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1. Definities

 In deze voorwaarden verstaan we onder:

a.  Aanbieding:  

(schriftelijk en/of digitaal verstrekt) voorstel of offerte door PreZero voor het 

verrichten van Werkzaamheden en/of de verkoop, verhuur en/of het in 

bruikleen verschaffen van Producten en/of Materialen. 

 

b.  Acceptatie:  

de vaststelling door PreZero dat de aard en samenstelling van de Afvalstoffen, 

en de manier waarop de Afvalstoffen zijn aangeboden, overeenstemmen 

met de opgave/omschrijving en de overige voorschriften rondom de 

Afvalstoffen door de Opdrachtgever. Acceptatie van de aard en samenstelling 

vindt uitdrukkelijk niet plaats op bijvoorbeeld een inzamellocatie van 

Opdrachtgever, tijdens het ledigen van een container met Afvalstoffen in  

het Inzamelmiddel en/of door het meenemen van de Afvalstoffen in/met  

het Inzamelmiddel;

c.  Afnemer:  

degene aan wie PreZero de Afvalstoffen ter (verdere) verwerking aanbiedt;

d.  Afvalstoffen:  

alle door Opdrachtgever aan PreZero ter uitvoering van de Werkzaamheden 

aangeboden of daartoe bestemde stoffen (incl. waarde- en/of grondstoffen), 

preparaten of andere producten, gevaarlijke stoffen of ZZS, waarvan 

Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, van 

plan is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

e.  Begeleidingsbrief:  

een gegevensdrager die is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie, 

voor gebruik in het kader van de inzameling c.q. transport van Afvalstoffen;

f.  Be- of Verwerkingsinrichting:  

de inrichting waarin Afvalstoffen worden op- of overgeslagen, geschikt 

worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing en/of worden 

verwijderd;

g.  Inzamelmiddel: 

een hulpmiddel voor het verzamelen en/of transporteren van Afvalstoffen, 

waaronder verpakkingsmaterialen (hulpmiddelen om Afvalstoffen op te 

bulken) en voertuigen;

h.  Materialen:  

alle door PreZero bij de Werkzaamheden te gebruiken materialen, zoals 

Inzamelmiddelen, al dan niet in de macht van Opdrachtgever gebracht,  

en ook alle door PreZero te verhuren of verhuurde Producten of te verkopen 

Producten, zoals verpakkingsmaterialen, gereedschappen, voertuigen, 

(ondergrondse) containers. Alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan 

ook genoemd of gespecificeerd; 

i.  Opdrachtgever:  

elke wederpartij bij een overeenkomst met PreZero; 

j.  Overeenkomst(en):  

de overeenkomst(en) tot dienstverlening en/of de overeenkomst(en)  

tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van de Producten  

of Materialen, en iedere andere overeenkomst(en) tussen PreZero en 

Opdrachtgever, inclusief deze Algemene Voorwaarden, digitaal of  

schriftelijk tot stand gekomen, ondertekend en/of bewaard;

k.  Partijen:  

PreZero en Opdrachtgever;

l.  Producten:  

alle producten die PreZero verkoopt of heeft verkocht, in de ruimste zin  

van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd; 

 

m.  PreZero:  

PreZero Recycling & Recovery Netherlands B.V. en/of (één van) haar 

groeps- en/of dochtermaatschappijen in Nederland, degene die de 

Overeenkomst sluit met Opdrachtgever waaronder Werkzaamheden  

worden verricht voor de Opdrachtgever en/of Producten en/of Materialen 

worden geleverd aan Opdrachtgever;

n.  Werkzaamheden:  

de (dienstverlenings)werkzaamheden die PreZero onder de  

Overeenkomst verricht of laat verrichten in Nederland, met uitzondering  

van de Waddeneilanden;

o.  ZZS:  

een stof is een zeer zorgwekkende stof (ZZS) als deze voldoet aan de criteria 

voor ZZS. Het RIVM houdt een lijst bij van welke stoffen aan deze criteria voldoen.

2. Algemeen

2.1  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Aanbiedingen, Werkzaam- 

heden, leveringen van Producten en/of Materialen en Overeenkomsten van 

en met PreZero.

2.2  Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op van deze voorwaarden 

afwijkende bedingen als deze door PreZero uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

aanvaard. Overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende 

overeenkomsten, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.

2.3  De toepassing van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, onder 

welke benaming dan ook, zijn uitgesloten tenzij Partijen anders bepalen  

in de Overeenkomst.

3. Aanbiedingen en de totstandkoming van overeenkomsten

3.1  Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever  

van een Aanbieding van PreZero, of nadat PreZero een aan haar gegeven 

opdracht schriftelijk of digitaal (bijvoorbeeld via e-mail, een applicatie of 

(online) orderprogramma) aan de Opdrachtgever heeft bevestigd, of nadat 

PreZero kenbaar maakt een opdracht van Opdrachtgever te aanvaarden door 

met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen.
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3.2  Aanbiedingen van PreZero zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan aan een 

Aanbieding geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders  

is bepaald, bijvoorbeeld door het vermelden van een geldigheidsduur.  

De geldigheidsduur van de Aanbieding is maximaal 30 dagen, tenzij anders 

is aangegeven in de Aanbieding. PreZero mag een Aanbieding binnen de 

eventueel gestelde gestanddoeningstermijn herroepen. 

3.3  Aanbiedingen van PreZero zijn, indien van toepassing, steeds gebaseerd op 

de (primaire) opgave/omschrijving van de Afvalstoffen of Werkzaamheden 

verkregen van Opdrachtgever, als bedoeld in/vanaf artikel 7.7, en/of op de 

resultaten van de hierna in lid 4 bedoelde analyse. 

3.4  PreZero kan vragen om monsters van de Afvalstoffen om deze te (doen) 

analyseren, voordat zij een Aanbieding doet. De aan deze analyse verbonden 

kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Partijen schriftelijk 

anders overeenkomen. PreZero geeft Opdrachtgever vooraf een kostenopgave 

en/of aanvullende bepalingen. De uitvoering van de analyse gebeurt na 

akkoord van Opdrachtgever op de kostenopgave en/of aanvullende bepalingen.

