ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ECOLOSS PROJECT BV,
GEVESTIGD TE PERNIS-RT
Artikel 1
Definities
1.1
In deze algemene voorwaarden wordt onder EcoLoss verstaan: EcoLoss Project B.V., statutair
gevestigd te Pernis-Rt. en kantoorhoudende te 3195 GN Pernis-Rotterdam, Bakkersoordsekade 40.
1.2
In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon of
het samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van
onderstaande algemene voorwaarden door EcoLoss diensten worden verricht en/of zaken worden
geleverd, dit alles in de ruimste zin des woords.
Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen van, overeenkomsten met en/of alle
opdrachten aan EcoLoss tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten, tenzij
met EcoLoss schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2
Onder de werkzaamheden en diensten in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zijn in ieder geval
begrepen, maar daartoe niet beperkt, het verrichten en uitvoeren van milieu- en veiligheidsdiensten al
dan niet volgens het EHBI-concept bij (milieu)incidenten, in de ruimste zin des woords, zowel in het
binnen- als buitenland.
Artikel 3
Offertes
3.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2
Zonder toestemming van EcoLoss is het niet toegestaan aanbiedingen aan derden door te geven of ter
inzage te verstrekken
Artikel 4
Opdrachten
4.1
De opdracht komt tot stand als EcoLoss het overeengekome mondeling danwel schriftelijk bevestigt
en/of de opdracht vooraf in de vorm van een schriftelijke overeenkomst en/of convenant met
wederpartij heeft geregeld. Als opdrachten kunnen fungeren mondelinge en schriftelijke
overeenkomsten en afspraken terzake de uitvoering.
4.2
Opdrachten worden door EcoLoss niet geaccepteerd indien EcoLoss niet aan alle relevante wet- en
regelgeving en/of andere relevante voorschriften kan voldoen, tenzij nadrukkelijk in overleg met het
bevoegde gezag anders is overeengekomen.
Artikel 5
Inlichtingsplicht wederpartij
5.1
De wederpartij moet EcoLoss tijdig inlichtingen verschaffen en beslissingen afgeven welke redelijker
wijze nodig zijn om de opdracht naar EcoLoss’ oordeel adequaat te kunnen uitvoeren en te voltooien.
EcoLoss zal aangeven welke informatie voor haar van belang is voorafgaand en tijdens de uitvoering
van de opdracht.
5.2
Indien de wederpartij informatie achterhoudt en/of EcoLoss niet in de gelegenheid stelt deze
informatie elders te verkrijgen, dan zal EcoLoss nooit aansprakelijk zijn voor de gevolgen
voortvloeiend uit het onvoldoende beschikken over informatie.
5.3
EcoLoss heeft het recht de uitvoering op te schorten totdat naar het oordeel van EcoLoss aan de in lid
1 van dit artikel genoemde verplichting is voldaan. Wederpartij is gehouden om de schade te
vergoeden, die EcoLoss door deze vertragingen lijdt.
Artikel 6
Wijzigingen in de opdracht
6.1
Wijziging in de opdracht door wederpartij komt slechts tot stand indien de wens daartoe tijdig en
schriftelijk ter kennis van EcoLoss wordt gebracht en door haar wordt aanvaard.
6.2
EcoLoss behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen een verandering in de prijs aan te
brengen.
6.3
Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben, dat de afgesproken uitvoeringstermijn wordt
overschreden. EcoLoss draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid.
6.4
Indien wijziging leidt tot vermindering van werkzaamheden kan EcoLoss een schadeloosstelling van
25% eisen van de vooraf afgesproken vergoeding bovenop haar prijs voor de uiteindelijk uit te voeren
werkzaamheden.
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Artikel 7
Geheimhouding
7.1
Gegevens en resultaten voortkomend uit de uitvoering van de opdracht zullen door EcoLoss niet aan
derden bekend worden gemaakt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij, dan wel
ingevolge wettelijke verplichtingen en/of bij rechterlijk bevel.
Artikel 8
Uitvoering
8.1
De wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de werkzaamheden worden verricht,
worden door EcoLoss bepaald en/of desgevraagd vooraf in een plan van aanpak en/of na mondeling
overleg met wederpartij vastgesteld.
8.2
Indien de opdracht eenmaal is aangevangen kan de wederpartij bovengenoemde aspecten niet meer
wijzigen behoudens de onder artikel 6 gemelde voorwaarden.
8.3
Wanneer EcoLoss de opdracht krijgt om in samenwerking met andere adviesbureaus of deskundigen
een opdracht uit te voeren is EcoLoss niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door deze
derden verrichte werkzaamheden.
