeft als voldoende en volledig bewijs
dat het Inzamelmiddel in goede orde is geleverd, behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.

6.6

Indien Opdrachtgever meent dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van enige
verplichting door Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan binnen 14 (veertien)
dagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken,
schriftelijk te informeren (per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief), bij gebreke
waarvan de rechten van Opdrachtnemer ter zake vervallen.

7.

INSCHAKELEN DERDEN

7.1

Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de
werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade
die voortvloeit uit handelen of nalaten van derden die zij inschakelt bij de uitvoering van de
Overeenkomst, behalve indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

8.

INZAMELMIDDELEN EN KLACHTEN

8.1

De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven
te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer.

8.2

De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen worden
geacht zonder gebreken en in goede staat van onderhoud te zijn. Indien Opdrachtgever meent dat
hiervan geen sprake is, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 (twee)
dagen na de terbeschikkingstelling van het betreffende Inzamelmiddel te kennen te geven aan
Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan alle rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.

8.3

Opdrachtgever gebruikt de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen uitsluitend
voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van aanpassingen of
toevoegingen aan de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen is niet toegestaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

8.4

Opdrachtgever staat ervoor in dat het Inzamelmiddel enkel wordt gebruikt door hiertoe bekwaam
personeel en dat dit personeel op de hoogte is van en handelt conform alle toepasselijke regelgeving,
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voorschriften en instructies, waaronder eventuele (gebruiks- en/of bedienings-) voorschriften verstrekt
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
8.5

Indien en voor zover de Opdrachtgever een consument is, staat de Opdrachtgever ervoor in dat het
Inzamelmiddel enkel wordt gebruikt door hiertoe bekwame personen en dat deze personen op de
hoogte zijn van en handelen conform alle toepasselijke regelgeving, voorschriften en instructies,
waaronder eventuele (gebruiks- en/of bedienings-) voorschriften verstrekt door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever.

8.6

Opdrachtgever zal de Inzamelmiddelen enkel laten ledigen door Opdrachtnemer of door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Opdrachtgever zal de Inzamelmiddelen niet (geheel of
gedeeltelijk) laten ledigen of verplaatsen door of in gebruik geven of ter beschikking stellen aan
anderen dan Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, noch zal Opdrachtgever
de Inzamelmiddelen naar een andere locatie (laten) brengen.

8.7

De Inzamelmiddelen worden op de dag van lediging en/of vervoer door Opdrachtgever op dusdanige
wijze aangeboden, dat deze goed, vrij en veilig toegankelijk zijn voor Opdrachtnemer, in ieder geval
inhoudende dat de Inzamelmiddelen worden geplaatst op of aan de openbare weg of een voor
Opdrachtnemer vanaf de openbare weg goed, veilig en kosteloos toegankelijk terrein. Indien
Opdrachtgever niet aan voorgenoemde verplichtingen heeft voldaan en Opdrachtnemer als gevolg
daarvan de dienstverlening niet heeft kunnen uitvoeren zullen de hiervoor geldende (meer)kosten wel
in rekening worden gebracht. Voorts treft Opdrachtgever alle benodigde veiligheidsmaatregelen,
waaronder het aanbrengen van voldoende verlichting en/of bebakening.

8.8

Opdrachtgever is gehouden de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen naar behoren te
behandelen en onderhouden.

8.9

Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen op eerste verzoek van Opdrachtnemer af te geven aan
Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever het gebruik van de Inzamelmiddelen staakt of door
Opdrachtnemer is verzocht de Inzamelmiddelen af te geven, dient Opdrachtgever de Inzamelmiddelen
in de originele staat aan Opdrachtnemer af te geven, behoudens voor zover de verandering aan de
Inzamelmiddelen het gevolg is van slijtage door normaal gebruik voor het doel waarvoor de
Inzamelmiddelen ter beschikking zijn gesteld.

8.10

In het geval van schade aan ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zal Opdrachtgever
Opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle
schade aan de Inzamelmiddelen, tenzij deze schade het gevolg is van slijtage door normaal gebruik.

