SPECIFIEKE VOORWAARDEN voor het sorteercentrum, de valorisatiesite en de betoncentrale
Door het storten van afval of het afhalen van materialen erkent de klant formeel kennis te hebben genomen van deze
voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Onze voorwaarden kunnen nooit worden gewijzigd of ingetrokken,
tenzij wij daarmee instemmen. Zij zijn bindend voor de klanten en hun eventuele onderaannemers.
1. Algemene condities
1.1 Al onze prijzen zijn exclusief BTW per gestorte of geladen ton in onze recyclage centra. De prijs wordt bepaald door
toepassing van het tarief dat van kracht is op het moment van storten of laden. De klant erkent de prijslijst te hebben kunnen
lezen voor het storten of laden. Al onze prijsaanbiedingen worden gedaan op basis van de huidige voorwaarden, die de wet
tussen de partijen zijn. De aanbiedingen worden gedaan zonder enige verplichting van duur, omdat onze prijzen waarschijnlijk
zullen variëren afhankelijk van de technische en reglementaire beperkingen.
1.2 Alle belastingen, rechten of andere bedragen die Roebben NV op grond van de wet en regelgeving, ter gelegenheid van of
ten gevolge van het storten of laden, dient te betalen, zijn voor rekening van de klant. Deze bedragen kunnen, zelfs na betaling
van de prijs, worden opgeëist volgens de formaliteiten die zijn voorzien voor de betaling van deze laatste. De ongrondwettigheid
of eventuele onwettigheid van de wet- of regelgeving op grond waarvan de betaling wordt gevorderd, mag niet door de klant
ingeroepen worden om de betaling niet uit te voeren.
1.3 Alle diensten van Roebben NV zijn contant betaalbaar of binnen 15 dagen na factuurdatum of in overleg met de
boekhouding. De uitbater behoudt zich het recht om van de klant een voorschot te eisen als zekerheid voor elke storting of
lading. Elke vertraging in de betaling zal leiden tot de toepassing van een boete van 10% van het factuurbedrag, met een
minimum van 100€ en de toepassing van verwijlinteresten van 10% per jaar, bovendien zal het storten en de verkoop van
materialen worden geweigerd tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.
1.4 Om tegen Roebben NV afdwingbaar te zijn, dient elke klacht per aangetekende brief te worden ingediend binnen 8
kalenderdagen na de datum van ontvangst van de leveringen of diensten en in ieder geval vóór de implementatie door de klant.
1.5 Onze prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De wijziging van een of meer van de
hierboven vermelde voorwaarden houdt geen wijziging in van de andere voorwaarden, die strikt van toepassing blijven.
1.6 De in de aanbiedingen van Roebben NV genoemde prijzen worden berekend op basis van de door de klant opgegeven
hoeveelheid. De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat elke wijziging in de bestelde hoeveelheden (meer of
minder) kan leiden tot een verhoging van de eenheidsprijzen van Roebben NV.
1.7 De Rechtbank van Koophandel van Tongeren is de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen.
2. Laden + storten
2.1 Bij het storten van materialen van verschillende categorieën, gemengd in een lading, wordt het tarief van het grootste
materiaal/blok toegepast op de gehele lading.
2.2 Roebben NV kan het storten van afval dat niet voldoet aan de geldende wetgeving weigeren zonder dat de klant aanspraak
kan maken op schadevergoeding.
2.3 De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn afval, ook na het storten. De klant verklaart dat hij op de hoogte is van de
exacte administratieve situatie van Roebben NV en de omvang van haar vergunningen.
2.4 De klant wordt op het moment van weging van zijn lading op de hoogte gesteld van de prijslijst, afhankelijk van de aard van
de lading. De ondertekening van de stortingsbon of het storten van het afval resulteert in de instemming van de klant met het
product, de hoeveelheid, de prijs en zijn verbintenis inzake de conformiteit van inert materiaal volgens de geldende
wetgevingsteksten (AERW 23/07/1987). Anders wordt het opladen door ons gefactureerd voor het vaste bedrag van 3€/T met
een minimum forfait van 15€.

