Inkoopvoorwaarden AquaMinerals B.V.
Met betrekking tot Leveringen van Reststoffen
19 december 2014
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Definities
In deze Inkoopvoorwaarden gelden de volgende definities welke met een hoofdletter worden geschreven
en welke in enkel dan wel meervoud de betekenis hebben zoals opgenomen in dit Artikel, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld:
Afnemer: degene die Reststoffen koopt van AquaMinerals of verwerkt ten behoeve van AquaMinerals.
Afvalstof: de stof als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer te weten: alle stoffen, preparaten of
voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Analyse: een beperkt onderzoek naar de scheikundige samenstelling van de Reststoffen die met het oog
op het normale gebruik van de Reststoffen als voldoende moet worden beschouwd.
Artikel: een artikel van deze Inkoopvoorwaarden.
Bijproduct: de reststof zoals bedoeld in artikel 1.1 lid 6, laatste volzin van de Wet milieubeheer, die het
resultaat is van een productieproces dat niet in de eerste plaats is bedoeld voor de productie van die stof
en waarbij is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 5, eerste lid van de Kaderrichtlijn
Afvalstoffen nr. 2008/98/EG, te weten:
 het is zeker dat de stof zal worden gebruikt;
 de stof kan onmiddellijk worden gebruikt zonder verdere andere behandeling dan die welke bij de
normale productie gangbaar is;
 de stof wordt geproduceerd als integraal onderdeel van een productieproces;
 verder gebruik van de stof is rechtmatig en zal niet leiden tot ongunstige effecten op het milieu of de
menselijke gezondheid.
Inkoopvoorwaarden: deze voorwaarden van de AquaMinerals welke van toepassing zijn op alle
Leveringen en deel uitmaken van de Overeenkomst.
Leverancier: het drinkwaterbedrijf c.q. de instantie waar bij de bereiding van drinkwater of proceswater
dan wel een halffabricaat ervan Reststoffen overblijven.
Levering: de levering van Reststoffen door de Leverancier aan de AquaMinerals op basis van de
Overeenkomst.
Opslag van Reststoffen: de opslag van Reststoffen in opdracht van AquaMinerals ten behoeve van
Afnemers.
Opslagbedrijf: de onderneming die in opdracht en ten behoeve van AquaMinerals Reststoffen tijdelijk in
opslag heeft of neemt.
Overeenkomst: de schriftelijke Overeenkomst tussen AquaMinerals en Leverancier, waarop deze
Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Partijen: AquaMinerals en Leverancier gezamenlijk.
Reststoffen: stoffen die vrijkomen bij, dan wel overblijven na, de bereiding van drinkwater, proceswater
of van een halffabricaat uit grond- dan wel oppervlaktewater, zowel in ruwe als in bewerkte vorm.
Reststoffen worden onderscheiden in Afvalstoffen en Bijproducten. Op beide soorten stoffen is specifieke
wet- en regelgeving van toepassing.
AquaMinerals: de te Nieuwegein aan de Groningenhaven 7 statutair gevestigd en kantoorhoudende
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AquaMinerals B.V.
Transporteur: de vervoerder van Reststoffen.
Vervoer van Reststoffen: het vervoer van Reststoffen vanaf Leverancier naar AquaMinerals en/of naar
een Afnemer.