3.5  In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen 

maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, 

ontwerpen, schetsen en overige gegevens zijn slechts verbindend voor 

PreZero, wanneer dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

Afwijkingen van deze gegevens zijn PreZero niet verwijtbaar.

3.6  Opdrachtgever wordt bij het verstrekken van een opdracht, aanvaarden van 

een Aanbieding, sluiten/ondertekenen van een Overeenkomst en verdere 

correspondentie hierover vertegenwoordigd door tekeningsbevoegd(e) 

perso(o)nen. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op de tekeningson- 

bevoegdheid van deze perso(o)n(en).

3.7  Wanneer Opdrachtgever PreZero schriftelijk heeft laten weten dat 

Opdrachtgever op de factuur van PreZero een Purchase Order nummer  

(‘PO nummer’) wil hebben per opdracht/ jaar/project e.d., dan dient 

Opdrachtgever PreZero steeds gelijktijdig met een opdrachtbevestiging tijdig 

en, in het geval van jaar- en/of projectopdrachtnummers, schriftelijk het 

betreffende PO-nummer te geven. Het niet-tijdig verstrekken van een PO 

nummer is en blijft voor risico van Opdrachtgever. PreZero mag de uitvoering 

van de dienstverlening uitstellen tot dat Opdrachtgever een opdracht PO 

nummer heeft verstrekt. Wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig een jaar 

en/of project PO nummer aanlevert, hoeft PreZero haar factuur niet te 

corrigeren en schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

Voor zover Opdrachtgever een PO nummer verstrekt op basis van pro forma 

facturen, kan dit niet leiden tot vertraging of correctie van de facturatie van 

de geleverde dienstverlening. Wanneer Opdrachtgever het jaar- en/of project 

PO nummer niet tijdig heeft afgegeven en vraagt om een nieuwe factuur met 

PO-nummer, dan mag PreZero (administratie)kosten berekenen. 

3.8  Voor een Overeenkomst of een geaccepteerde Aanbieding met een start  

van de uitvoering van Werkzaamheden op een datum vanaf/na 3 maanden 

na ondertekening van de Overeenkomst, geldt het bepaalde in deze 

Algemene Voorwaarden al bij het sluiten van de Overeenkomst of accepteren 

van de Aanbieding, zoals bepaald in de artikelen 4.4, 4.5, 6.1 en/of 16.4.  

Voor het bepalen van telkens de looptijd van de Overeenkomst betreffende 

de uitvoering, geldt de datum van aanvang van de uitvoering van de 

Werkzaamheden als referentiedatum. 

4. Prijs

4.1  Alle prijzen zijn in euro, exclusief omzetbelasting en overige kosten  

zoals vanwege meerwerk, andere kosten genoemd in de overeenkomst, 

zoals transportkosten, milieutoeslag en/of kosten, zoals van overheidswege 

opgelegde heffingen en/of belastingen.

4.2  PreZero mag kosten rondom het aanvragen, verkrijgen of behouden van 

vergunningen, rechten die nodig zijn voor het ter beschikking stellen van  

de Materialen en uitvoeren van de Overeenkomst inclusief verschuldigde 

precariokosten, reclamebelasting, verbeurde boetes en overige kosten, 

afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening brengen. 

4.3  Wanneer op verzoek van Opdrachtgever, of als PreZero daartoe genoodzaakt 

is, van de gebruikelijke werktijden binnen PreZero moet worden afgeweken, 

mag PreZero de meerkosten hiervan afzonderlijk bij Opdrachtgever in 

rekening brengen.

4.4  PreZero heeft het recht periodiek, maar in ieder geval per 1 januari van  

elk jaar, de door haar gehanteerde prijzen en tarieven aanpassen, 

bijvoorbeeld vanwege stijgingen van de inkoopkosten, be- en verwerkings-

kosten, vervoerskosten, loonkosten en energiekosten. Prijs-, kosten-  

en/of andere stijgingen als gevolg van omstandigheden, bijvoorbeeld 

voortvloeiend uit door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen 

of andere maatregelen, wijzigingen in tarieven voor de uit Afvalstoffen 

verkregen herbruikbare stoffen, wijzigingen als bedoeld in artikel 6.1,  

die zijn ontstaan na het doen van een Aanbieding of na totstandkoming 

van de Overeenkomst, zijn altijd voor Opdrachtgever en worden direct  

en volledig vanaf het moment dat deze van toepassing zijn aan  

Opdrachtgever doorberekend.

4.5  Facturatie door PreZero gebeurt via (een) digitaal verzonden factuur/facturen 

aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor het juist en 

tijdig verstrekken van een correct mailadres aan PreZero. Wanneer dit 

ontbreekt, verstuurt PreZero een papieren factuur aan Opdrachtgever.

4.6  PreZero mag voor de toezending van (een) papieren factuur/facturen een 

vergoeding in rekening brengen. Deze vergoeding wordt vermeld op de 

factuur en kan (tussentijds) door PreZero worden gewijzigd op basis van 

kostenveranderingen.

5. Betaling en zekerheid

5.1  Betaling gaat op de in de Overeenkomst aangewezen manier en moet 

gebeuren binnen vijftien dagen na factuurdatum zonder dat Opdrachtgever 

recht heeft op korting, verrekening of opschorting, tenzij Partijen anders zijn 

overeengekomen. Eventuele bezwaren tegen facturen moeten binnen zeven 

werkdagen ná factuurdatum door PreZero (schriftelijk of digitaal) zijn ontvangen. 

De ingediende bezwaren worden door PreZero in behandeling genomen, 

maar schorsen de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet.

5.2  PreZero mag om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling 

vragen. PreZero mag daarnaast om alternatieve zekerheidsstelling vragen, 

voordat zij tot verdere uitvoering van de Overeenkomst overgaat. 