2.5 De klant en/of de vervoerder is altijd verantwoordelijk voor het vervoer tot aan de aflevering van de lading in de daarvoor
bestemde opslagruimte. Hij dient de instructies van de verantwoordelijke van het centrum voor het storten en/of laden van de
producten te volgen. Hij is ook verantwoordelijk voor eventuele schade aan de installaties in het sorteer- en recyclagecentrum
en moet hiervoor over de nodige vergunningen en verzekeringen beschikken. In alle gevallen ontslaat de klant Roebben NV van
elke aansprakelijkheid tegenover derden. Roebben NV heeft een geijkte weeginstallatie. De klant is vrij om zijn ladingen te laten
wegen op een andere weeginstallatie. Voor de facturatie worden echter alleen de bij Roebben NV geregistreerde weegbonnen
gebruikt. De klant is op de hoogte dat hij geen gevaarlijke stoffen of verontreinigde grond mag storten (waarden boven type V
van de AGW van 5 juli 2018).
2.6 Indien het bevoegde personeel tijdens de levering vaststelt dat de levering niet in overeenstemming is met de voorwaarden
van de offerte of met de algemene acceptatiecriteria van Roebben NV (consistentie, aanwezigheid van afval, giftige stoffen,
enz.), heeft Roebben NV het recht om het lossen van de vrachtwagen te weigeren. Indien na het lossen van de goederen een
organoleptische afwijking (ten opzichte van de door de klant verstrekte gegevens) wordt geconstateerd, zal Roebben NV de
klant schriftelijk op de hoogte stellen van de geconstateerde afwijking en zal zij monsters van de geleverde materialen nemen en
laten analyseren. De kosten van de analyse worden aan de klant in rekening gebracht tegen een vast tarief van € 250,00,
ongeacht de geleverde hoeveelheid. Tevens komen hier de kosten voor het herladen + eventuele saneringskosten volledig ten
koste van de klant.
3. Leveringen
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aanvaardt Roebben NV geen aansprakelijkheid voor eventuele afwijkingen (te
veel of te weinig) tussen de door de klant bestelde hoeveelheden en de werkelijke behoefte van de bouwplaats. De klant wordt
verondersteld de hoeveelheid materiaal die nodig is voor de uitvoering van zijn werk in één of meer fasen te hebben berekend.
3.2 De klant is altijd verantwoordelijk voor de toegang tot de werf volgens de geldende voorschriften voor het wegvervoer.
Indien de toegang tot de werf hindernissen vertoont die niet erg zichtbaar zijn, moeilijkheden die een normaal waakzame
chauffeur kunnen misleiden of gebieden waar het verkeer van een vrachtwagen niet wordt aanbevolen en/of die van dien aard
zijn dat ze schade kunnen veroorzaken (tanks, inspectiekamers, septische putten, ...), dient de klant Roebben NV tijdig te
verwittigen, te zorgen voor een ondubbelzinnige bewegwijzering van het terrein en/of alle nodige instructies te geven aan de
chauffeur(s) om incidenten of ongevallen te vermijden.
3.3 Roebben NV beveelt aan dat de bodem van de ontgraving voor de beton schoon en droog moet zijn. De aanwezigheid van
water, onzuiverheden en diverse afval kan de sterkte, het gedrag of de samenstelling van de beton wijzigen. De klant die de
levering verlangt zonder voorafgaande reiniging van de bodem, neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de directe
en indirecte gevolgen die voortvloeien uit deze gang van zaken. Ook kan Roebben NV niet verantwoordelijk gesteld worden voor
de druksterkte van de beton indien de klant ons vraagt om water bij te voegen of op eigen initiatief water toevoegt. Dit wordt
specifiek vermeld op de leveringsbonnen.
3.4 Levertijden zijn slechts indicatief. Laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot ontbinding van het contract of tot
betaling van enige schadevergoeding aan de klant.
3.5 De chauffeurs van Roebben NV hebben in geen geval het recht om de klant een geautoriseerd advies te geven over de
voortgang van de werkzaamheden.
3.6 Elke levering die wordt geannuleerd, vertraagd of onmogelijk gemaakt door het niet naleven van deze technische
voorwaarden door de klant, geeft Roebben NV het recht om schadevergoeding te eisen voor kosten in de ruimste zin van het
woord (menselijke, technische, materiële middelen, ...). Roebben NV zal alleen rekening houden met wijzigingen of
annuleringen van leveringsopdrachten als deze betrekking hebben op standaardproducten en als Roebben NV hiervan op de
hoogte is gesteld voordat het product wordt gefabriceerd. Anders worden eventuele wijzigingen of annuleringen niet in
aanmerking genomen. Bij annuleringen van minder dan 12u op voorhand voor leveringen van beton met een pomp, heeft
Roebben NV het recht om de vaste forfait voor het plaatsen van de pomp als schadevergoeding te eisen.