Alle begripsomschrijvingen worden in deze Inkoopvoorwaarden met een hoofdletter aangeduid.
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Toepasselijkheid
De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de pre-contractuele fase, de contractuele fase en de
post-contractuele fase van de Overeenkomst. De precontractuele fase gaat in op het moment van
aanvraag tot het afnemen van Reststoffen door Leverancier of een aanvraag van AquaMinerals om
Reststoffen te leveren en eindigt bij de totstandkoming van de Overeenkomst. De post-contractuele fase
gaat in na het aflopen van de Overeenkomst of het beëindigen van de Overeenkomst volgens Artikel 13
en eindigt na een periode van vijf jaar volgens Artikel 14.3.
De toepasselijkheid van alle andere algemene (verkoop)voorwaarden, waaronder in het bijzonder die van
Leverancier, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Inkoopvoorwaarden zijn alleen mogelijk indien en voor zover
AquaMinerals die uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Leverancier zal de protocollen die onderdeel uitmaken van de Inkoopvoorwaarden naleven en deze ook
opleggen aan door hem ingeschakelde Transporteurs en Opslagbedrijven.
Indien een of meerdere bepalingen in de Inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of mochten worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen in de Inkoopvoorwaarden
volledig van kracht.
In geval van tegenstrijdigheid tussen of onduidelijkheid in bepalingen uit deze Inkoopvoorwaarden en de
Overeenkomst, of in geval zich daarin anderszins fouten of gebreken voordoen, zijn Partijen verplicht
elkaar hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen
In het geval van nietigverklaring (Artikel 2.4) en/ of onduidelijke bepalingen (Artikel 2.5) treden Partijen
met elkaar in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze bepalingen overeen te komen
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden
genomen. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden prevaleert de
Overeenkomst.
AquaMinerals heeft het recht deze Inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten
aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt. Zij treden
in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is
vermeld. Leverancier heeft het recht om Overeenkomst binnen deze termijn op te zeggen wanneer de
wijziging onredelijk bezwarend is, met inachtneming van de opzegtermijn van de Overeenkomst. De
oorspronkelijke Inkoopvoorwaarden blijven van kracht gedurende de opzegtermijn en post-contractuele
fase.
Overdracht van rechten en verplichtingen
Partijen kunnen rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij overdragen aan een derde. Partijen kunnen aan deze
toestemming in redelijkheid te stellen voorwaarden verbinden.
Voor zover door Leverancier gebruik wordt gemaakt van onderaannemers dient hiervan in de
Overeenkomst melding te worden gemaakt onder opgave van naam en soort bedrijf van de betreffende
onderaannemer.
Levering, levertijden en vaststelling hoeveelheid
Gedane Leveringen die niet bij Overeenkomst zijn overeengekomen, worden niet vergoed behalve in
geval deze Leveringen achteraf door AquaMinerals alsnog schriftelijk worden goedgekeurd. Op deze
Leveringen zijn alle overige bepalingen uit deze Inkoopvoorwaarden onverminderd van toepassing.
Levering van Reststoffen vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.
Zonder nadere afspraak is de plaats van Levering de poort van de Leverancier. Geleverd wordt aan
AquaMinerals zelf of rechtstreeks aan de Afnemer.
AquaMinerals zorgt voor het transport, tenzij Partijen anders overeenkomen. De kosten van het
transport zijn voor rekening van Leverancier.
Leverancier zorgt dat afname bij voorgenomen levering ongestoord en zonder vertraging kan
plaatsvinden.
Partijen hebben het recht om in onderling overleg met inachtneming van redelijkheid en billijkheid de
overeengekomen leveringsdatum uit te stellen of te vervroegen.
Leverancier stelt AquaMinerals zo spoedig mogelijk op de hoogte van een voorgenomen Levering middels
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een aanmelding. Elke Levering moet worden aangemeld tenzij er een vast leverschema is afgesproken
voor de betreffende Reststof.
4.7 De redelijke aanmeldtermijn van een Levering is 10 werkdagen, plus in voorkomende gevallen de tijd die
nodig is voor keuring als bouwstof, grond – of baggerspecie voor de datum van Levering. Deze termijn
geldt ook voor wijzigingen in tijdstip, hoeveelheid en kwaliteit van een reeds aangemelde Levering. Bij
aanmelding of wijziging van de Levering buiten genoemde termijn neemt AquaMinerals de aangeboden
Reststoffen weliswaar af, maar de ontregeling van de leveringsketen resulteert veelal in hogere kosten
en/of lagere opbrengsten en bijkomende kosten zoals genoemd in Artikel 10.3.
4.8 Leverancier is verplicht AquaMinerals onverwijld op de hoogte te stellen van (dreiging van) overschrijding
of vervroeging van de overeengekomen leveringsdatum of van een wijziging in de hoeveelheid of
kwaliteit.
4.9 Door Transporteur wordt bij aflevering per Levering een opgave gedaan van bruto-, respectievelijk
nettogewichten van de eenheden waarin de Reststoffen worden/zijn afgeleverd. De aldus vastgestelde
gewichten worden vermeld op de factuur van de Transporteur aan AquaMinerals. Indien transport
plaatsvindt door een Transporteur van Leverancier stuurt Leverancier binnen 10 werkdagen een afschrift
van de transportbon aan AquaMinerals. AquaMinerals registreert op haar beurt opnieuw de afgenomen
hoeveelheid Reststoffen en stelt deze ter beschikking aan Leverancier. Opgaven van (Transporteur van)
AquaMinerals worden geacht bij benadering te gelden: bij een afwijking van niet meer dan 2% van de
opgave naar boven of beneden wordt de Levering geacht conform opgave van de Transporteur te hebben
plaatsgevonden.
4.10 De vaststelling van de geladen hoeveelheid Reststoffen geschiedt: hetzij, in geval van Vervoer over water,
door ijkopname van het schip onmiddellijk voor en na het laden; hetzij, in geval van Vervoer over land,
door weging van het vervoermiddel op een geijkte weegbrug onmiddellijk voor en na het laden.
4.11 Leverancier dient AquaMinerals voor het tijdstip van Levering in kennis te stellen van eventuele toxische
of voor de gezondheid of het milieu schadelijke stoffen voor zover de schadelijkheid van deze stoffen
voor Leverancier kenbaar was of redelijkerwijs had moeten zijn.
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5.1

