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  Algemene Voorwaarden  – 1 januari 2021 

1. Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Acceptatie: de vaststelling door Wolfswinkel dat de aard en de 
samenstelling van de aangeboden afvalstoffen 
overeenstemmen met die welke zijn overeengekomen. 

b. Acceptatievoorwaarden: de voorwaarden die betrekking 
hebben op de (soort) afvalstoffen, welke voorwaarden 
onderdeel uit maken van de onderhavige Algemene 
Voorwaarden. 

c. Afnemer: degene aan wie de afvalstoffen door Wolfswinkel ter 
(verdere) verwerking worden aangeboden. 

d. Afvalstoffen: alle door de opdrachtgever aan Wolfwinkel ter 
uitvoering van werkzaamheden aangeboden of daartoe 
bestemde stoffen, preparaten of andere producten, gevaarlijke 
stoffen daaronder begrepen, waarvan de opdrachtgever zich – 
met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens 
is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 

e. Be- of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen 
geschikt worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing 
of worden verwijderd dan wel waar afvalstoffen worden op- of 
overgeslagen. 

f. Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen 
en transporteren van afvalstoffen, waaronder begrepen 
verpakkingsmaterialen (hulpmiddelen om afvalstoffen op te 
bulken) en voertuigen. 

g. Materialen: alle door Wolfswinkel bij de werkzaamheden te 
gebruiken materialen, zoals inzamelmiddelen, al dan niet in de 
macht van de opdrachtgever gebracht, alsmede alle door 
Wolfswinkel te verhuren of verhuurde producten of te 
verkopen producten, waaronder begrepen 
verpakkingsmaterialen, gereedschappen, werktuigen, 
voertuigen en containers, ondergrondse containers, alles in de 
ruimte zin van het woord en hoe dan ook genoemd of 
gespecifieerd. 

h. Opdrachtgever: iedere wederpartij bij enige overeenkomst met 
Wolfswinkel. 

i. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of de 
overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen 
verschaffen van de producten en/of materialen, alsmede iedere 
andere overeenkomst tussen Wolfswinkel en de opdrachtgever, 
inclusief deze Algemene Voorwaarden, hetzij digitaal hetzij 
schriftelijk tot stand gekomen, ondertekend [en/of bewaard]. 

j. Partijen: Wolfswinkel en opdrachtgever(s). 
k. Producten: alle door Wolfswinkel te verkopen, verkochte of 

verhuurde producten, in de ruimste zin van het woord en hoe 
dan ook genoemd of gespecificeerd. 

l. Werkzaamheden: de (dienstverlenings)werkzaamheden die 
Wolfswinkel onder de overeenkomst verricht of laat verrichten.  

m. Wolfswinkel: Van Wolfswinkel Reiniging B.V., in dit document te 
noemen Wolfswinkel. 
 

2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

werkzaamheden en overeenkomsten van en met Wolfswinkel. 
2.2 Wolfswinkel heeft het recht om deze voorwaarden tussentijds 

te herzien. Indien deze voorwaarden wijzigen zal Wolfswinkel 
de opdrachtgever hierover schriftelijk in kennis stellen. 

2.3 Deze voorwaarden zijn alleen beschikbaar in de Nederlandse 
taal. 

2.4 Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan 
door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, 
indien deze door Wolfswinkel schriftelijk zijn aanvaard. 

2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de 
opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Wolfswinkel aanvaardt die niet als van toepassing zijnde op de 
Overeenkomst.  
De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige 
voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere 
overeenkomsten met Wolfswinkel. 
 

3. Aanbiedingen en de totstandkoming van 
overeenkomsten 

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door volledige 
aanvaarding door opdrachtgever van een aanbieding van  
Wolfswinkel, nadat Wolfswinkel een aan haar gegeven 
opdracht schriftelijk dan wel digitaal aan de opdrachtgever 
heeft bevestigd of nadat Wolfswinkel door met de 
uitvoering van de overeenkomst te beginnen kenbaar 
maakt een opdracht van opdrachtgever te aanvaarden. Van 
elke aanbieding maken de Acceptatievoorwaarden 
onderdeel uit. 

3.2 Aanbiedingen van Wolfswinkel zijn vrijblijvend. 
Opdrachtgever kan aan een aanbieding geen rechten 
ontlenen, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is bepaald. 
De geldigheidsduur van een aanbieding is maximaal 30 
kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven in de 
aanbieding.  

