AANVULLENDE VOORWAARDEN WERKEN S&G Slib en Grondbeheer.
Art. A. Hoeveelheden
A.1 Hoeveelheidbepaling
De hoeveelheid wordt door leverancier bij het laden van de Kipper op het PMV-geleidebiljet vermeld. Op
de stortlocatie worden de hoeveelheden bij binnenkomst geregistreerd per ton.
A.2 Afwijking in hoeveelheden
De aangeboden hoeveelheid is het uitgangspunt in het overeengekomen verwerking en acceptatie tarief.
Blijkt na afronding van de leverantie dat er 20% en daarboven minder is aangeleverd dan wat is
aangeboden en overeengekomen, dan is de ontvanger/Slibbank gerechtigd om hierin de meerkosten
voor verificatieonderzoek en eindrapportage over het werkelijk geleverde volume/gewicht bij leverancier
in rekening te brengen. Uitgangspunt voor verrekening bij aanbod per m3 is: 1 m3 = 1200 kg.
A.3 Verrekening hoeveelheden
Verrekening vindt plaats op basis van de weegbonnen en de volledig ingevulde en afgetekende PMVgeleidebiljetten. Er is een weegbrug op de locatie aanwezig. zie ook de betalingscondities op pagina 2.
A.4 Afwijking in hoeveelheden
Indien na of tijdens levering mocht blijken dat het verschil in opgegeven (volgens kwaliteitsverklaring,
Art. C) en geleverde hoeveelheden meer dan 25% bedraagt, dan is de Slibbank gerechtigd de aanvoer
te staken en de kwaliteit van het reeds geleverde deel op kosten van leverancier te verifiëren conform
de toepasselijke wetgeving.
Art. B. kwaliteitseisen
De door leverancier te leveren slib voldoet aantoonbaar aan de volgende kenmerken:
B.1 Fysische kwaliteiten
Fysische kenmerken
Slib
Grond
Ten opzichte van
Vochtgehalte
Geen maximum
Steekvast
Product
Organische stof
Max 10%
Max 25%
Droge stof
Lutum (fractie < 2µ)
Max 25% (RAW2000)
Max 15 %
Minerale delen
Slib (fractie < 63µ)
Niet van toepassing
Geen eis
Minerale delen
Zoden, wortels ed
Max 5%
Max 5%
Product
Puingehalte < 32 mm
Max 2%
Max 5%
Product
Puingehalte > 32mm Max 2%
Max 3%
product
< 50mm
Afval (zie tevens 1.)
Max 0,1%
Max 0%
product
1. Het slib moet voldoen aan de geldende asbestregelgeving en vrij zijn van zichtbare asbest-delen.
2.
Grofvuil = (Grote) bestanddelen die geen deel uitmaken van de grondgesteldheid van een
(water)bodem.

B.2 Milieuhygiënische kwaliteit
Conform de geldende toetsingsnormen en wetgeving.
Art. C. Kwaliteitsverklaringen
De door leverancier te leveren partijen slib dienen in het kader van de Wet Milieubeheer te zijn voorzien
van een milieuhygiënische en civieltechnische kwaliteitsverklaring. Alle door het ministerie van VROM
erkende kwaliteitsverklaringen zullen (na administratieve verificatie) door opdrachtgever worden
geaccepteerd. Overige bewijsmiddelen, waaronder onderzoeken op basis van NVN 5720 of
partijkeuringen anders dan AP04, zullen worden beoordeeld op ouderdom en representativiteit en
kunnen mogelijk ook worden geaccepteerd. In voorkomende situaties beslist ontvanger.
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Art. D. Acceptatie van slib
D.1 Algemeen
Acceptatie van slib is pas definitief nadat uit de papieren controle vooraf (zie art. C), de organoleptische
controle bij levering en uit eventuele na controle, is gebleken dat deze overeenkomt met de
aangeleverde rapportage en de aanvullende voorwaarden productspecificaties. Levering is na 5
werkdagen mogelijk, echter vanwege het afgesproken kwaliteitsprotocol met het Bevoegd Gezag dient
de leverancier rekening te houden met een definitieve acceptatietermijn van 1,5 maand na levering of
na bekend worden van de resultaten van de na controle in geval van leverantie van slib zonder erkend
bewijsmiddel.
D.2 Opslag slib
Ter keuring en/of overname aangeboden partijen slib dienen ten behoeve van een eventuele
organoleptische verificatie op de plaats van herkomst separaat en onaangeroerd te worden opgeslagen.
Indien slib via overslag zal worden aangevoerd, dan dient de leverancier de ontvanger hiervan op de
hoogte te stellen.
D.3 Afgekeurde slib
Wanneer uit een nadere kwaliteitscontrole blijkt dat de ter overname aangeboden slib niet voldoet aan
de vereiste specificaties, dan zullen de reeds door Slibbank gemaakte kosten bij leverancier in rekening
worden gebracht. Indien het slib reeds geheel of gedeeltelijk is geleverd zijn de volgende situaties
mogelijk:
•
Het slib wordt alsnog onder voorwaarden gesteld door de Slibbank geaccepteerd, waarbij naar haar
redelijk oordeel noodzakelijke extra werkzaamheden ten laste van de leverancier zullen komen;
•
De leverancier dient binnen een week na melding door Slibbank de grond op eigen kosten te
verwijderen. Na het verstrijken van deze termijn is opdrachtgever gerechtigd zonder nadere in
gebreke stellingen op kosten van leverancier de grond te laten reinigen of storten;
•
De overeenkomst wordt geheel of gedeeltelijk ontbonden.