5.2

6.
6.1
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Eigendoms- en risico-overgang
Het eigendom van en het risico voor geleverde Reststoffen gaan op AquaMinerals over op het moment
van inontvangstneming van die Reststoffen op het tussen Partijen overeengekomen adres. Wanneer het
transport wordt verzorgd in opdracht van AquaMinerals of Afnemer is dit na het laden van de Reststoffen
op het transportmiddel. Wanneer het transport wordt verzorgd in opdracht van de Leverancier is dit na
het lossen van de Reststoffen op het terrein van de Afnemer of het Opslagbedrijf. Degene die voor het
transport zorgt, draagt het risico van transport en lossen. Degene die het laden verzorgt, draagt het risico
tijdens het laden.
Voor zover bij Leveringen sprake is van intellectuele eigendomsrechten worden deze bij de
totstandkoming van de Overeenkomst overgedragen aan AquaMinerals dan wel wordt aan AquaMinerals
en Afnemers ter zake een gebruiksrecht verleend dat overeenkomt met de bestemming van de Levering.
Kwaliteit, bemonstering en analyse
Geleverde Reststoffen bezitten de eigenschappen die redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst
mogen worden verwacht en die voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en de maatschappelijk
aanvaarde normen inzake kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.
Reststoffen moeten bij Levering voldoen aan in de Overeenkomst vastgelegde omschrijvingen en
kwaliteitseisen in verband met de bestemming.
Leverancier is verplicht AquaMinerals onverwijld op de hoogte te stellen wanneer de Reststoffen door
een calamiteit of om andere redenen bij Levering niet aan de kwaliteitseisen uit de Overeenkomst zullen
voldoen.
Voldoet een partij Reststoffen niet aan de kwaliteitseisen uit de Overeenkomst behorende bij de
beoogde bestemming en is dit voor Levering bekend, dan wordt de partij voor een andere
bestemming/toepassing afgenomen waarbij wel aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen wordt
voldaan.
Indien pas op de dag van Levering wordt vastgesteld dat een partij niet voldoet aan de kwaliteitseisen
wordt de partij niet afgenomen en de Levering verplaatst naar een later tijdstip.
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6.6

Bij herhaling van Levering van Reststoffen waarvan de kwaliteit niet voldoet aan de Overeenkomst, heeft
AquaMinerals het recht de prijs en bestemming van de Reststoffen van de betreffende locaties te
wijzigen ten opzichte van de Overeenkomst.
6.7 Reststoffen worden door Leverancier periodiek (tenminste eenmaal per twee jaar) per bedrijfslocatie van
Leveranciers bemonsterd en geanalyseerd op een wijze en met een frequentie als vastgelegd in het
Protocol monster neming en analyse (bijlage 1). De resultaten van deze bemonstering en analyse
worden vastgelegd in een analyserapport en worden aan AquaMinerals verstrekt.
6.8 AquaMinerals en derden welke opereren in opdracht van AquaMinerals hebben te allen tijde het recht
de geleverde Reststoffen (opnieuw) te laten bemonsteren en analyseren.
6.9 Leverancier draagt er zorg voor dat bemonstering op eenvoudige wijze door AquaMinerals of een door
AquaMinerals aangewezen derde kan worden verricht.
6.10 De kosten van inspectie, keuring of beproeving zijn voor rekening van Leverancier als blijkt dat de
Levering niet voldoet aan wat daarover tussen Partijen is overeengekomen.
6.11 Afname, al dan niet met inspectie, keuring of beproeving, door AquaMinerals leidt nooit tot enige
erkenning van de deugdelijkheid van de Leveringen door AquaMinerals en ontheft Leverancier niet van
enige aansprakelijkheid ter zake.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.
8.1
8.2
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9.
9.1