3.3 Wolfswinkel doet niet eerder een aanbieding aan de 
opdrachtgever voor werkzaamheden dan nadat de 
opdrachtgever aan Wolfswinkel een duidelijke omschrijving 
van de aard, de eigenschappen, de samenstelling van de 
afvalstoffen en/of een beschrijving van de werkzaamheden 
heeft verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor 
een juiste omschrijving. Indien achteraf blijkt dat de aard 
van de werkzaamheden en/of de omschrijving van 
afvalstoffen afwijken van de eerder beschreven 
omschrijving of de aangeboden goederen afwijken van 
hetgeen is opgenomen in de Acceptatievoorwaarden zijn 
de gevolgen hiervan geheel voor rekening en risico van de 
opdrachtgever.  

3.4 Alvorens een aanbod te doen kan Wolfswinkel verlangen 
dat monsters van de afvalstoffen worden genomen ten 
einde deze te (doen) analyseren. De hieraan verbonden 
kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij blijkt 
dat de afvalstoffen conform de in het voorgaande lid 
bedoelde omschrijving zijn en voorts tussen de 
opdrachtgever en Wolfswinkel een overeenkomst met 
betrekking tot de afvalstoffen tot stand komt.  

3.5 Opdrachtgever wordt bij het verstrekken van een opdracht, 
aanvaarden van een aanbieding, sluiten/ondertekenen van 
een overeenkomst en verdere correspondentie 
hieromtrent vertegenwoordigd door tekeningsbevoegde(e) 
perso(o)n(en). Opdrachtgever kan zich niet beroepen op de 
tekeningonbevoegdheid van deze perso(o)n(en). 

3.6 Indien Wolfswinkel binnen vijf werkdagen na de 
aanvaarding door de opdrachtgever haar aanbod heeft 
herroepen, (zonder opgave van redenen), komt er geen 
overeenkomst tot stand. 

3.7 Indien en voor zover geen opdrachtbevestiging is 
ontvangen door Wolfswinkel en er toch uitvoering aan de 
overeenkomst wordt gegeven, geldt de inhoud van de 
aanbieding als bindende overeenkomst en zijn deze 
algemene voorwaarden van toepassing. 
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4. Prijs 
4.1 Prijzen zijn steeds in euro en exclusief omzetbelasting en 

eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen 
en/of belastingen, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld. 

4.2 Indien op verzoek van de opdrachtgever of daartoe anderszins 
ter goeder trouw genoodzaakt de normale werktijden van 
Wolfswinkel moeten worden overschreden, is Wolfswinkel 
gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen. 

4.3 Wolfswinkel heeft te allen tijde de bevoegdheid om 
kostenstijgingen, inclusief omzetbelasting indien van 
toepassing, die zijn ontstaan na het doen van een aanbod c.q. 
totstandkoming van de overeenkomst direct en volledig door te 
berekenen aan de opdrachtgever, ongeacht de redenen 
daarvan. 

4.4 Wolfswinkel heeft het recht periodiek de door haar 
gehanteerde prijzen en tarieven te herzien. 

4.5 De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en 
belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

4.6 Wolfswinkel is gerechtigd om administratiekosten in rekening te 
brengen indien een opdrachtgever een factuur wil ontvangen 
voor het overdragen van afvalstoffen bij de sorteerhal van 
Wolfswinkel. Deze vergoeding kan jaarlijks door Wolfswinkel 
worden gewijzigd. 

4.7 Wolfswinkel is te allen tijde gerechtigd om voor de toezending 
van (een) papieren factuur/facturen een vergoeding in rekening 
te brengen. Deze vergoeding zal steeds worden vermeld op de 
factuur en kan jaarlijks door Wolfswinkel worden gewijzigd. 

 

5. Betaling 
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, 
kredietbeperking, korting of opschorting van zijn 
betalingsverplichting. 

5.2 Documenten met betrekking tot de Wet Keten 
Aansprakelijkheid zijn beschikbaar op de website van 
Wolfswinkel. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot 
opschorting van zijn betalingsverplichting omdat de 
opdrachtgever deze documenten niet schriftelijk heeft 
ontvangen van Wolfswinkel. 