8.4
EcoLoss is gerechtigd, zonder toestemming van de wederpartij, werkzaamheden of gedeelten van
werkzaamheden aan derden uit te besteden
8.5
EcoLoss behoudt het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel
eigendomsrecht met betrekking tot iedere uitvinding, tekening, model en/of EHBI-werkwijze,
opgedaan voorafgaande en/of tijdens de uitvoering van de opdracht.
8.6
EcoLoss zal haar werkzaamheden volgens de vigerende wet- en regelgeving uitvoeren tenzij in overleg
met het bevoegde gezag anders wordt overeengekomen.
8.7
Uitvoeringstermijnen zijn vrijblijvend, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door EcoLoss
Overschrijding van de uitvoeringstermijn, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van EcoLoss,
kan geen aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen, dat er
sprake is van een fatale termijn.
Artikel 9
Tussentijdse beëindiging
9.1
Indien de wederpartij tussentijds de opdracht beëindigt, is hij verplicht EcoLoss te vergoeden:
9.1.1
De honorering naar de stand van de werkzaamheden,
9.1.2
De gemaakte kosten terzake ten behoeve van de opdracht aangeschafte materialen,
9.1.3
De gemaakte toezichtkosten,
9.1.4
De kosten voortvloeiend uit de eventueel door EcoLoss voor de vervulling van de voor de opdracht
noodzakelijkerwijs aangegaan verbintenissen met derden. Bovendien is de wederpartij 25% van de
restanthonorering en toezichtkosten verschuldigd die de wederpartij verschuldigd zou zijn geweest bij
volledige vervulling van de opdracht,
9.2
Indien EcoLoss de opdracht tussentijds heeft beëindigd in geval van overmacht is bovenstaande
eveneens van toepassing.
Artikel 10
Onderbreking van de opdracht
10.1
Bij het onderbreken van de opdracht zullen naast bovenstaande kosten bovendien die kosten in
rekening worden gebracht die ontstaan door het opnieuw starten van de werkzaamheden.
10.2
In geval van een langere onderbreking van 2 jaar, heeft ieder der partijen het recht de opdracht te
beëindigen zonder hiervoor een vergoeding te betalen.
Artikel 11
Zekerheidsstelling
11.1
EcoLoss is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden aan te vangen of daarmee door te gaan,
voldoende zekerheid te verlangen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen door de
wederpartij.
11.2
Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze wordt geboden, of de rechtsvorm
van de wederpartij is gewijzigd, heeft EcoLoss het recht de opdracht zonder rechterlijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan EcoLoss dan toekomende rechten op
betaling, van hetgeen bij beëindiging van de opdracht verschuldigd is, wegens reeds verrichte
werkzaamheden en gemaakte kosten.
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Artikel 12
Betaling
12.1
De wederpartij dienst de verschuldigde declaraties binnen 30 kalenderdagen na indiening van de
desbetreffende declaratie te voldoen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Gehele
of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel andere vormen van zekerheden, kunnen ter beoordeling van
EcoLoss worden geëist.
12.2
Indien de wederpartij de ingevolge de opdracht verschuldigde betaling niet tijdig verricht heeft, met
ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, maakt EcoLoss aanspraak op
vergoeding van rente tegen het wettelijke handelsrente.
12.3
Indien na verloop van 4 weken sinds de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, deze
nog niet heeft plaatsgevonden en nadien een door EcoLoss verzonden schriftelijke aanmaning na
verloop van 14 dagen evenmin tot betaling heeft geleid zal dit rentepercentage met twee procent
worden verhoogd.
12.4
De extra kosten, onder welke kosten nadrukkelijk zijn begrepen eventuele buitenrechtelijke
incassokosten conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, die door EcoLoss gemaakt
worden in verband met de te late betaling van een declaratie zijn voor rekening van de wederpartij.
Artikel 13
Overmacht
13.1
EcoLoss is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan EcoLoss verleende
opdrachten, indien dat het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder
overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen bij de bedrijfsvoering en anderszins, oorlog,
oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmogelijkheden,
werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe
gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
13.2
EcoLoss zal terstond mededeling doen aan haar wederpartij zodra een onder lid 1 van dit artikel
genoemde omstandigheid zich voordoet.
13.3
Indien nakoming door EcoLoss tijdelijk onmogelijk is, is zij gerechtigd de uitvoering op te schorten
totdat de omstandigheid, die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.
13.4
In geval van een blijvende overmachtsituatie zal de opdracht geacht te zijn ontbonden, onder
verplichting van de wederpartij om EcoLoss het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te
vergoeden.
Artikel 14
Aansprakelijkheid
14.1
Behoudens de bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid alsmede de inachtneming van de
rechtsregels van openbare orde en de goede trouw (redelijkheid en billijkheid), is EcoLoss niet
gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect. EcoLoss sluit uit
aansprakelijkheid ten aanzien van vervolgschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan
personen bij de wederpartij.