9.2

9.3
9.4

Prijs en Facturering
Na controle van de afvoergegevens en betaling van de nota’s van derden (voor zover van toepassing),
stuurt AquaMinerals aan de Leverancier een factuur.
De Leverancier draagt er zorg voor dat AquaMinerals ter zake tijdig een inkoopnummer ontvangt.
De betalingstermijn bedraagt dertig dagen na factuurdatum.
De toerekening van de opbrengsten van Reststoffen die tussentijds in een depot worden opgeslagen
vindt plaats op basis van voorcalculatie van verwachte kosten en opbrengsten.
De prijs van de Reststoffen wordt in de Overeenkomst tussen Partijen vastgelegd.
In geval komt vast te staan dat sprake is van een lagere kwaliteit van een partij Reststoffen dan waar
AquaMinerals gezien de bijbehorende analyserapporten van mocht uitgaan, is Leverancier de hier uit
voortvloeiende hogere negatieve waarde of lagere positieve waarde, vermeerderd met een opslag van
tenminste 10%, aan AquaMinerals verschuldigd. Deze negatieve afwijking van de waarde betreft onder
meer maar niet uitsluitend de extra kosten van transport, opslag en keuring en de lagere, c.q. negatieve
opbrengst van de betreffende Reststoffen.
Garanties
Leverancier garandeert dat zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden zorgvuldig en
vakbekwaam zullen handelen.
Leverancier garandeert bij overdracht minimaal een kwaliteit van de Reststoffen zoals vastgelegd in de
Overeenkomst.
Indien Leverancier in gebreke is in de nakoming van een garantiebepaling uit dit artikel, is Leverancier in
verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
Tekortkomingen
In geval Leverancier zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt dan
wel anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, stelt AquaMinerals hem schriftelijk in
gebreke en wordt Leverancier een redelijke termijn gegund zijn verplichtingen alsnog na te komen. Deze
termijn heeft het karakter van een fatale termijn. Komt Leverancier zijn verplichtingen niet alsnog binnen
de gestelde termijn na, dan is Leverancier in verzuim.
Indien de Leverancier in verzuim is volgens Artikel 9.1, dan is Leverancier per voorval een terstond
opeisbare boete verschuldigd van €1.000,-. Het vorenstaande laat de overige rechten van AquaMinerals
op verhaal van de schade onverlet.
De uiterste termijn voor reclamaties door AquaMinerals bij Leverancier vanwege het niet voldoen aan de
kwaliteitseisen uit de Overeenkomst is 1 maand na Levering.
Als nakoming van de verplichtingen uit Overeenkomst blijvend onmogelijk is, is ingebrekestelling niet
nodig en is Leverancier onmiddellijk in verzuim.
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9.5