5.3 Na het verstrijken van de in lid 5.1 genoemde betalingstermijn 
is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling 
noodzakelijk is, in verzuim. Vanaf het moment waarop de 
opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever verplicht over 
het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 
6:119b BW te betalen die op dat moment geldig is. Wolfswinkel 
is vanaf het moment van in verzuim treden gerechtigd de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

5.4 In geval van surseance van betaling van de opdrachtgever,  
(aanvraag van het) faillissement van de opdrachtgever, (besluit 
tot) ontbinding van de opdrachtgever, (besluit van de 
opdrachtgever tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht 
van de onderneming of van de vennootschap van de 
opdrachtgever, beslag op een belangrijk deel van het vermogen 
van de opdrachtgever, het ook na een schriftelijke 
ingebrekestelling niet of niet volledig nakomen door de 
opdrachtgever van enige contractuele verplichtingen jegens 
Wolfswinkel, worden alle bedragen welke de opdrachtgever uit 
hoofde van de overeenkomst is verschuldigd direct geheel 
opeisbaar. Wolfswinkel is alsdan bevoegd om de uitvoering van  

        enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te 
schorten dan wel om, zonder dat gerechtelijke tussenkomst 
nodig is, over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst. 

5.5 Wolfswinkel is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of 
zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen voordat 
tot uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst wordt 
overgegaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek 
wordt voldaan, is Wolfswinkel bevoegd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te 
ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van de 
schade, kosten en interesten, die hij dientengevolge lijdt. 

5.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van 
Wolfswinkel die verband houden met de inning van enige 
vordering op de opdrachtgever of die verband houden met 
het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever 
gestelde vordering jegens Wolfswinkel komen voor 
rekening van de opdrachtgever. 

 
6. Werkzaamheden 
6.1 Iedere termijn waarbinnen Wolfswinkel een prestatie dient 

te verrichten geldt nimmer als fatale termijn. 
6.2 Wolfswinkel heeft het recht om de werkzaamheden naar 

eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling 
van derden en al dan niet in gedeelten. 

6.3 In geval overeenkomstig lid 6.2 onderaanneming 
plaatsvindt, is Wolfswinkel uitsluitend verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de werkzaamheden m.u.v. eventuele 
schades en/of stagnaties niet veroorzaakt door 
Wolfswinkel. 

6.4 De opdrachtgever zal Wolfswinkel alle gegevens 
verschaffen die Wolfswinkel naar haar oordeel 
redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van 
de overeenkomst. 

6.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk om de kwaliteit van 
de werkzaamheden te beoordelen. De opdrachtgever dient 
tekortkomingen van werkzaamheden uiterlijk binnen één 
werkdag na voltooiing van de werkzaamheden te melden, 
indien dit niet binnen één werkdag wordt gemeld zijn extra 
kosten voor de opdrachtgever. 

6.6 De opdrachtgever staat ervoor in dat zaken van hem 
waaraan of waarmee werkzaamheden worden verricht, 
voor die werkzaamheden veilig en geschikt zijn. 

6.7 De opdrachtgever dient terzake de door hem aan 
Wolfswinkel opgedragen (weg) werkzaamheden de 
vanwege de overheid en/of Wolfswinkel geldende 
arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu en andere 
voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in 
acht te nemen. 

6.8 Gelet op risico van het werk wordt opdrachtgever geacht 
de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van onze 
medewerker te waarborgen. 

 

7. Overmacht 
7.1 Wolfswinkel is niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg 
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en 
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor rekening van 
Wolfswinkel komt.  

7.2 Van overmacht aan de zijde van Wolfswinkel is sprake, 
indien Wolfswinkel na het sluiten van de overeenkomst 
wordt gehouden aan haar verplichtingen uit de 
overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen 
ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, rampen, 
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, 
werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim, 
stremmingen van vervoer/transport, uitsluiting, in- en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten 
aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles 
zowel in het bedrijf van Wolfswinkel als bij derden, van wie 
Wolfswinkel de benodigde materialen, goederen of 
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, 
evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in 
eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten 
schuld of risicosfeer van Wolfswinkel ontstaan.  