5.3  Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer 

verschuldigde bedragen.
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5.4  Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim door het verstrijken van 

de betalingstermijn, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is 

vereist. Hij is over het achterstallige bedrag de direct opeisbare wettelijke 

rente plus een kredietbeperkingstoeslag van 2% verschuldigd, onverminderd 

enige overige aan PreZero toekomende rechten op vergoeding van met het 

verzuim samenhangende schade. In dat geval worden alle overige 

vorderingen van PreZero op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en  

geldt ook voor die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling.  

PreZero mag dan haar verplichtingen uit elke met de Opdrachtgever gesloten 

overeenkomst opschorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen. 

Voordat PreZero overgaat tot de in dit lid vermelde maatregelen, maant 

PreZero Opdrachtgever eerst aan onder het gelijktijdig stellen van een 

termijn tot nakoming.  

5.5  Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is, maakt PreZero 

aanspraak op:

 - de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;

 -  de buitengerechtelijke kosten, die 15% van de verschuldigde hoofdsom 

bedragen, met een minimum van 40 euro;

 -  alle gerechtelijke kosten, die in verband staan met de inning van  

de vordering.

5.6  Betalingen van Opdrachtgever worden eerst in mindering gebracht op de 

buitengerechtelijke kosten, dan op de verschuldigde rente en vervolgens  

op de oudste nog openstaande factuur.

5.7  Ingeval van surseance van betaling van Opdrachtgever, (aanvraag van het) 

faillissement van de Opdrachtgever, (besluit tot) ontbinding van Opdracht- 

gever, (besluit van Opdrachtgever tot) gehele of gedeeltelijke staking of 

overdracht van de onderneming of van de vennootschap van Opdrachtgever, 

beslag op een belangrijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever,  

zijn alle bedragen die Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst is 

verschuldigd, direct geheel opeisbaar. PreZero mag dan de uitvoering van 

elke met Opdrachtgever gesloten overeenkomst opschorten of, zonder  

dat gerechtelijke tussenkomst nodig is, overgaan tot ontbinding van  

de Overeenkomst.

5.8  PreZero mag bedragen die PreZero aan Opdrachtgever is verschuldigd, 

verrekenen met alles dat PreZero te eniger tijd, al dan niet opeisbaar, van 

Opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, waaronder verrekening 

tussen verschillende Overeenkomsten. 

6. Wijzigingen, meerwerk

6.1  PreZero mag tijdens de duur van de Overeenkomst wijzigingen aanbrengen 

in de Overeenkomst. Bijvoorbeeld vanwege de aard, samenstelling en/of  

het (soortelijk) gewicht van de Afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of 

verwerkingsmethodiek en/of wijziging van wet- en/of regelgeving, een en 

ander ter beoordeling van PreZero. PreZero stelt Opdrachtgever schriftelijk 

van eventuele wijzigingen in kennis. Dit geschrift geldt dan in de plaats  

van het daarover bepaalde in de Overeenkomst, onder vermelding van een 

eventuele wijziging van de prijs die genoemd is in de Overeenkomst.   

6.2 Meerwerk geldt onder andere wanneer:

 a.  Opdrachtgever aanvullingen op en/of wijzigingen van de Werkzaam- 

heden wenst en PreZero vindt dat die Werkzaamheden daardoor worden 

verzwaard of uitgebreid;

 b.  PreZero aanvullingen op en/of wijzigingen van de Werkzaamheden  

wenst omdat dat naar redelijk oordeel van PreZero noodzakelijk is:

  - voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst;

  - op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften;

  -  op grond van niet-nakoming door Opdrachtgever van enige 

verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en PreZero vindt  

dat de Werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid. 

De aanvullingen op en/of wijzigingen van de Werkzaamheden als 

bedoeld in dit artikellid vallen onder het begrip “Werkzaamheden”  

als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 

6.3  PreZero informeert Opdrachtgever zo snel mogelijk in geval van meerwerk 

als bedoeld in het voorgaande artikellid en de hiermee verbonden kosten. 

Meerwerk wordt afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.4  PreZero mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. In dat geval 

stelt PreZero Opdrachtgever tijdig op de hoogte van de wijziging(en). Tussen 

deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarde(n) 

zit tenminste een maand. Is de Opdrachtgever een natuurlijk persoon, die 

niet handelt vanuit een beroep of bedrijf, en de wijziging(en) heeft (hebben) 

tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk 

afwijkt van de oorspronkelijke prestatie volgens de Overeenkomst, dan mag 

Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden per de datum dat de gewijzigde 

voorwaarde(n) in werking treden.

7. Werkzaamheden

 Verplichtingen PreZero:

7.1  De Werkzaamheden starten op de in de Overeenkomst genoemde dag en/of 

tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen. PreZero mag haar verplichtingen, 

zoals omschreven in de Overeenkomst, opschorten wanneer Opdrachtgever 

niet voldoet aan zijn verplichtingen.

7.2  Ondanks de in de Overeenkomst genoemde dag(en), tijd en/of termijnen, 

start PreZero pas met de uitvoering van de Werkzaamheden, nadat de 

verplichte registratie van de Afvalstoffen (conform artikel 10.2) heeft 

plaatsgevonden en nadat alle benodigde documenten in verband met het 

transport of de inzameling volledig en juist door Opdrachtgever zijn ingevuld 

en getekend en door PreZero zijn ontvangen, zoals bedoeld in artikel 7.7. 

7.3  De in de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de Werkzaam- 

heden worden uitgevoerd gelden bij benadering. Bij overschrijding van deze 

termijnen is PreZero niet in gebreke of verzuim, heeft Opdrachtgever geen 

recht op schadevergoeding en heeft Opdrachtgever niet het recht om zijn 

verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever mag de 

Overeenkomst pas opzeggen of ontbinden, nadat Opdrachtgever PreZero 

schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn (in ieder 

geval 21 dagen) heeft gesteld om de Werkzaamheden alsnog uit te voeren.