Een beroep op het niet toerekenbaar zijn van de tekortkoming aan Leverancier dient zo spoedig mogelijk
schriftelijk te gebeuren onder overlegging van bewijsstukken.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Als Leverancier in verzuim is, is hij aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van zijn toerekenbaar
tekortschieten.
10.2 Leverancier is aansprakelijk voor de aan hem toe te rekenen schade die is ontstaan in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst.
10.3 Leverancier is aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van het afkeuren/ wijzigen van de bestemming
van de betreffende Reststoffen ingevolge Artikel 6.4 en van het wijzigen door Leverancier van datum,
hoeveelheid of kwaliteit van een Levering minder dan tien werkdagen voor de afgesproken leverdatum.
Deze nadelige gevolgen kunnen onder meer maar niet uitsluitend de (extra) kosten van verwijdering,
transport, keuring en opslag betreffen, evenals de lagere, c.q. negatieve opbrengst van de betreffende
Reststoffen. De niet bij name genoemde kosten bedragen maximaal de bruto jaaromzet van de aan
AquaMinerals geleverde Reststoffen.
10.4 Leverancier vrijwaart AquaMinerals tegen aanspraken van derden in verband met schade voortvloeiend
uit het afkeuren van een Levering of voortvloeiend uit het gebruik van Reststoffen door Afnemers
waarvan achteraf komt vast te staan dat deze Reststoffen, ten tijde van de inontvangstneming als
beschreven in Artikel 5.1, niet voldeden aan de kwaliteitseisen volgens Artikel 6.2 en AquaMinerals
hiervan niet op de hoogte was.
10.5 AquaMinerals heeft het recht Reststoffen van meerdere Leveranciers gezamenlijk in een depot op te
slaan. In het geval Reststoffen van verschillende Leveranciers aldus gezamenlijk in depot worden
opgeslagen en vast komt te staan dat het totaal van de gezamenlijk opgeslagen stoffen niet voldoet aan
de kwaliteitseisen als bedoeld in Artikel 6.2 omdat een deel van deze Reststoffen is aangeleverd zonder
te voldoen aan de kwaliteitseisen, dan wel komt vast te staan dat de waarde van de gezamenlijk
opgeslagen Reststoffen door deze deellevering nadelig is beïnvloed, is de Leverancier door wiens
toedoen de contaminatie heeft kunnen plaatsvinden tegenover AquaMinerals en de overige Leveranciers
aansprakelijk voor de eventuele voor AquaMinerals uit deze contaminatie voorvloeiende schade. Als de
veroorzaker niet kan worden vastgesteld, zijn de hogere afvoerkosten c.q. lagere opbrengsten en
bijkomende kosten en eventuele vervolgschade voor rekening van alle Leveranciers waarvan ten tijde van
de contaminatie Reststoffen in het desbetreffende depot waren opgeslagen, naar rato van geleverde
hoeveelheden.
11. Ontbinding en tussentijdse beëindiging
11.1 Ieder van Partijen is gerechtigd om bij schriftelijk aangetekend schrijven aan de wederpartij zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, onverlet eventuele rechten op schadevergoeding van een Partij, indien:
 één van Partijen zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 één van Partijen (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem surseance wordt verleend;
 op een aanmerkelijk deel van het vermogen van één van Partijen beslag wordt gelegd of op andere
wijze duidelijk is dat een Partij niet langer zijn verplichtingen zal kunnen nakomen;
 één van Partijen zodanig ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit
Overeenkomst dat van de wederpartij de voortzetting van de Overeenkomst niet langer kan worden
gevergd;
 één van Partijen langer dan 6 (zes) maanden door een niet toerekenbare tekortkoming in de
nakoming niet in staat is aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst te voldoen.
11.2 Onverminderd het in lid 1 van dit Artikel bepaalde is AquaMinerals gerechtigd de Overeenkomst bij
schriftelijk aangetekend schrijven aan Leverancier zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 door Leverancier of één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel (waarde
meer dan € 50) is of wordt aangeboden aan een persoon die deel uitmaakt van de organisatie van
AquaMinerals of die AquaMinerals vertegenwoordigt.
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zich feiten of omstandigheden voordoen of hebben voorgedaan die er op wijzen of redelijkerwijs
doen vermoeden dat Leverancier de Overeenkomst is aangegaan op strafbare gronden dan wel
(mede) gebruikt om strafbare feiten te plegen of uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op
geld waardeerbare voordelen te benutten;
 schending van de geheimhoudingsplicht en het verbod tot openbaarmaking als bedoeld in Artikel 12.
11.3 AquaMinerals is gerechtigd de Overeenkomsten die het karakter van een duurovereenkomst hebben om
haar moverende redenen tussentijds met een opzegtermijn van minimaal 3 (drie) maanden te beëindigen
middels een aangetekende brief, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Een dergelijke opzegging
leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van AquaMinerals.
11.4 Partijen zijn jegens elkaar verplicht om, direct na ontvangst van de schriftelijke mededeling tot opzegging
of ontbinding, in overleg adequate maatregelen te treffen om schade te voorkomen en te beperken, en
alle schadeveroorzakende handelingen na te laten.
12. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
12.1 Leverancier is gehouden tot geheimhouding van de van AquaMinerals ontvangen gegevens die als
vertrouwelijk zijn meegedeeld of waarvan Leverancier het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kon
begrijpen. Leverancier is verplicht het door hem bij de Overeenkomst betrokken zelfstandige
hulppersoneel tot eenzelfde geheimhouding te verplichten.
12.2 De in lid 1 van dit Artikel genoemde gegevens worden behoudens met schriftelijke toestemming van
AquaMinerals niet openbaar gemaakt of vermenigvuldigd.
13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle Overeenkomsten tussen ‘Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij
Partijen schriftelijk anders overeenkomen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Geschillen die tussen Partijen ontstaan over Overeenkomsten waarop de Inkoopvoorwaarden van
toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht tenzij Partijen - schriftelijk
vastgelegd - mediation, bindend advies of arbitrage overeenkomen.
14. Postcontractuele verplichtingen
14.1 Nadat de Overeenkomst is geëindigd -ongeacht of dat het gevolg is van het verstrijken van de bepaalde
tijd of van ontbinding of van tussentijdse beëindiging- is de Leverancier gehouden om "om niet" alle
gegevens en informatie met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst ordelijk gerangschikt,
overzichtelijk en toegankelijk voor derden ter beschikking te stellen aan AquaMinerals en - eveneens om
niet - mee te werken aan een eventuele overgang naar een derde die vergelijkbare taken krijgt als de
Leverancier tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen. Onder gegevens als hiervoor bedoeld wordt
onder meer verstaan eventuele documentatie.
14.2 Leverancier kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een eventuele
vervolgovereenkomst.
14.3 Het bepaalde in de Overeenkomst dat naar zijn aard bestemd is om ook na het einde van de
Overeenkomst van kracht te blijven, blijft ook daadwerkelijk na het einde van de Overeenkomst voor een
periode van 5 jaar van kracht. Tot dergelijke verplichtingen behoren onder meer de bepalingen over de
verleende rechten op Producten en op de resultaten van diensten, vrijwaringsverplichtingen,
terugbetalingsregelingen, geheimhouding, het toepasselijk recht en de geschillenbeslechting.