7.3 In geval van overmacht is Wolfswinkel gerechtigd de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat 
daardoor voor opdrachtgever een recht op 
schadevergoeding ontstaat. 
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7.4 Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan 
Wolfswinkel een overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan 
de opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een 
recht op schadevergoeding ontstaat. 
 

8. Aansprakelijkheid Wolfswinkel 
8.1 Wolfswinkel is niet aansprakelijk voor enige schade die de 

opdrachtgever in verband met de overeenkomst lijdt, tenzij 
deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van Wolfswinkel. 

8.2 Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen vijf werkdagen 
na voltooiing van de werkzaamheden waarmee de schade 
rechtstreeks verband houdt of na aflevering van de producten, 
komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

8.3 Wolfswinkel is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat 
doordat de be- of verwerkingsinrichting afvalstoffen weigert. De 
afvalstoffen zullen in een dergelijk geval aan de opdrachtgever 
worden teruggegeven, waarbij alle daarmee gemoeide kosten 
voor zijn rekening zullen komen. 

8.4 Wolfswinkel is niet aansprakelijk voor schade bij derden of bij 
de opdrachtgever ontstaan aan ondergrond zoals wegdek, 
trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of 
zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing 
daarvan, tenzij de schade een rechtstreeks gevolg is van het 
gebruik van ondeugdelijk materiaal of van ondeskundig 
handelen door Wolfswinkel. 

8.5 Indien en voor zover op grond van de tussen opdrachtgever en 
Wolfswinkel gesloten overeenkomst enigerlei aansprakelijkheid 
van Wolfswinkel moet worden aangenomen, is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Wolfswinkel 
dekking wordt verleend door de verzekeringspolis die 
Wolfswinkel heeft met haar verzekeringsmaatschappij. Voor 
zover de schade niet door de verzekeringspolis wordt gedekt, is 
de schadevergoeding in ieder geval beperkt tot de waarde van 
de factuur in verband waarmee de schade is ontstaan. 

 
9. Aansprakelijkheid opdrachtgever 
9.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem 

toegebracht aan het personeel of hulppersonen en de 
eigendommen van Wolfswinkel en/of schade ontstaan naar 
aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege opdrachtgever 
aan Wolfswinkel gegeven. 

9.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte 
schade, inclusief bedrijfsschade, die het gevolg is van het in 
strijd met het bepaalde in artikel 3.3 van deze voorwaarden 
aanbieden van afvalstoffen. 

9.3 Indien als gevolge van onjuiste, onduidelijke onvolledige en/of 
onvoldoende omschrijving als bedoeld in artikel 3.3 van de 
aard, de eigenschappen en de samenstelling van de afvalstoffen 
schade wordt geleden is de opdrachtgever hiervoor 
aansprakelijk, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

9.4 Indien Wolfswinkel door derden, daaronder begrepen degene 
aan wie de afvalstoffen door Wolfswinkel ter (verdere) 
verwerking worden toegezonden, aansprakelijk wordt gesteld 
voor schade als bedoeld in artikel 9.1 en de opdrachtgever voor 
deze schade aansprakelijk kan worden gehouden, is de 
opdrachtgever gehouden Wolfswinkel terzake te vrijwaren. 

9.5 Indien sprake is van een inzamelmiddel, als zijnde een 
hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en transporteren van 
afvalstoffen, is het risico voor de opdrachtgever. Vanaf het 
moment dat het inzamelmiddel door Wolfswinkel gelost is tot 
op het moment dat Wolfswinkel het inzamelmiddel geladen 
heeft. Opdrachtgever vrijwaart Wolfswinkel tegen aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade welke ontstaan zijn in de 
periode welke ligt tussen het lossen en laden van het 
inzamelmiddel.  
 
 

9.6 De opdrachtgever is gedurende de periode dat het 
inzamelmiddel tot zijn beschikking staat, aansprakelijk voor 
alle schade, waaronder begrepen brand, graffiti en 
vervuiling, ontstaan aan het inzamelmiddel. 

 

10. Het afvoeren en in ontvangst nemen 
10.1 Bij het aangaan van de overeenkomst wijst Wolfswinkel de 

opdrachtgever op de van toepassing zijnde 
Acceptatievoorwaarden. De Acceptatievoorwaarden zijn 
tevens van toepassing indien ongepland afvalstoffen 
worden meegenomen op een locatie. Indien de 
Acceptatievoorwaarden wijzigen informeert Wolfswinkel 
de opdrachtgever hierover. 

