
 

 

 

Algemene voorwaarden 

 

 Door ondertekening of aanvaarding van de offerte met in bijlage deze algemene voorwaarden of door 

ondertekening van deze algemene voorwaarden erkent de klant kennis te hebben genomen van deze 

algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) en aanvaardt hij deze zonder voorbehoud. 

Indien er geen offerte opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen en/of diensten dat de 

klant zich akkoord verklaart met deze Algemene Voorwaarden die terug te vinden zijn op de website van 

Group Op de Beeck : https://www.groupopdebeeck.com. 

 

 De bepalingen die voorkomen in de algemene voorwaarden van de klant en dewelke tegenstrijdig of 

verschillend zijn met de hierna vermelde voorwaarden zullen aanzien worden als niet geschreven en 

onbestaande. 
 

 Onze offertes zijn zonder verbintenis en geheel vrijblijvend. Behoudens een contractovereenkomst zijn 

onze offertes slechts 30 dagen geldig. 

 

 De overeenkomst komt tot stand door middel van ondertekening van de offerte van Group Op de Beeck  

Materials & Treatment NV door de klant dan wel door een schriftelijke orderbevestiging door Group Op de 

Beeck Materials & Treatment NV. Een ondertekende offerte dan wel een schriftelijke orderbevestiging 

wordt geacht de inhoud van de overeenkomst volledig weer te geven. 
 

 Group Op de Beeck Materials & Treatment NV garandeert nooit dat de leveringen of afhalingen zullen 

uitgevoerd worden op de afgesproken data en verbindt zich bijgevolg enkel tot een inspanningsverbintenis. 

Group Op de Beeck Materials & Treatment NV kan slechts gehouden zijn tot schadeloosstelling voor 

bewezen schade wegens vertraging in de levering of afhaling ten belope van een maximaal bedrag van 10% 

van het gefactureerde bedrag met betrekking tot de desbetreffende levering of afhaling. 
 

 Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum via overschrijving op één van onze 

bankrekeningen. Bij wanbetaling en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, zal 

er een verwijlintrest aangerekend worden van 10% per jaar. Buiten en boven de verwijlintrest zal er als 

forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag en een 

forfaitaire schadevergoeding van €40 behoudens bewijs van hogere schade ten gevolge van de invordering 

van de facturen.  

 

 Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na verzending ervan betwist worden, 

worden als definitief aanvaard beschouwd en bewijzen de onderliggende rechtshandeling. 

 

 Group Op de Beeck Materials & Treatment NV behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling 

te schorsen, wanneer de rekening van de klant bij Group Op de Beeck Materials & Treatment NV een 

negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een 

negatieve solvabiliteit. 

 

 In geval van annulering van de bestelling, vroegtijdige opzegging van de overeenkomst door de klant of er 

door toedoen van de klant geen uitvoering aan de bestelling kan gegeven worden, zal de schade van Group 

Op de Beeck Materials & Treatment NV minimaal begroot worden op 30% van de offerteprijs, onverminderd 

het recht voor Group Op de Beeck Materials & Treatment NV om eventuele hogere schade te bewijzen of 

om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Bij annulering van een vracht minder dan 24 uur op 

voorhand, zal de kostprijs van een volledige vracht worden gefactureerd. 



 

 

 

 

 Wanneer Group Op de Beeck Materials & Treatment NV zijn verplichtingen niet nakomt, is de klant 

gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtstreekse en voorzienbare schade overeenkomstig het 

gemeen recht. 

 

 Overmacht doet zich voor wanneer Group Op de Beeck Materials & Treatment NV, als gevolg van een 

onvoorzienbare omstandigheid, in de tijdelijke  of definitieve onmogelijkheid verkeert om één of meerdere 

van zijn verbintenissen uit te voeren. Is er sprake van een tijdelijke onmogelijkheid, dan is Group Op de 

Beeck Materials & Treatment NV gerechtigd om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten zolang 

de overmachtssituatie voortduurt, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn. De klant blijft 

gebonden door haar eigen verbintenissen en heeft geen recht op schadeloosstelling uit hoofde van de 

opschorting. Is er sprake van een definitieve onmogelijkheid,  dan is Group Op de Beeck Materials & 

Treatment NV gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De klant zal 

eveneens bevrijd zijn van haar eigen verbintenissen, maar heeft geen recht op schadeloosstelling uit hoofde 

van de beëindiging. De partij getroffen door overmacht zal de andere partij onmiddellijk op de hoogte 

stellen van de overmachtssituatie, de vermoedelijke duur en de concrete gevolgen van deze 

overmachtssituatie, alsook van de maatregelen die worden genomen om deze gevolgen te beperken. 