II Bijzondere Bepalingen Vervoer van Reststoffen
15. Vervoer van Reststoffen
15.1 Indien en voor zover sprake is van vervoer van Reststoffen zijn in aanvulling op de voorwaarden ex I
Algemene Bepalingen, de Bijzondere Bepalingen Vervoer van Reststoffen van toepassing.
15.2 De Bijzondere Bepalingen zijn opgenomen in het Protocol opslag en vervoer (bijlage 2).
15.3 Indien en voor zover deze Bijzondere Bepalingen afwijken van de Algemene Bepalingen, gaan de
Bijzondere Bepalingen voor op de Algemene Bepalingen.
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15.4 Indien komt vast te staan dat door Leverancier op enigerlei wijze het Protocol Vervoer niet is nageleefd,
is Leverancier een voor matiging vatbare boete van € 1000,- verschuldigd voor ieder niet naleven van het
Protocol. Het vorenstaande laat de overige rechten van AquaMinerals op verhaal van de schade onverlet.

III Bijzondere Bepalingen opslag van Reststoffen
16. Opslag van Reststoffen
16.1 Indien en voor zover sprake is van Opslag van Reststoffen door een Opslagbedrijf zijn in aanvulling op de
voorwaarden ex I Algemene Bepalingen, de Bijzondere Bepalingen opslag van Reststoffen van toepassing.
16.2 De Bijzondere Bepalingen zijn opgenomen in het Protocol opslag en vervoer (bijlage 2).
16.3 Indien en voor zover deze Bijzondere Bepalingen afwijken van de Algemene Bepalingen, gaan de
Bijzondere Bepalingen voor op de Algemene Bepalingen.
16.4 Indien komt vast te staan dat door Leverancier op enigerlei wijze het Protocol Opslag en vervoer niet is
nageleefd, is Leverancier een boete van € 1000,- verschuldigd voor ieder niet naleven van het Protocol.
Het vorenstaande laat de overige rechten van AquaMinerals op verhaal van de schade onverlet.

Bijlagen:
1
2

Protocol monster neming en analyse
Protocol opslag en vervoer
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