
1.  Voorrang van onderhavige voorwaarden 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden onze leveringen van contai-

ners, leveringen van diensten en verkopen beheerst door de hierna volgende voorwaarden.  

Door het plaatsen van een door IBOGEM aanvaarde bestelling, wordt de aanvrager geacht 

te verzaken aan zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden, en in te stemmen met de 

hiernavolgende bepalingen.

2.  Geldigheidsduur offerte

IBOGEM is gedurende tien dagen door haar offerte gehouden.

3.  De containers

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt het afval aangeboden in de door 

IBOGEM ter beschikking gestelde of verkochte container(s), hierna genoemd de ‘container(s)’.  

Alle containers worden in goede staat van onderhoud aan de aanvrager ter beschikking gesteld.  

Op straffe van verval dienen eventuele klachten m.b.t. de container(s) door de aanvrager onmid-

dellijk bij de aflevering/verkoop te worden medegedeeld aan IBOGEM en ten laatste binnen de 

vijf dagen schriftelijk te worden bevestigd.

De ter beschikking gestelde container(s) zijn en blijven eigendom van IBOGEM, tenzij uitdruk-

kelijk anders bedongen.  De ter beschikking gestelde container(s) kunnen door de aanvrager 

niet worden onderverhuurd of niet aan derden in bruikleen worden gegeven.  De aanvrager 

mag géén enkele wijziging aan de container(s) aanbrengen.  Een annulering van een bestelling 

van container(s), voor terbeschikkingstelling, geeft aanleiding tot de betaling van een vergoeding 

welke zal berekend worden overeenkomstig de kosten door IBOGEM geleden ten gevolge van 

de annulering, met een minimum van €40.

Een wijziging van inhoud van de container(s) kan éénmaal zonder dat de aanvrager hiervoor 

een meerprijs dient te betalen.  Elke volgend verzoek tot levering van een andere inhoud van 

container(s) mag door IBOGEM worden aangerekend aan een forfaitaire vergoeding (transport 

en administratie) van €15.

4.  Plaatsing container(s) bij aanbieding van afval

De aanvrager is gehouden de toepasselijke reglementering na te leven m.b.t. het plaatsen van 

de container(s) en de afvalstoffen in het algemeen.  Indien nodig of afgesproken draagt hij zorg 

voor het aanbrengen van de vereiste signalisatie en verlichting.

De aanvrager dient de container(s) op de dag van de lediging op een voor IBOGEM bereikbare 

en indien hieromtrent afspraken werden gemaakt op de afgesproken plaats aan te bieden.  

Onder bereikbare plaats wordt verstaan voor een met een ophaalvrachtwagen vrij bereikbare 

plaats, zodanig dat IBOGEM de container(s) probleemloos kan ledigen.  Indien de container(s) 

niet op een bereikbare plaats word(t)(en) aangeboden, of niet op de afgesproken plaats indien 

hieromtrent afspraken werden gemaakt, zal hij niet geledigd worden.  De aanvrager zal in 

dat geval wel de afgesproken prijs of abonnementsprijs verschuldigd zijn.  Tenzij hieromtrent 

afspraken werden gemaakt is alleen de aanvrager verantwoordelijk voor de keuze en aanwijzing 

van de aanbiedingsplaats en IBOGEM zal bijgevolg in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld 

worden voor schade voortvloeiend uit de plaatsing en afhaling van container(s) op moeilijk te 

bereiken plaatsen.

Indien de aanvrager de container(s) op de openbare weg plaatst, respecteert hij alle regle-

mentaire voorschriften en treft alle veiligheidsmaatregelen.  Behoudens zware fouten vanwege 

IBOGEM, is IBOGEM in geen enkel geval aansprakelijk voor ongevallen.  De aanvrager zal 

IBOGEM integraal vrijwaren tegen elk verhaal door derden tegen haar uitgeoefend.

Alle kosten door oponthoud bij het neerzetten of afhalen van de container(s) en onafhankelijk 

van de wil van IBOGEM, zijn steeds ten laste van de aanvrager.  Hij zal bijgevolg instaan voor de 

kosten voortvloeiend uit het overladen van de container(s) wanneer het maximum toegelaten 

volume of gewicht van het geldende politiereglement werd overschreden.

5.  Lediging van de container(s)

Het door IBOGEM medegedeelde tijdstip van de lediging van de container(s) is louter indicatief 

en zonder verbintenis vanwege IBOGEM.  De aanvrager kan op deze basis géén enkel recht op 

schadevergoeding doen gelden.