10.2 Wolfswinkel neemt de afvalstoffen in ontvangst op de met 
de opdrachtgever overeengekomen locatie. Vanaf het 
moment van definitieve acceptatie zijn de afvalstoffen het 
eigendom van Wolfswinkel. 

10.3 Als na definitieve acceptatie blijkt dat de aangeboden partij 
toch niet voldoet aan de Acceptatievoorwaarden, wordt de 
partij aangeboden afvalstoffen alsnog niet geaccepteerd en 
vind overleg plaats met de klant.  

10.4 Indien Wolfswinkel de overeenkomst op de voet van het 
bepaalde in artikel 10.9 ontbindt, wordt de eigendoms- en 
risico-overgang ten aanzien van de afvalstoffen waarop de 
ontbinding betrekking heeft, geacht niet te hebben 
plaatsgevonden. 

10.5 Het staat Wolfswinkel gedurende de looptijd van de 
overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de 
categorieën van afvalstoffen welke niet mogen worden 
aangeboden. Wolfswinkel stelt de opdrachtgever 
schriftelijk /telefonisch van deze wijzigingen in kennis, welk 
geschrift in de plaats treedt van het in het eerste lid 
bedoelde geschrift. Wolfswinkel heeft de bevoegdheid de 
overeenkomst te ontbinden binnen één maand na 
verzending van deze wijzigingen. 

10.6 Indien de prijs op basis van het gewicht wordt bepaald, 
bepaalt Wolfswinkel het gewicht met behulp van geijkte 
en/of met wettelijke voorschriften in overeenstemming 
zijnde middelen. Wolfswinkel biedt de opdrachtgever op 
diens verzoek de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn. 

10.7 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de 
inhoud van een inzamelmiddel of verpakkingsmateriaal. 
Desgewenst kan Wolfswinkel van de opdrachtgever 
verlangen, dat de opdrachtgever bij lediging, afvoer of 
vervanging opgave doet van de samenstelling van de 
inhoud van het inzamelmiddel. 

10.8 Wolfswinkel kan niet verplicht worden tot het in ontvangst 
nemen van meer of andere afvalstoffen en/of het uitvoeren 
van andere of meer werkzaamheden, dan tussen partijen is 
overeengekomen. 

10.9 Wolfswinkel heeft in de volgende gevallen het recht de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een 
 schriftelijke verklaring gericht aan de opdrachtgever te 
ontbinden: 
- de hoeveelheid van de afvalstoffen afwijkt van hetgeen 
daaromtrent in de overeenkomst werd bepaald; 
- de samenstelling van de afvalstoffen afwijkt van de 
omschrijving als bedoeld in artikel 3.3 dan wel van het 
resultaat van de analyse na monsterneming als voorzien in 
artikel 3.4; 
- niet is voldaan aan wettelijke voorschriften betreffende 
transport, etikettering, verpakking of dergelijke. 
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10.10 De opdrachtgever is verplicht de afvalstoffen, waarop de    
ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van Wolfswinkel 
terug te nemen, tenzij partijen een nieuwe overeenkomst 
sluiten over de afvalstoffen (zie artikel 10.11). Het transport van 
de afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico 
van de opdrachtgever. Bovendien is de opdrachtgever in geval 
van ontbinding als voorzien in dit artikel verplicht de door 
Wolfswinkel reeds ter uitvoering van de overeenkomst 
gemaakte kosten aan Wolfswinkel te vergoeden. 

10.11 Wolfswinkel kan ter zake van de afvalstoffen waarop de 
ontbinding betrekking heeft een nieuw aanbod doen, doch is 
daartoe niet verplicht. De eigendom en het risico van de 
afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft wordt 
geacht pas op Wolfswinkel over te gaan, zodra de gewijzigde of 
vervangende overeenkomst tot stand is gekomen. Deze 
voorwaarden zijn geheel van toepassing op de gewijzigde of 
vervangende overeenkomst. 