 

 De klant is verantwoordelijk voor de goederen vanaf het ogenblik dat zij onze vestigingen verlaten op welke 

wijze het vervoer ook geschiedt en/of ten wiens laste het gebeurt. Geen enkele averij of schade tijdens of 

door het vervoer aan de goederen is ten onze laste. 
 

 Group Op de Beeck Materials & Treatment NV behoudt zich het eigendomsrecht voor van de geleverde 

goederen totdat de klant al zijn verplichtingen heeft vervuld. Zelfs in geval van eigendomsvoorbehoud ten 

voordele van Group Op de Beeck Materials & Treatment worden de risico’s in verband met de goederen op 

de klant overgedragen vanaf de levering. 
 

 Het gewicht van de af te halen of te leveren goederen wordt door Group Op de Beeck Materials & Treatment 

NV vastgesteld. Het vastgestelde gewicht zal bindend zijn voor de klant, zelfs als de klant bij de weging niet 

aanwezig was. 

 

 Verpakte producten worden steeds gewogen inclusief verpakking; het bruto gewicht wordt gefactureerd. 
 

 Alle klachten dienen binnen de 5 werkdagen na levering of afhaling van de goederen bij aangetekend 

schrijven te gebeuren. 
 

 Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout 

bevoegd. Op al de door ons afgesloten overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing, met uitsluiting 

van het Weens Koopverdrag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acceptatievoorwaarden  
Overeenkomst voor leveranciers van organische reststromen voor vergisting en/of compostering 

 

Group Op de Beeck Materials & Treatment NV, verder genaamd de verwerker, verklaart de aangeleverde 

stromen te verwerken in een erkende installatie met inachtname van alle nodige voorzorgsmaatregelen en 

conform alle wettelijke beschikkingen ter zake. De exploitatie is gevestigd te 9130 Kallo, Molenweg Kaai 1936. 

 

In de installaties te Kallo kunnen wij geen rest- en of afvalstromen ontvangen die: 

 afkomstig zijn van verschillende producenten  

 afkomstig zijn van een tussenopslagplaats 

 gecontamineerd zijn met ongewenste stoffen of producten (van eventuele voorgaande ladingen) 

 resten van reinigingsmiddelen of ontsmettingsproducten bevatten. 

 

 

Verder willen wij ook meedelen dat de leverancier door ondertekening van deze acceptatievoorwaarden erkent  

kennis te hebben genomen van deze acceptatievoorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt  om verdere 

aanlevering mogelijk te maken: 

 

 De leverancier definieert duidelijk de herkomst van de betreffende afvalstroom tot op oorspronkelijk 

productieniveau. Hierbij zijn vooral de euralcode, naam en locatie bedrijf en productieproces belangrijk. 

 De offerte van Group Op de Beeck Materials & Treatment NV wordt door de leverancier gecontroleerd op 

vermelde productnaam, euralcode en eventuele speciale opmerkingen (bv. dierlijke oorsprong). 

 De leverancier die een organische neven- of reststroom aanlevert kan steeds aangeven welke de 

voorgaande ladingen waren van zijn vrachtwagen en indien gevraagd een officieel vernietigingsattest 

voorleggen.  

 De leverancier zorgt steeds voor alle en correct ingevulde begeleidende documenten die wettelijk 

voorgeschreven zijn afhankelijk van de origine en de samenstelling van het product.   

 Organisch biologische afvalstoffen van plantaardige oorsprong moeten steeds vergezeld zijn van een 

identificatieformulier indien transport binnen België gebeurt. Bij grensoverschrijdend transport 

moeten afhankelijk van het product een Bijlage VII (en bijhorend contract) of Kennisgevingsdocument 

het transport vergezellen. 

 Organisch biologische afvalstoffen van dierlijke oorsprong moeten steeds vergezeld worden door een 

identificatieformulier én Handelsdocument. Op de recipiënten moet volgende vermelding zichtbaar 

worden aangebracht: “ Categorie II: niet voor dierlijke consumptie” of “Cat. III: niet voor menselijke 

consumptie”. Hetzelfde moet eveneens op de CMR vermeld worden. 

 De leverancier respecteert de tijdstippen van aanlevering. De exploitatie is elke werkdag geopend van 6u 

tot 20u en op zaterdag op aanvraag. Op alle op zon– en feestdagen is de exploitatie gesloten. 