7.4  PreZero mag de Werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, al dan niet  

in gedeelten. PreZero mag derden inschakelen bij de uitvoering van  

de Werkzaamheden.

7.5  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hoeft PreZero de  

Werkzaamheden niet op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren. 

Algemene Voorwaarden
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7.6  PreZero hoeft niet meer werkzaamheden uit te voeren dan in de  

Overeenkomst is neergelegd, tenzij aanvullend schriftelijk overeengekomen.

 Verplichtingen Opdrachtgever:

7.7  Opdrachtgever is verplicht de Afvalstoffen en/of Werkzaamheden correct en 

zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, op juistheid blijvend te controleren 

en zo nodig wijzigingen op te geven na overleg met PreZero. Deze 

omschrijving gebeurt al dan niet aan de hand van door PreZero verstrekte 

documenten zoals specifieke aanlevervoorwaarden en/of gevarenkaarten. 

Daarnaast is Opdrachtgever verplicht om veranderingen van en/of 

wijzigingen in de Afvalstoffen direct aan PreZero schriftelijk op te geven. 

Opdrachtgever is bovendien verplicht om zich te houden aan alle verpak-

kings-, etiketterings-, of andere aanleveringsvereisten zoals gesteld in enige 

wet- of regelgeving of die door PreZero worden gesteld (bijvoorbeeld via de 

specifieke aanlevervoorwaarden). Opdrachtgever mag afval niet comprimeren 

op welke wijze dan ook, zonder dat dat expliciet is opgenomen in de 

Overeenkomst. Wijzigingen als bedoeld in dit artikel kunnen gevolgen 

hebben voor de prijzen en tarieven. In dat geval geldt het bepaalde in  

artikel 4.4 en/of 6.1.

7.8  Opdrachtgever is ook aansprakelijk voor de Afvalstoffen wanneer de 

Begeleidingsbrief door een ander dan Opdrachtgever (al dan niet door 

Opdrachtgever aangewezen persoon) werd ondertekend.

7.9  Opdrachtgever is verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering 

van de Werkzaamheden en alle in hiervoor noodzakelijke voorzieningen te 

treffen. O.a. door het hebben van de benodigde vergunningen en/of 

ontheffingen, het zorgdragen voor, het ter beschikking stellen aan en het 

bereikbaar hebben voor PreZero van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 

220-380 volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheids-

middelen, dit alles in deugdelijke en veilige staat, ruimte voor het plaatsen 

van keten, magazijnopslag, parkeergelegenheid, goede en verharde aan-  

en afvoerwegen en een onder alle omstandigheden, ook voor –het rijden 

met- zware Inzamelmiddelen en/of het plaatsen van en/of opnemen van 

zwaarbeladen materieel, geschikt c.q. goed begaanbaar, veilige en toeganke-

lijk werkterrein c.q. opstelplaats, waar zonder hinderlijke belemmeringen 

kan worden gewerkt, voorzien van een goed functionerend afwatering- 

systeem. Alles voor rekening en risico van Opdrachtgever. Artikel 7.11 en 14.4  

zijn van overeenkomstige toepassing.

7.10  Opdrachtgever is verplicht om PreZero tijdig, vóór de start van de uitvoering van 

de Werkzaamheden, de benodigde informatie en aanwijzingen te geven, over ter 

plaatse in acht te nemen, al dan niet van overheidswege gegeven, regels en 

instructies. Opdrachtgever staat er voor in dat hij aan de toepasselijke wet- en/of 

regelgeving voldoet en voor de start van de Werkzaamheden in het bezit is van 

de noodzakelijke vergunningen.

 

7.11  Opdrachtgever staat ervoor in dat producten, verpakkingsmiddelen, Inzamelmid-

delen en/of andere zaken of middelen door of voor de Opdrachtgever ingezet, 

voor de Werkzaamheden veilig en geschikt zijn. Elke wijziging in/van zaken of 

middelen door Opdrachtgever, meldt Opdrachtgever vooraf aan PreZero. 

Wanneer het Inzamelmiddel een voertuig betreft dat Opdrachtgever ter 

beschikking stelt aan en/of laat gebruiken door PreZero bij de Werkzaamheden, 

draagt Opdrachtgever altijd het risico en de aansprakelijkheid met betrekking tot 

schade veroorzaakt door en/of aan het voertuig. Opdrachtgever zorgt zelf voor 

verzekering van zijn voertuig(en). Artikel 14.4 is van overeenkomstige toepassing.

7.12  Opdrachtgever staat er voor in dat te ledigen en/of te vervoeren Inzamel- 

middelen, zoals (rol-) containers – indien van toepassing met gesloten 

deksel – op de dagen waarop ze worden geledigd en/of opgehaald, klaar 

staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in 

verbinding staat met de openbare weg of op een in overleg vastgestelde 

plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van 

PreZero, zo dat hun plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of 

verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor PreZero of derden. 

Opdrachtgever is verplicht om zo nodig te zorgen voor voldoende verlichting 

en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of 

Afvalstoffen en de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen te treffen. 

7.13  Wanneer een Inzamelmiddel, zoals een (rol-) container, verkeerd is beladen 

of is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, 

niet gereed staat op de afgesproken laadplek, de Afvalstoffen niet voldoen 

aan de door Opdrachtgever verstrekte omschrijving of de specifieke 

aanlevervoorwaarden, het opgedragen transport van de Afvalstoffen in strijd 

is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of wanneer de 

inzameling of het transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu 

oplevert c.q. op kan leveren, één en ander ter beoordeling van PreZero, heeft 

PreZero het recht om de container niet te ledigen, de afvoer van de 

container/Afvalstoffen te weigeren en/of de container/Afvalstoffen retour te 

zenden aan Opdrachtgever. Eventuele schade, kosten en/of boetes als gevolg 

van het in dit lid bedoelde, is of zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Opdrachtgever vrijwaart PreZero, haar werknemers en door PreZero 

ingeschakelde derden voor enige aanspraken in dit verband.