 

11. Transport, verpakking, etikettering 
11.1 De opdrachtgever zal zich houden aan de wijzigingen van 

Wolfswinkel inzake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te 
worden aangeboden. In geval van een overeenkomst tot het 
inzamelen van afvalstoffen geschiedt het transport van de 
afvalstoffen voor rekening van de opdrachtgever, wanneer het 
transport door of in opdracht van Wolfswinkel wordt 
uitgevoerd. Het transportrisico wordt gedragen door 
Wolfswinkel. Het transport dient te geschieden overeenkomstig 
de wettelijke voorschriften en overigens op de tussen partijen 
overeengekomen wijze. De opdrachtgever draagt er zorg voor 
dat de verpakkingen van de te vervoeren afvalstoffen aan de 
wettelijke eisen voldoen. De opdrachtgever draagt er zorg voor 
dat alle wettelijke vereiste gegevens op verpakkingen en in 
vervoersdocumenten worden vermeld. Het transport vindt 
eerst plaats nadat de opdrachtgever deze verplichtingen is 
nagekomen. 

11.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verpakkingen van 
de afvalstoffen aan de wettelijke eisen voldoen. De 
verpakkingen worden het eigendom van Wolfswinkel, tenzij 
partijen anders zijn overeengekomen. Indien Wolfswinkel 
inzamelmiddelen en/of andere verpakkingsmiddelen ter 
beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever aansprakelijk 
voor beschadigingen of verlies daarvan. De opdrachtgever 
meldt beschadigingen of verlies onverwijld aan Wolfswinkel. De 
opdrachtgever mag de door Wolfswinkel ter beschikking 
gestelde inzamelmiddelen en/of andere verpakkingsmiddelen 
slechts gebruiken voor het verzamelen en bewaren van de 
afvalstoffen waarop de overeenkomst met Wolfswinkel 
betrekking heeft. 

11.3 De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de 
voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van 
Wolfswinkel. De opdrachtgever betreedt het terrein van 
Wolfswinkel op eigen risico. Wolfswinkel is niet aansprakelijk 
voor schade aan personen, vervoersmiddelen en/of goederen 
die veroorzaakt wordt op zijn bedrijfsterrein, behoudens voor 
zover dit het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde 
van Wolfswinkel. 
 

12. Materialen en aansprakelijkheid 
12.1 De materialen blijven te allen tijde eigendom van Wolfswinkel. 

Het is de opdrachtgever verboden de materialen te verkopen, 
te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter 
beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Wolfswinkel 
voor alle schade die Wolfswinkel lijdt of zal lijden ten gevolge 
van het niet kunnen uitoefenen van haar eigendomsrechten ten 
aanzien van de materialen. 
 
 
 
 
 

12.2 Opdrachtgever zal er te allen tijde voor instaan dat de 
eigendommen van Wolfswinkel van de materialen op 
generlei wijze teniet zal gaan door natrekking of anderszins. 
Mocht, onverminderd de verplichtingen van de 
opdrachtgever zoals bepaald in dit artikel, de eigendom van 
de materialen door natrekking of anderszins niet langer bij 
Wolfswinkel rusten, zal opdrachtgever aan Wolfswinkel een 
niet voor matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd 
zijn ter grootte van de boekwaarde van de materialen. 

12.3 Vanaf het moment dat de materialen ter beschikking van 
de opdrachtgever zijn gesteld gaat het risico ter zake van 
verlies van of schade aan de materialen over op de 
opdrachtgever. Alle materialen worden geacht zich in 
goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht 
van de opdrachtgever komen, behoudens tegenbewijs door 
de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden klachten 
omtrent of gebreken aan de materialen uiterlijk binnen vijf 
werkdagen nadat de materialen in de macht van de 
opdrachtgever zijn gebracht schriftelijk aan Wolfswinkel te 
melden. 

12.4 De opdrachtgever is gehouden verlies van en/of schade aan 
de materialen terstond schriftelijk aan Wolfswinkel te 
melden. Onder schade wordt o.a. verstaan, schade wegens 
brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde materialen 
worden door Wolfswinkel gerepareerd, dan wel vervangen, 
één en ander ter beoordeling van Wolfswinkel. Wolfswinkel 
zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de 
opdrachtgever in rekening brengen. 

12.5 De opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg 
te dragen voor de behoorlijke bewaring van de materialen. 
De opdrachtgever is gehouden om de materialen op 
zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, 
te behandelen, te beladen en schoon te houden. 