8.11

De ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen komen vanaf plaatsing voor rekening en risico van
Opdrachtgever. De Inzamelmiddelen worden geplaatst conform instructie van Opdrachtgever, of een
door Opdrachtgever aangewezen derde. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade,
veroorzaakt door of ten gevolge van plaatsing respectievelijk gebruik van de ter beschikking gestelde
Inzamelmiddelen, tenzij de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen
ondeugdelijk zijn voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

8.12

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken als gevolg van schade aan derden
respectievelijk eigendommen van derden, ten gevolge van plaatsing respectievelijk gebruik van de ter
beschikking gestelde Inzamelmiddelen.

8.13

Opdrachtgever zal het Inzamelmiddel verzekeren en verzekerd houden tegen alle mogelijke risico’s
(inclusief diefstal en brand) tot het Inzamelmiddel is teruggenomen door en in de feitelijke macht is
van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer inzage in de
betreffende polissen te geven.
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9.

HET AFVAL

9.1

Bij het bestellen van een Inzamelmiddel, geeft Opdrachtgever aan welk Afval wordt aangeboden aan
Opdrachtnemer. Opdrachtgever selecteert daarna het juiste Inzamelmiddel voor de door hem aan te
bieden Afval aan Opdrachtnemer.

9.2

De door Opdrachtgever aan te bieden Afvalstoffen dient te voldoen aan hetgeen tussen Partijen is
overeengekomen, de Acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer, de door Opdrachtnemer verstrekte
voorschriften en (indien van toepassing) instructies en de eisen die aan het Afval wordt gesteld door
de vigerende (milieu)wet- en regelgeving. Indien Opdrachtgever, naar het oordeel van
Opdrachtnemer, het Afval niet aanbiedt conform voornoemde voorschriften, is Opdrachtnemer
gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en is Opdrachtgever
verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer, voor eigen rekening en risico, het Afval terug te
nemen. Als ander Afval in het Inzamelmiddel is opgenomen dan overeengekomen en/of afwijkt van
hetgeen tussen Partijen is overeengekomen, de Acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer, de door
Opdrachtnemer verstrekte voorschriften en (indien van toepassing) instructies en de eisen die aan het
Afval wordt gesteld door de vigerende (milieu)wet- en regelgeving, dan is Opdrachtnemer gerechtigd
om alle daarbij behorende meerkosten en eventuele schade (conform artikel 11), waaronder begrepen
maar onderzoekskosten, afvoer- en verwerkingskosten, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

9.3

Het Afval dient te worden aangeboden in het daartoe ter beschikking gestelde Inzamelmiddel, waarbij
het Afval nimmer hoger dan 20 cm mag uitsteken ten opzichte van de randen van het Inzamelmiddel.
Het in het Inzamelmiddel opgenomen Afval mag nimmer machinaal of op andere wijze aangedrukt of
geperst zijn.

9.4

Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de Afvalstoffen in gevallen waarin de Begeleidingsbrief
door een ander dan Opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen persoon) werd
ondertekend.

9.5

Opdrachtgever garandeert dat zij aan alle wet- en regelgeving voldoet en over alle vergunningen en
publiekrechtelijke toestemmingen beschikt om het Afval aan te bieden aan Opdrachtnemer.

9.6

Indien op grond van de geldende wet- en/of regelgeving het Afval niet (langer) mag worden vervoerd
of verwerkt, dan wel moet worden teruggenomen, is Opdrachtgever verplicht om voor eigen rekening
en risico het Afval terug te nemen.

10.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1

Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor
de schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde Inzamelmiddel of door het
gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het Inzamelmiddel geschikt is.

10.2

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden, inclusief schade aan
wegdek, trottoir en gebouwen, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of veroorzaakt door
een Inzamelmiddel, waaronder ook de (ver)plaatsing of lediging ervan, behalve indien deze schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

10.3

Behalve tot nakoming van enige garantieplicht en behoudens bepalingen van dwingend recht, is elke
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle vormen van
directe, indirecte of gevolgschade, gederfde winst en schade uit onrechtmatige daad) uitgesloten,
tenzij en er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. In alle gevallen zal
de aansprakelijkheid niet verder reiken dan de vergoeding van het factuurbedrag dat Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer verschuldigd is op grond van de betreffende levering, althans het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het desbetreffende geval uitkeert.
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10.4

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gegeven inlichtingen en/of aanbevelingen ter zake van het
plaatsen van de Inzamelmiddelen. Conform art. 9.11 van deze algemene voorwaarden worden de
Inzamelmiddelen geplaatst, geledigd of afgehaald conform instructie van Opdrachtgever of door een
Opdrachtgever aangewezen derde.