7.14  Opdrachtgever is verplicht PreZero direct op de hoogte te stellen van  

een verhuizing, overname en/of beëindiging van (de activiteiten van) 

Opdrachtgever.

8. Materialen en aansprakelijkheid

8.1  De Materialen blijven te allen tijde eigendom van PreZero. Het is Opdracht- 

gever verboden de Materialen te verkopen, te verhuren of op een andere manier 

te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart 

PreZero voor alle schade die PreZero lijdt of zal lijden door het niet kunnen 

uitoefenen van haar eigendomsrechten ten aanzien van de Materialen.

8.2  Opdrachtgever zorgt er voor dat de eigendom van PreZero van de Materialen 

op geen enkele manier teniet zal gaan door natrekking of anderszins.  

Mocht, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtgever zoals bepaald  

in dit artikel, de eigendom van de Materialen door natrekking of anderszins 

niet langer bij PreZero rusten, is Opdrachtgever aan PreZero een niet voor 

matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de 

boekwaarde van de Materialen.

8.3  Vanaf het moment dat de Materialen ter beschikking van Opdrachtgever zijn 

gesteld, gaat het risico rondom verlies van of schade aan de Materialen  

over op Opdrachtgever. Alle Materialen worden geacht zich in goede staat te 

bevinden op het moment dat zij in de macht van Opdrachtgever komen, 

behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Opdrachtgever moet klachten 

rondom of gebreken aan de Materialen uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat 

de Materialen in de macht van Opdrachtgever zijn gebracht, schriftelijk aan 

PreZero melden. 
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8.4  Opdrachtgever moet verlies van en/of schade aan de Materialen direct 

schriftelijk aan PreZero melden. De beschadigde Materialen worden door 

PreZero gerepareerd of vervangen, één en ander ter beoordeling van PreZero. 

PreZero brengt de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij 

Opdrachtgever in rekening. 

8.5  Opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de behoorlijke 

bewaring en een zorgvuldige behandeling van de Materialen. 

8.6  Opdrachtgever vrijwaart PreZero en door PreZero ingeschakelde derden voor 

en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken als gevolg van schade, 

geleden door Opdrachtgever en/of derden, veroorzaakt door de Materialen 

vanaf het moment dat de Materialen in de macht zijn gekomen van 

Opdrachtgever. 

8.7  Kosten door de normale slijtage van de Materialen of schade veroorzaakt aan 

de Materialen door toedoen van PreZero komen voor rekening van PreZero. 

Reparatie en/of vervanging van de Materialen door PreZero of door PreZero 

ingeschakelde derden moet door Opdrachtgever worden gedoogd. 

Opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens 

ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.

8.8  Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes die voortkomen uit de 

plaatsing van de Materialen op zijn terrein en de openbare weg al dan niet in 

overeenstemming met zijn aanwijzingen. Opdrachtgever vrijwaart PreZero 

en door PreZero ingeschakelde derden voor en stelt hen schadeloos tegen 

alle aanspraken in dit verband.

8.9  PreZero is niet aansprakelijk naar Opdrachtgever bij belemmeringen in het 

gebruik van de Materialen, die derden aan Opdrachtgever toebrengen.  

8.10  Opdrachtgever moet de Materialen na beëindiging van de Overeenkomst,  

in goede staat (en voor zover het containers betreft, leeg en schoon) en voor 

eigen rekening en risico aan PreZero retourneren.

8.11  Schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, veroorzaakt door het 

gewicht van het Inzamelmiddel (al dan niet gevuld met Afvalstoffen), 

ontstaan mede door het vanaf of op het Inzamelmiddel plaatsen van een 

Inzamelmiddel, is voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

Opdrachtgever vrijwaart PreZero en door PreZero ingeschakelde derden  

voor alle aanspraken in dit verband.

8.12  Materialen en daarmee verbonden voorzieningen die op verzoek van 

Opdrachtgever door PreZero (geheel of gedeeltelijk) in de bodem worden 

gebracht, bijvoorbeeld Molok containers, worden voor rekening en risico  

van Opdrachtgever in de bodem geplaatst en/of daaruit verwijderd,  

tenzij Partijen anders hebben bepaald in de Overeenkomst.

9. Producten

9.1  Het risico rondom Producten gaat over op Opdrachtgever vanaf het moment 

van aflevering of, wanneer Opdrachtgever de Producten niet (tijdig) afneemt, 

vanaf het moment dat PreZero de Producten op een overeengekomen wijze 

en plaats voor aflevering aanbiedt of bewaart/opslaat.

9.2  Opdrachtgever dient de Producten steeds direct na de aflevering te 

inspecteren. Eventuele klachten over zichtbare gebreken moeten binnen vijf 

werkdagen na aflevering schriftelijk aan PreZero worden gemeld. 

Wanneer dit niet wordt gedaan, vervalt het recht van Opdrachtgever  

om zich te beroepen op tekortkomingen. Eventuele reclames laten de 

betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet. 

9.3  De rechten van Opdrachtgever vervallen wanneer Opdrachtgever zonder 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PreZero zelf een vermeend 

gebrek heeft getracht te (doen) verhelpen. 

9.4  Uitsluitend in geval van constatering en melding binnen de in het tweede  

lid gestelde termijnen en voorwaarden, op de beschreven wijze en mits een 

klacht aantoonbaar betrekking heeft op een aan PreZero toerekenbare 

tekortkoming, zal PreZero de betreffende tekortkoming opheffen. Dit gebeurt 

door (naar keuze van PreZero) aanvullende levering, vervanging, herstel of 

terugneming tegen creditering van Opdrachtgever van de door hem 

verschuldigde prijs. Een verdergaande aansprakelijkheid van PreZero geldt 

alleen wanneer artikel 13 deze niet uitsluit.

9.5  Op aanvullende levering of vervanging als gevolg van het vorige lid zijn deze 

Algemene Voorwaarden ook van toepassing.