Art. E. Verificatie door derden
De Slibbank kan optreden als tussenpersoon voor derden, deze kan een verificatie van de kwaliteit van
te leveren partijen slib/grond verlangen. In voorkomende situaties zal leverancier/opdrachtgever daartoe
de mogelijkheid bieden.
Art. F. Levering van slib
F.1 Planning
Voorafgaand aan slibleveringen zal in wederzijds overleg de aanvoerplanning worden vastgesteld. Het
slib dient echter, tenzij anders overeengekomen, binnen de leveringstermijn (zie voorblad) te zijn
geleverd.
F.2 aanvoer van de diverse klassen slib
Bij verschillende klassen slib (klasse A en B) dienen deze gescheiden aangevoerd te worden in overleg
met de depot beheerder.
F.3 Werktijden
De standaard aanvoertijden op de locatie zijn vanaf 7.30 tot 16.30. Uiteindelijk bepaald de Slibbank per
partij de verwerkingslocatie en aanvoertijden.
F.4 Bereikbaarheid verwerkingslocatie en gedragsregels
De verwerkingslocatie is doorgaans toegankelijk op basis van grondtransporten met trailers. Leverancier
dient dit ter zekerstelling voor de daadwerkelijke leverantie te verifiëren bij opdrachtgever.
Wagens dienen te zijn voorzien van de markering “WERKVERKEER” en een zogeheten
“dodehoekspiegel”. Eventueel ontvangen boetes als gevolg van het niet nakomen van voornoemde
komen voor rekening van leverancier. Verder dienen aanwijzingen m.b.t. te volgen rijroutes en
stortlocaties binnen het werk strikt te worden opgevolgd.
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F.5 Depotvorming
Indien er een depot dient te worden aangelegd vanwege een overschrijding van de overeengekomen
aanvoer per dag of doordat de geleverde slib tijdelijk of in het geheel ongeschikt blijkt voor verdere
verwerking (zie art. B.1), dan is ontvanger gerechtigd om ter compensatie van de extra handeling de
leverancier EUR 2,50 per ton gestorte slib in rekening te brengen.
F.6 Schade
Indien door leverancier of door leverancier ingeschakelde transporteur aantoonbare schade wordt
veroorzaakt op het werk, bijvoorbeeld aan goten, putten, afrasteringen, bassins, weegbrug, zijn de
kosten voor reparatie en de gevolgenschade voor leverancier. De slibbank is gerechtigd om de ontstane
schade zonder nadere in gebreke stelling op kosten van leverancier te repareren.

Art. G. PMV-geleidebiljetten
Transport begeleidingsdocumenten in het kader van de Provinciale Milieuverordening (PMV) worden door
leverancier verzorgd.
Art. H. Aansprakelijkheden
Indien leverancier in het kader van deze overeenkomst een derde van de door ontvanger voor hem
verrichte werkzaamheden en voorwaarden kennis laat nemen, dan dient leverancier de derde erop te
wijzen en te bewerkstelligen, dat deze voorwaarden ook door de derde worden aanvaardt. Voorts
vrijwaard opdrachtgever de ontvanger tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben
geleden door of verband houdende met door ontvanger ten behoeve van leverancier verrichte
werkzaamheden.
Art. I. Ontbindende voorwaarden
Indien zich een van de volgende situaties voordoet, behoudt ontvanger zich het recht voor de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, deze zijn als volgt:
•
Indien door schuld of nalatigheid van leverancier/opdrachtgever ernstig of in het geheel wordt
belemmerd in de uitvoering van haar dagelijkse werkzaamheden;
•
Indien door schuld of nalatigheid van leverancier afbreuk wordt gedaan aan het door ontvanger
gehanteerde kwaliteitssysteem;
•
Indien instructies van de beheerder op het werk bij herhaling niet worden opgevolgd door de
leverancier of een door hem ingeschakelde partij.
Eventuele schade als gevolg van voornoemde situaties komt voor rekening van leverancier.
Art. J. Facturatie
Per week achteraf op basis van geleverde hoeveelheden (zie Art. A.2.) of anders zoals vermeld in de
betalingscondities. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de datum van facturatie. Indien er
sprake is van betaling door ontvanger, dan zal dit plaatsvinden op basis van een opdrachtbon.
Opdrachtbonnen worden door ontvanger verstrekt nadat de leverantie heeft plaatsgevonden of, indien
overeengekomen, per periode van vier weken.
Art. K. Gestanddoening
Deze offerte wordt gestand gedaan tot 30 dagen na dagtekening
Art. L. Slotbepalingen
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Indien
bepalingen in de offerte en de algemenen voorwaarden strijdig mochten zijn, prevaleert datgene dat
staat in de offerte. In alle onvoorziene situaties beslist de directie van S&G Slib en Grondbeheer bv.
Alle geschillen, ook indien slechts door Grondbank of de opdrachtgever als zodanig aangemerkt, die
mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde rechter in Amsterdam of Leeuwarden.
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