14.2
De aansprakelijkheid van EcoLoss strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor zij
verzekerd is, dan wel, indien zij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor
een onderneming met een omvang als die van EcoLoss, zich pleegt te verzekeren.
14.3
EcoLoss heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij
ongedaan te maken.
14.4
De wederpartij vergoedt alle kosten, die EcoLoss moet maken, respectievelijk schade die zij zal lijden,
daaronder begrepen die kosten en schaden, die ontstaan, doordat EcoLoss van overheidswege boetes
en/of dwangsommen worden opgelegd en/of wegens het noodzakelijkerwijs nemen van
(aanvullende)maatregelen door onjuiste, onvolledige, of niet tijdige verstrekking van relevante
gegevens.
14.5
Indien het vervoer van afvalstoffen door derden wordt verzorgd, draagt deze ook de aansprakelijkheid
daarvoor.
14.6
EcoLoss is niet aansprakelijk voor schade bij derden of wederpartij ontstaan aan wegdek, trottoir,
gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door de inzet van materieel,
tenzij de schade rechtstreeks het gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van
ondeskundig handelen van het personeel van EcoLoss.
14.7
EcoLoss is verplicht zich voor haar personeel en materieel te verzekeren.
14.8
De wederpartij of derden zijn aansprakelijk voor schade door haar toegebracht aan het personeel en
materieel van EcoLoss.
14.9
EcoLoss verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen te zullen
uitvoeren.
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14.10
14.11

Wanneer door EcoLoss geen schriftelijke garantie is gegeven betreffende het bereik van een resultaat,
kan EcoLoss hierop niet worden aangesproken.
EcoLoss is niet aansprakelijk voor druk, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes,
rapportages en/of enig ander geschrift.

Artikel 15
Verplichtingen EcoLoss
15.1
EcoLoss beschikt over de wettelijk vereiste vergunningen en ontheffingen.
15.2
EcoLoss neemt de vereiste veiligheidsvoorschriften in acht, zowel ten aanzien van eigen personeel, als
ten aanzien van het personeel van wederpartij.
15.3
EcoLoss voert een afvalstoffenregistratie waaruit de herkomst, aard, samenstelling, gewicht en
hoeveelheid en de eventuele inzamelaar/-transporteur van de afgevoerde en aangeboden afvalstoffen
en de bestemming van de afvalstoffen blijkt.
Artikel 16
Klachten
16.1
De wederpartij, die niet tevreden is over de door EcoLoss verrichte werkzaamheden of diensten, kan
gedurende 10 werkdagen na voltooiing van die werkzaamheden respectievelijk 10 werkdagen na
levering, schriftelijk een klacht indienen bij EcoLoss.
16.2
Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal EcoLoss zorgdragen, te harer keuze; voor vervanging van de
verrichte werkzaamheden en/of diensten, danwel voor restitutie van de betaalde gelden minus de
gemaakte kosten.
16.3
Klachten met betrekking tot de factuur dienen schriftelijk gedurende 10 werkdagen na factuurdatum
worden ingediend.
16.4
EcoLoss is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door (eventuele) wijziging in het
acceptatiebeleid van be-, ver- of eindverwerkers, al dan niet ten gevolge van overheidsmaatregelen.
Artikel 17
Prijzen
17.1
De prijzen van EcoLoss zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde, zoals die geldt in het land van
uitvoering en zonder aftrek of korting.
Een prijsopgaaf is gebaseerd op de door wederpartij verstrekte rapporten en gegevens waaronder
begrepen analyses en resultaten.
17.2
Indien na het verstrekken van een opdracht de prijzen van materialen, lonen, premies, belastingen,
valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van zaken of diensten mede bepalen, wijzigingen
ondergaan, is EcoLoss gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig door te berekenen.
17.3
Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de opdracht, zal
wederpartij het recht hebben, mits schriftelijk binnen 3 dagen na kennisneming van de prijsverhoging
aan EcoLoss meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden
van de reeds gepresteerde werkzaamheden, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
17.4
Het bepaalde in 17.3 is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe EcoLoss op grond van
wettelijke bepalingen verplicht danwel bevoegd is.
17.5
De inzet van personeel en materiaal van EcoLoss en van (eventueel) ingehuurde subcontractors vindt
plaats op basis van nacalculatie. Doorbelasting van de factuur van door EcoLoss ingeschakelde
subcontractors geschiedt op basis van gemaakte kosten verhoogd met een contractoraandeel van 10%
tenzij anders overeengekomen.
Artikel 18
Toepasselijkheid Recht, Geschillen
18.1
Op alle opdrachten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het
Nederlandse recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
18.2
Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van opdrachten en/of overeenkomsten
en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd, tenzij anders is
overeengekomen.
18.3
Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener Nederlandse
rechtbank, zullen deze in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter binnen het
Arrondissement waar EcoLoss gevestigd is.
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