9.6  Indien PreZero de Producten of onderdelen daarvan van derden betrekt, zijn 

de garantieverplichtingen van PreZero naar Opdrachtgever nooit groter of 

van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden naar PreZero. 

PreZero is van haar garantieverplichtingen gekweten wanneer zij haar  

vordering op de derde aan Opdrachtgever overdraagt. 

9.7  De Producten blijven in eigendom van PreZero totdat zij volledige betaling 

heeft ontvangen van alles dat Opdrachtgever haar volgens de Overeenkomst 

is verschuldigd. Bij niet tijdige of onvolledige betaling mag PreZero haar 

eigendommen terugnemen op kosten van Opdrachtgever, waarvoor de 

Opdrachtgever alle vereiste medewerking zal verlenen.

10. Afvalstoffen 

10.1  De van overheidswege verplichte registratie, betreffende de afvoer binnen 

de Overeenkomst van de Afvalstoffen, verzorgt PreZero aan de hand van de 

door Opdrachtgever verstrekte informatie als bedoeld in artikel 3.3 en 7.7.  

Dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn eigen registratieverplichtingen 

rondom de afgiften van Afvalstoffen en/of de controle op juistheid van 

hetgeen door PreZero is geregistreerd.

10.2  De Afvalstoffen en, indien van toepassing, de emballage, zijn eigendom van 

PreZero met ingang van het moment van Acceptatie, tenzij na Acceptatie 

blijkt dat de Afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met de opgave/

omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 3.3 en 7.7 e.v..  

Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving 

van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 3.3 en 7.7 e.v. heeft het moment van 

Acceptatie niet plaatsgevonden. Het moment van Acceptatie vindt uitdrukke-

lijk niet per definitie plaats op het moment van het in ontvangst nemen van 

de Afvalstoffen door PreZero.
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10.3  Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving  

als bedoeld in artikel 3.3 en 7.7 e.v., komt dit voor rekening en risico van 

Opdrachtgever. PreZero mag de Afvalstoffen retour zenden aan Opdrachtgever 

of de gevolgen uit deze omstandigheid doorbelasten aan Opdrachtgever.  

Een retourzending is eveneens voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10.4  PreZero mag gedurende de Overeenkomst altijd een monster van de 

Afvalstoffen nemen, de Afvalstoffen keuren of (doen) analyseren.  

Eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse  

komen voor rekening van Opdrachtgever.

10.5  Bij inzameling van Afvalstoffen, met name brandbare bedrijfsafvalstoffen, via 

rolcontainers op basis van service-abonnementen, gaat PreZero uit van een 

soortelijk gewicht van deze Afvalstoffen van max. 100 kg/m3, tenzij anders 

overeengekomen in de Overeenkomst. Wanneer blijkt dat het soortelijk 

gewicht als aangeboden naar boven afwijkt, mag PreZero de meerkosten ten 

opzichte van het abonnementstarief in rekening brengen aan Opdrachtgever 

en/of heeft PreZero het recht de tariefstelling aan te passen.

10.6  De door PreZero aangeboden Inzamelmiddelen worden geschikt geacht  

voor de aard en hoeveelheid Afvalstoffen die Opdrachtgever aanbiedt aan 

PreZero. Wanneer Opdrachtgever andere of meer Afvalstoffen aanbiedt aan 

PreZero dan geschikt voor en/of passend in de Inzamelmiddelen (mede in 

licht van mogelijke (veiligheids-)risico’s), geldt dat PreZero voor deze 

meer-Afvalstoffen meerkosten aan Opdrachtgever in rekening brengt en/of 

de lediging van het Inzamelmiddel tijdelijk nalaat of staakt.

10.7  Wanneer sprake is van (enig vermoeden van) zogenaamde ZZS, of (afval)

stoffen die ZZS (kunnen) bevatten, moet Opdrachtgever dit direct melden  

aan PreZero. Indien ZZS, of ZZS houdende (afval)stoffen, al kunnen worden 

geaccepteerd, kunnen afwijkende voorwaarden voor Acceptatie gelden.

11. Veiligheid en milieu

11.1  Opdrachtgever moet instructies en aanwijzingen in acht nemen rondom de 

veiligheids- en milieuvoorschriften en reglementen voor de Afvalstoffen.  

Dit geldt voor de van overheidswege en de bij PreZero geldende, al dan niet 

in de Overeenkomst neergelegde of gedurende de Overeenkomst mondeling 

of schriftelijk verstrekte voorschriften en reglementen.

12. Intellectueel eigendom 

12.1  Opdrachtgever mag van PreZero verkregen informatie en gegevens, 

bijvoorbeeld tekeningen, offertes, modellen of rapportages, niet aan derden 

bekendmaken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PreZero. 

Bedoelde informatie en gegevens blijven eigendom van PreZero. PreZero 

behoudt daarop het auteursrecht (waaronder ook de persoonlijkheidsrechten) 

en het intellectueel eigendomsrecht. 

12.2  Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, 

octrooien, handelsnamen of ander rechten uit of van de Materialen te 

verwijderen of te wijzigen.  

13. Aansprakelijkheid PreZero

13.1  PreZero is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband 

met de Overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet 

of bewuste roekeloosheid van PreZero.

13.2  PreZero is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de 

Afvalstoffen niet voldoen aan de opgave of omschrijving van de Afvalstoffen 

als bedoeld in artikel 3.3 en/of 7.7 e.v., onder andere, maar niet uitsluitend, 

omdat de Be- of Verwerkingsinrichting de Afvalstoffen weigert. Eventuele 

Acceptatie doet niet af aan het bepaalde in dit artikellid.

13.3  In geen geval is PreZero aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, 

buizen en dergelijke in de grond die door Opdrachtgever niet aan PreZero 

zijn gemeld, niet op de juiste plaats zijn gemeld of indien Opdrachtgever 

nalaat een zogenoemde Klic-melding te doen. De Opdrachtgever is 

aansprakelijk voor deze schade en zal PreZero volledig vrijwaren en 

schadeloosstellen tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

13.4  In geen geval is PreZero aansprakelijk voor (indirecte) schade bestaande uit 

verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor 

andere indirecte schade.