 De leverancier respecteert de acceptatievoorwaarden van de exploitatie: controle en registratie. Dit houdt 

in dat er bij levering een visuele controle plaatsvindt en dat de vrachtdocumenten (CMR en andere 

begeleidende documenten) bij de aanvoer aanwezig moeten zijn. Voorts worden al deze gegevens in een 

aanvoerregister bijgehouden ter inzage van bevoegde instanties. 

 Alle aangeleverde afvalstoffen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 Organisch biologisch afval zijn. 

 Voldoen aan Vlarema Bijlage 2.3.1.A. Voorwaarden inzake samenstelling en gebruik als 

bodemverbeterend middel en meststof. 

 Toegevoegde waarden hebben voor vergisting en/of als bodemverbeterend middel/meststof 

 



 

 

 

 Aangeleverde productstromen mogen geen stenen, plastic, hout, ijzer,… of andere vreemde 

materialen en verontreinigingen bevatten.  

 De aangeleverde afvalstromen mogen eveneens geen antibiotica of andere vergistingsremmers, i.e. 

bacteriedodende producten bevatten. 

 Andere verontreinigingen die niet vermeld staan in Vlarema Bijlage 2.3.1.A zijn eveneens  niet 

accepteerbaar. 

 Een maximale concentratie S bevatten van 1000 mg/kg (ppm). 

 De leverancier zorgt voor de nodige Vlarema analyse van de inputstroom, inclusief een verplichte N en P2O5 

analyse. De stalen worden bij voorkeur genomen door een erkend staalnemer. Deze analyse worden 

getoetst aan de verschillende normen door de leverancier en door de verwerker. De verwerker attesteert 

vervolgens dat de geleverde stromen voldoen aan de normen. 

 Indien Vlarema analyses van beperkte lijst afgeleverd worden, dient tevens een akkoord van OVAM 

toegevoegd. 

 De leverancier legt de productverantwoordelijkheid en garantie van samenstelling voor de door hem 

geleverde stromen bij de producent van het geleverde product enkel door voorlegging van een 

overeenkomst. 

 De leverancier zorgt voor een gebruikscertificaat indien nodig en zorgt ervoor dat het transport van de 

producten conform de wetgeving gebeurt. 

 De leverancier zorgt voor de nodige erkenningen van producent en transporteur, dit laatste indien hij het 

transport verzorgt. 

 De leverancier volgt strikt de leveringsprocedure bij het lossen en de reinigingsprocedure bij het verlaten 

van het terrein. De instructies worden aan de weegbrug meegegeven. Indien bij de geleverde stroom non-

conformiteiten vastgesteld worden en deze non-conformiteit was er reeds bij aanlevering, dan neemt de 

leverancier het product onverwijld terug en zal de leverancier volgens gemeen recht aansprakelijk zijn voor 

alle geleden schade in hoofde van Group Op de Beeck Materials & Treatment NV ingevolge de non-

conformiteit. Bij niet terugnemen van het product zal het product in quarantaine genomen worden na 

inschrijving in het weigeringsregister. Er zal een staal genomen worden op kosten van de leverancier. 

Tijdens de quarantaineperiode betaalt de leverancier €125/ton/dag. 

 Indien de geleverde stroom een overschrijding bevat van de wettelijke normen (Vlarema Bijlage 2.3.1.A) 

wordt de OVAM onmiddellijk op de hoogte gebracht (wettelijke verplichting van de verwerker). 

 Indien een product geleverd wordt zonder de noodzakelijke begeleidende documenten wordt het 

beschouwd als niet-conform. Niet-conforme vrachten worden gefactureerd aan een verwerkingstarief van 

€195/ton. Dit product volgt tevens de quarantaine procedure en de kosten hiermee gepaard gaand. 

 De verwerker kan op elk ogenblik zelf stalen nemen van het product ter controle van de bijgeleverde 

analyses. 

 Bij elke aanlevering wordt door de transporteur een monster genomen en afgeleverd aan het bevoegde 

personeel van Group Op de Beeck Materials & Treatment NV. 

 In geval van niet-nakoming van deze Acceptatievoorwaarden door de leverancier zal Group Op de Beeck 

Materials & Treatment NV alle geleden schade hieruit voortvloeiend kunnen verhalen op de desbetreffende 

leverancier volgens gemeen recht.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De leverancier      De verwerker 

       Group Op de Beeck Materials & Treatment 

 

 

Contactpersoon en adresgegevens    Contactpersoon en adresgegevens 

       Geert Van Dijck – Managing Director 

       Molenweg, havennummer 1936 

       9130 Kallo 

 

 

Handtekening      Handtekening 

  