10.5

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot door hen
geleden en te lijden schade op welke grondslag dan ook (inclusief schade aan wegdek, trottoir en
gebouwen), direct of indirect veroorzaakt door of verband houdend met de uitvoering van de
Overeenkomst, de Inzamelmiddelen en/of het Afval, behoudens voor zover die schade een direct
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en geen sprake is van indirecte of
gevolgschade.

10.6

Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een verplichting of voorschrift uit de
Overeenkomst, wet- en regelgeving, de Algemene Voorwaarden en/of de instructies van
Opdrachtnemer, is zij jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die
Opdrachtnemer hierdoor lijdt.

11.

OVERMACHT

11.1

In het geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel het
moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht ophoudt te bestaan, zonder
dat Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer aanspraak heeft op enige vergoeding.

11.2

Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien
Opdrachtgever na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd worden volledig en/of tijdig aan onze
verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van
brand, waterschade, overstroming, weersgesteldheid, storm of ander natuurgeweld die uitvoering van
de overeenkomst vertragen c.q. onmogelijk maken, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, intrekking van één of meer
vergunningen van de opdrachtnemer en/of derden waarop de opdrachtnemer voor het kunnen
nakomen van de overeenkomst is aangewezen, storingen in de levering van energie, het in gebreke
blijven van onze leveranciers, evenals vertraging of belemmering van het transport en voorts alle
overige oorzaken, welke buiten de schuld van Opdrachtnemer ontstaan.

12.

DUUR EN BEËINDIGING

12.1

De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor de duur van 4 (vier) weken, tenzij anders is
overeengekomen. De Overeenkomst kan worden verlengd op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever
tegen aanvullende betaling. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is
slechts mogelijk met wederzijdse instemming.

12.2

Indien de duur van de Overeenkomst is verstreken althans de Overeenkomst is beëindigd en het
Inzamelmiddel niet tijdig door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt teruggegeven, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd om voor iedere dag dat Opdrachtgever het Inzamelmiddel onder zich houdt
een daghuur in rekening te brengen.

12.3

Opdrachtnemer kan de Overeenkomst op elk gewenst moment tussentijds beëindigen en het
Inzamelmiddel terugvorderen, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, maar
met dien verstande dat een opzegtermijn van 3 dagen in acht wordt genomen, indien de
Opdrachtgever in strijd handelt met (een van) de bepalingen uit de Overeenkomst, waardoor
gebondenheid van Opdrachtgever aan de Overeenkomst niet meer van haar kan worden gevergd.
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13.

GEHEIMHOUDING

13.1

Het is Partijen niet toegestaan uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins ter kennis gekomen
bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, aan derden bekend
te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van
publiekelijk bekende informatie.

13.2

Alle door REMONDIS aan de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven
eigendom van REMONDIS. REMONDIS behoudt daarop het auteursrecht (waaronder ook de
persoonlijkheidsrechten) en het intellectueel eigendomsrecht.

13.3

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen,
octrooien of ander rechten uit of van de Materialen te verwijderen of te wijzigen.

14.

OVERIGE BEPALINGEN

14.1

Het is opdrachtgever niet toegestaan werknemers of derden die werkzaamheden verrichten voor
opdrachtnemer geld en/of goederen aan te bieden in ruil voor het verrichten van diensten, die niet zijn
overeengekomen met Opdrachtnemer.

14.2

Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten of verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst over
te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

14.3

De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de overige
voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden nietig zullen zijn. De nietige of ongeldige bepaling zal
alsdan worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan
de rechtsgevolgen zo veel mogelijk met die van de nietige of ongeldige bepaling zullen
overeenstemmen.

15.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van
Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2

Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, Overeenkomsten,
offertes/aanbiedingen, hoe ook genaamd, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Voor consumenten of met consumenten gelijk te
stellen partijen geldt dat mede bevoegd is de rechter van de woonplaats of, bij gebreke daarvan, van
het werkelijk verblijf van de consument.
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