13.5  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. 

13.6  Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, is de totale 

aansprakelijkheid van PreZero naar Opdrachtgever beperkt tot het risico en 

het bedrag dat door PreZero, mede in aanmerking genomen de prijs van het 

door haar geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs 

is te verzekeren, of, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom.

13.7  Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige artikellid is de totale 

aansprakelijkheid van PreZero voor schade geleden door Opdrachtgever  

of door derden te allen tijde beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,-.

14. Vrijwaring PreZero en aansprakelijkheid Opdrachtgever

14.1  Uitgezonderd opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) 

PreZero, vrijwaart Opdrachtgever PreZero, haar werknemers en andere door 

PreZero bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken (rechts)personen 

voor aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade 

en/of kosten in verband met de Overeenkomst.

14.2  Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan 

het personeel of hulppersonen en/of de eigendommen van PreZero en/of 

voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege 

Opdrachtgever aan PreZero gegeven. 

14.3  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die  

het gevolg is van het niet voldoen van de Afvalstoffen aan de opgave of 

omschrijving als bedoeld in artikel 3.3 en/of artikel 7.7 e.v..

14.4  Het gebruik van producten, verpakkingsmiddelen, Inzamelmiddelen en/of 

andere zaken of middelen door of vanwege Opdrachtgever ingezet, is en 

blijft voor risico van Opdrachtgever. Wanneer als gevolg van een ondeugdelijke 

zaken of middelen als in de vorige zin bedoeld, in de ruimste zin van het 

woord, schade ontstaat, hoe ook genaamd, is Opdrachtgever hiervoor 

aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart PreZero en stelt PreZero schadeloos, 

ook voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
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14.5  Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade die is ontstaan  

door het niet inachtnemen van eisen uit wet- en regelgeving, relevante 

normen en/of het niet voldoen aan de verplichtingen in de Overeenkomst 

door de Opdrachtgever.

15. Overmacht

15.1  Overmacht voor PreZero bestaat indien de nakoming van de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk, compleet of tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt 

door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht ligt, 

zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, 

oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, 

stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, 

bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde levering aan 

PreZero van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-accep-

tatie van de Afvalstoffen door een Be- of Verwerkingsinrichting, intrekking 

van vergunningen, storingen in de bedrijfsvoering van PreZero, storingen in 

de bedrijven van haar afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven  

van derden waarop PreZero is aangewezen voor het kunnen nakomen van  

de Overeenkomst.

15.2  PreZero mag haar verplichtingen volgens de Overeenkomst opschorten in 

geval van overmacht. Indien de periode waarin PreZero door overmacht haar 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet na kan komen langer 

duurt dan dertig dagen, dan hebben PreZero en Opdrachtgever het recht om 

de Overeenkomst te ontbinden via een schriftelijke verklaring, zonder tot 

enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn. Indien Opdrachtgever 

dit doet, moet hij voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen terugnemen 

indien de Overeenkomst dienstverlening betreft. 

15.3  Wanneer PreZero bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

kan voldoen, mag zij hiervoor afzonderlijk factureren.

16. Duur, exclusiviteit, (gevolgen) opzegging en ontbinding

16.1  Tenzij in de Overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de 

Overeenkomst voor een periode van 60 maanden.

16.2   Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, mogen alle Partijen de 

Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de looptijd van de 

Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 

De opzegging dient schriftelijk, met een aangetekend schrijven of de 

mededeling aan het in de Overeenkomst vermelde (post-, correspondentie- 

en/of e-mail-)adres te gebeuren.

16.3  Indien de Overeenkomst niet tijdig is opgezegd conform het bepaalde van lid 

16.2, wordt na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst de 

Overeenkomst steeds verlengd met één jaar, tenzij Partijen in de Overeenkomst 

geen of een andere verlengingsperiode schriftelijk zijn overeengekomen.

16.4  Opdrachtgever moet tijdens de duur van de Overeenkomst, alle bij hem 

vrijkomende Afvalstoffen die omschreven zijn in de Overeenkomst, exclusief 

aan PreZero aanbieden. Gelet hierop, mag Opdrachtgever tijdens de looptijd 

van de Overeenkomst met betrekking tot dezelfde Afvalstoffen als die 

waarop de Overeenkomst met PreZero betrekking heeft, geen vergelijkbare 

overeenkomsten, onder welke benaming of constructie dan ook, afsluiten 

met derden waarvan de ingangsdatum en/of uitvoeringsmoment ligt tijdens 

de looptijd van de Overeenkomst met PreZero.

16.5  Bij overtreding van artikel 16.4 is Opdrachtgever, zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van 50% van de 

(in het verleden gerealiseerde dan wel verwachte) jaaromzet maal de 

resterende looptijd. Daarnaast heeft PreZero het recht om schadevergoeding 

te vorderen indien en voor zover de werkelijke schade meer bedraagt dat de 

in het kader van dit artikel verbeurde boete.

16.6  Indien Opdrachtgever zonder grond de Overeenkomst tussentijds opzegt, 

ontbindt of anderszins onregelmatig beëindigt, is Opdrachtgever schade-

plichtig naar PreZero, tenzij Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst direct 

correct nakomt.

16.7  PreZero heeft in de volgende gevallen het recht om de Overeenkomst  

geheel of gedeeltelijk via een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever 

te ontbinden:

 a.  indien de hoeveelheid dan wel de aard en de samenstelling van de 

Afvalstoffen afwijkt van de opgave/omschrijving als bedoeld in artikel 3.3 

of van het resultaat van de analyse na monsterneming als voorzien in 

artikel 3.4 of 10.5 of van hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst  

werd bepaald;

 b.  indien niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften of voorschriften van 

PreZero rondom omschrijvingen, etikettering, verpakking en dergelijke, 

één en ander ter beoordeling van PreZero.