12.6 Schade, geleden door de opdrachtgever en/of derden, 
veroorzaakt door de materialen nadat de materialen in de 
macht zijn gekomen van de opdrachtgever, is voor rekening 
en voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever 
vrijwaart Wolfswinkel en door Wolfswinkel ingeschakelde 
derden voor en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken 
in dit verband. 

12.7 Kosten vanwege de normale slijtage van de materialen dan 
wel schade veroorzaakt aan de materialen door toedoen 
van Wolfswinkel komen voor rekening van Wolfswinkel. 
Reparatie en/of vervangen van de materialen door 
Wolfswinkel of door Wolfswinkel ingeschakelde derden 
dient door de opdrachtgever te worden gedoogd. De 
opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige 
vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of 
anderszins. 

12.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes 
welke voortkomen uit de plaatsing van de materialen op 
zijn terrein en de openbare weg al dan niet in 
overeenstemming met zijn aanwijzingen. De opdrachtgever 
vrijwaart Wolfswinkel en door Wolfswinkel ingeschakelde 
derden voor en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken 
in dit verband. 

12.9 Wolfswinkel is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever 
vanwege belemmeringen in het gebruik van de materialen, 
welke derden aan de opdrachtgever toebrengen. 

12.10 De opdrachtgever is gehouden de materialen na beëindigen 
van de overeenkomst, in goede staat (en voor zover het 
containers betreft, tevens leeg en schoon) en voor eigen 
rekening en risico aan Wolfswinkel te retourneren. 

12.11 Schade geleden door de opdrachtgever en/of derden, 
veroorzaakt door het gewicht van het materiaal (het 
materiaal al dan niet gevuld) tezamen met het gewicht van 
het inzamelmiddel, ontstaan mede als gevolg van het vanaf 
of op het inzamelmiddel plaatsen van het materieel, is voor 
rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever 
vrijwaart Wolfswinkel en door Wolfswinkel ingeschakelde 
derden en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken in dit 
verband. 
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13. Ontbinding 
13.1 Elk van de partijen is bevoegd de overeenkomst zonder enige 

ingebrekestelling door middel van een schriftelijke mededeling 
aan de andere partij te ontbinden, indien deze (andere) partij in 
staat van faillissement wordt verklaard of surséance van 
betaling aanvraagt, dan wel zijn bedrijf liquideert, of op een 
substantieel gedeelte van zijn vermogen executoriaal beslag 
wordt gelegd. 

13.2 Wolfswinkel is voorts bevoegd de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever, na 
ingebrekestelling, nalatig blijft om aan zijn verplichtingen jegens 
Wolfswinkel te voldoen. 

13.3 De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden indien Wolfswinkel, na 
ingebrekestelling, waarbij aan Wolfswinkel een redelijke termijn 
van tenminste 15 werkdagen wordt gesteld om alsnog aan zijn 
verplichtingen te voldoen, daarmee nalatig blijft. 

13.4 Indien een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 zich aan de zijde 
van de opdrachtgever voordoet, is iedere vordering die 
Wolfswinkel of de opdrachtgever heeft of zal hebben, direct en 
volledig opeisbaar. 

13.5 Een verhuizing van opdrachtgever en/of wijziging van het 
serviceadres tast de rechtsgeldigheid en de toepasselijkheid van 
de overeenkomst niet aan. De opdrachtgever is verplicht om 
Wolfswinkel schriftelijk te informeren over een wijziging van het 
serviceadres. 

 
14. Slotbepalingen 
14.1 Wolfswinkel is te alle tijde gerechtigd om haar rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen 
aan een derde dan wel onderaannemer. 

14.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen uit hoofde van de overeenkomst zullen worden 
berecht dor de daartoe bevoegde rechter. 

14.3 Opdrachtgever is er tevens mee bekend en gaat er expliciet 
mee akkoord dat Wolfswinkel de tussen haar en opdrachtgever 
gesloten overeenkomst digitaal archiveert. Partijen merken de 
aldus gedigitaliseerde versie van de overeenkomst aan als de 
originele overeenkomst die partijen bindt en dezelfde rechts- en 
bewijskracht heeft als ware het een schriftelijke versie van de 
overeenkomst. 

 
Deze algemene voorwaarden zijn op 19 november 2020 
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht, onder 
depotnummer 179/2020 