De lediging gebeurt volgens de frequentie welke is opgenomen in de overeenkomst.  De vaste 

dag van de ophaling wordt medegedeeld aan de aanvrager.  IBOGEM behoudt zich het recht 

voor steeds het ophalingstijdstip te wijzigen in functie van haar organisatie, mits de aanvrager 

vooraf te hebben verwittigd.  IBOGEM kan de lediging van de container(s) laten uitvoeren in 

onderaanneming door andere firma’s.  De aanvrager mag zelf in geen geval de container(s) laten 

ledigen door een andere firma.

6.  Staat en onderhoud van de container(s)

De aanvrager zal de container(s) gebruiken als een goede huisvader.  Het onderhoud van de 

conainer(s) , ondermeer het in- en uitwendig reinigen, is integraal ten laste van de aanvrager.  

Eventueel kan IBOGEM instaan voor de reiniging van de containers mits een vergoeding die 

met factuur bewezen wordt.  De herstellingen aan de container(s) welke dienen te worden 

uitgevoerd ten gevolge van abnormaal gebruik door de aanvrager vallen ten laste van deze 

laatste.  Bij het einde van de overeenkomst dient de aanvrager de container(s) in een goede 

staat van onderhoud ter beschikking te stellen van IBOGEM.  Er wordt geen afval of wat dan 

ook in de container(s) verbrand.

7.  Beschadiging aan of door container(s)

De aanvrager is vanaf het ogenblik van aflevering tot op het ogenblik van afhaling door IBOGEM 

verantwoordelijk voor alle schade aangebracht aan de container(s) en toebehoren, alsook voor 

alle schade dewelke de container(s) en toebehoren aan derden aanbrengt.

8.  Inhoud van de container(s)

De container(s) mag/mogen niet zwaarder geladen worden dan 32 kg voor een 120 l-container, 

70 kg voor een 240 l, 105 kg voor een 360 l-container, 320 kg voor een 660 l-container en een 

770 l-container en 475 kg voor een 1.100 l-container.  

Is/zijn de container(s) overladen, zal de aanvrager de container(s) dienen uit te laden tot het 

maximaal toegelaten gewicht bereikt is, waarna de container(s) zal/zullen geledigd worden door 

IBOGEM.  Container(s) dienen aangeboden te worden, zonder dat ze uitstekende voorwerpen 

bevatten.  Het deksel is bij aanbieding steeds gesloten.

De inhoud van de container(s) mag/mogen slechts 3% vervuilde materialen bevatten na visuele 

controle.  Bij weigering door vaststelling van verhoogde vervuiling mag IBOGEM de afgespro-

ken prijs of abonnementsprijs die de aanvrager verschuldigd is toch aanrekenen.

9.  Aangeboden afval

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, mag/mogen de container(s) uitsluitend 

gebruikt worden voor het aanbieden van de in de overeenkomst overeengekomen afvalstoffen.  

De aanvrager doet afstand van de eigendom van de aangeboden goederen.  Hij wordt geacht 

er zich van te hebben ontdaan waardoor hij uitdrukkelijk te kennen geeft dat ze afval worden, 

maar hij blijft evenwel verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortspruitend uit de 

aard en de samenstelling van het aangeboden afval.  Hij zal desgevallend IBOGEM vrijwaren 

tegen elk verhaal van om het even welke derde ongeacht de wettelijke definitie of classificatie 

van deze goederen.  

De container(s) zijn uitsluitend bestemd voor de overeengekomen huishoudelijke, ambachte-

lijke of daarmee vergelijkbare afvalstoffen zoals gedefinieerd volgens de wettelijke bepalingen.  

Er worden geen gevaarlijke of bijzondere afvalstoffen in de zin van de toepasselijke regle-

mentering aangeboden.  Is dit om de een of andere reden toch het geval, dan is de aanvrager 

integraal aansprakelijk voor alle mogelijke bekende en toekomstige schade of kosten dewelke 

hieruit kunnen ontstaan.

De aanvrager verbindt er zich uitdrukkelijk toe de aandacht van IBOGEM te vestigen op 

elke bijzondere eigenschap van het aangeboden afval ongeacht de reglementaire definitie of 

classificatie van het afval, daar dit van belang kan zijn voor de behandeling, de veiligheid, de 

gezondheid en het leefmilieu.   

IBOGEM mag steeds weigeren deze goederen te aanvaarden, indien de aangeboden afvalstoffen 

niet overeenstemmen met de in deze overeenkomst vervatte bepalingen of bij niet-nale ving 

door de aanvrager van een van de bepalingen van deze overeenkomst.