16.8  Opdrachtgever is verplicht om de Afvalstoffen omschreven in de Overeen-

komst die als gevolg van het voorgaande artikellid is ontbonden, op eerste 

verzoek van PreZero voor eigen rekening en risico terug te nemen, tenzij 

Partijen met inachtneming van het navolgende artikellid een nieuwe 

Overeenkomst aan gaan met betrekking tot de Afvalstoffen. Opdrachtgever is 

in geval van ontbinding verplicht de door PreZero in het kader van de 

Overeenkomst al gemaakte kosten en de door PreZero eventueel geleden 

schade te vergoeden.

16.9  PreZero kan voor de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft een 

nieuwe Aanbieding doen, maar is daartoe niet verplicht. De eigendom en het 

risico van de Afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, gaat pas 

op PreZero over, zodra de gewijzigde of vervangende Overeenkomst tot stand 

is gekomen en PreZero de Afvalstoffen heeft geaccepteerd conform artikel 10.3. 
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16.10  PreZero mag de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de 

Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk 

ontbinden, met behoud van elk recht op vergoeding van kosten, schaden en 

interesten, wanneer Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in 

staat van faillissement wordt verklaard, zijn eigen faillissement of surseance 

van betaling aanvraagt, het besluit neemt tot het stilleggen of liquideren van 

zijn onderneming, wanneer hij een (schuldeisers)akkoord aanbiedt, 

insolvabel lijkt of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van 

zijn vermogen en in geval van overmacht. In de hiervoor genoemde gevallen 

is elke vordering die PreZero naar de Opdrachtgever heeft direct en volledig 

opeisbaar.

16.11  Een verhuizing van Opdrachtgever, wijziging van het serviceadres en/of 

bedrijfsbeëindiging tast de rechtsgeldigheid en de toepasselijkheid van de 

Overeenkomst niet aan. Gemelde omstandigheden gelden niet als een 

onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 6:258 BW.

17. Informatie en verwerking persoonsgegevens

  In het kader van dit artikel hebben de begrippen verwerking, verwerkings- 

verantwoordelijke en verwerker de betekenis die de AVG eraan toekent.

17.1  De door de Opdrachtgever opgegeven informatie en persoonsgegevens zijn 

noodzakelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst, 

met als doel het verwerken en voltooien van de bestellingen, het uitvoeren 

van de Werkzaamheden, de facturatie, en de behartiging van het gerecht-

vaardigd belang van PreZero zoals bv. het voeren van direct marketing en 

alle doeleinden die hier redelijkerwijze mee verenigbaar zijn, waarbij PreZero 

optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens van de 

Opdrachtgever worden uitsluitend verwerkt conform de toepasselijke 

privacywetgeving.

17.2  De door Opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens kunnen voor de 

hiervoor vermelde doeleinden met volgende categorieën van derde partijen 

worden gedeeld: verwerkers die e-mailmarketing en andere communicatie-

diensten aanbieden, verwerkers die enquêtes uitvoeren en/of klanten 

kunnen benaderen, verwerkers die logistieke diensten aanbieden en/of 

verwerkers die analyses uitvoeren. Deze persoonsgegevens worden alleen 

gedeeld met derde partijen die zich buiten de EU bevinden voor zover dit in 

overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om een adequaat 

beschermingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen.

17.3  PreZero heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens over te dragen aan 

andere entiteiten binnen de groep PreZero die optreden als verwerker of  

als verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden zoals eerder in dit 

artikel bepaald.

17.4  De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om  

de in artikel 17.1 vermelde doeleinden te bereiken.

17.5  Opdrachtgever heeft het recht, naar gelang het geval en voor zover conform 

de toepasselijke wetgeving, om PreZero te vragen zijn persoonsgegevens te 

bekijken, te verbeteren of te wijzigen, te wissen of de hem betreffende 

persoonsgegevensverwerking te beperken. Ook heeft hij het recht tegen de 

persoonsgegevensverwerking bezwaar te maken en het recht op persoons-

gegevensoverdraagbaarheid. De Opdrachtgever zal daartoe de op de website 

van PreZero gepubliceerde beschreven procedure volgen. De klant kan 

indien nodig een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.ap.nl).

 

18. Slotbepalingen

18.1  PreZero mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst 

overdragen aan een groeps- en/of dochtermaatschappij of aan een derde.

18.2  Op de Overeenkomst geldt Nederlands recht. Alle geschillen over de 

Overeenkomst worden berecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

18.3  Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of 

anderszins onverbindend is/zijn, laat dit de geldigheid van de overige 

bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om dan (een zodanige) 

regeling(-en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(-en) 

zoveel mogelijk benadert.

18.4  Bij eventuele onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden tussen deze Algemene 

Voorwaarden en vertalingen hiervan prevaleert de Nederlandse versie.

18.5  Opdrachtgever is er mee bekend en gaat er expliciet mee akkoord dat 

overeenkomsten ook langs digitale weg worden besproken, opgesteld, 

beoordeeld, geaccepteerd en/of gesloten c.q. ondertekend. Afspraken die  

op deze wijze tot stand zijn gekomen gelden als rechtsgeldig gesloten 

Overeenkomsten tussen Partijen.

18.6  Opdrachtgever is er ook mee bekend en gaat er expliciet mee akkoord dat 

PreZero de tussen haar en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst digitaal 

archiveert. Dit gebeurt rechtstreeks met de programmatuur waarmee 

Partijen de afspraken hebben vastgelegd en tot een Overeenkomst zijn 

gekomen, of indirect door het archiveren van een scan (pdf-file of vergelijk-

baar) van een originele Overeenkomst. Partijen merken de gedigitaliseerde 

versie van de Overeenkomst aan als de originele Overeenkomst die Partijen 

bindt en dezelfde rechts- en bewijskracht heeft als een schriftelijke versie 

van de Overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank  

te Arnhem, geregistreerd onder zaaknummer 20/2021.
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