10.  Kosten

Alle kosten, taksen en/of heffingen, inherent aan de container(s) of hun inhoud door de over-

heid uitgevaardigd zijn ten laste van de aanvrager.  

11.  Prijsherziening

De wijziging van de factoren die een invloed hebben op de prijs of abonnementsprijs (bij-

voorbeeld aanvoerquota, transportindex, acceptatiecriteria, huurcriteria, voorbehandelingen, 

tijdelijke of definitieve sluiting van verwerkingsinstallaties, tarief- of kostprijsverhogingen van 

de eindverwerking, taksen, lasten en milieuheffingen, ... deze opsomming zijnde niet limitatief) 

geven aanleiding tot een prijsherziening.

Voor de prijsverhogende factoren dienen geen controlebewijzen te worden afgeleverd aan 

de aanvrager.  Het zal niettemin worden opgesteld en afgeleverd aan de aanvrager indien hij 

hierom schriftelijk verzoekt en de bijkomende kosten hiervoor betaalt.

De prijzen voor verhuur en lediging van de container(s) worden jaarlijks aangepast aan de index 

van de consumptieprijzen zoals deze worden vastgelegd door het Ministerie van Economische 

Zaken, en zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Deze indexering wordt jaarlijks, per 1 

januari, toegepast, waarbij de prijs vast is voor het ganse kalenderjaar.

De prijzen worden geïndexeerd volgens de volgende formule: p = P (i/I), waarbij:

p = de aan IBOGEM te vereffenen som en afgerond naar boven voor 2e cijfer na de komma;

P = het volgens de overeenkomst vastgestelde bedrag van uitgevoerde leveringen en diensten

i = het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand voor de jaarperiode waarop de prijs-

aanpassing van toepassing is;

I = het indexcijfer van de consumptieprijzen van kracht in de maand januari van het jaar voor-

afgaand van datum van de overeenkomst

12.  Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn al de facturen van IBOGEM contant 

betaalbaar bij ontvangst zonder enige korting of afhouding.  Op straffe van niet-ontvankelijkheid 

moet elke klacht betreffende gefactureerde prestaties, verkoop, verhuur, levering of plaatsing 

van  container(s) schriftelijk ter kennis worden gebracht van IBOGEM binnen de 8 dagen na 

ontvangst van de factuur.  Elke onbetaalde factuur levert van rechtswege en zonder ingebreke-

stelling een rente op van 2% per (begonnen) maand te rekenen vanaf haar vervaldag.  Ingeval 

van niet-betaling zal, vanaf de 15e dag na verzending van een rekeninguitreksel met aanduiding 

van het vervallen bedrag, zonder verdere ingebrekestelling, een forfaitaire en onherleidbare scha-

devergoeding verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €124 

ter vergoeding van de bijkomende administratiekosten, bemiddelings- en inningskosten van het 

incassobureau voor debiteurenbeheer.

De aanvrager aanvaardt tevens dat elke dienstverlening naar lediging na achterstallige betaling 

zal stopgezet worden tot betaling is geschiedt.

13.  Duur van de overeenkomst

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst bedraagt de duur van de overeenkomst 

twaalf kalendermaanden met ingang van datum van plaatsing van de container(s).  Behoudens 

opzegging bij aangetekend schrijven met een vooropzeg van zes kalendermaanden, wordt de 

overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van minstens twaalf kalender-

maanden.

De aanvrager is tot teruggave verplicht van het gehuurde goed in reine staat bij stopzetten van 

de overeenkomst, in dezelfde staat als hij het in huur heeft ontvangen, behoudens normale slijtage.  

In geval het gehuurde materiaal beschadigd of teniet is gegaan ongeacht door welke oorzaak, 

zal de aanvrager aan IBOGEM een schadeloosstelling betalen, overeenkomstig de waarde van 

het gehuurde.  Tot ontvangst van deze schadeloosstelling dient de overeengekomen huurprijs 

te worden doorbetaald.

14.  Verbreking van de overeenkomst

In geval de aanvrager de overeenkomst beëindigt zonder de in punt 13 genoemde opzegtermijn 

in acht te nemen, dan is de overeenkomst verbroken.  De overeenkomst is van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling verbroken indien de aanvrager failliet gaat en/of concordaat aanvraagt 

en/of in vereffening gaat, en/of indien de aanvrager de bepalingen van deze overeenkomst niet 

naleeft.

In al deze gevallen van verbreking is hij een schadevergoeding verschuldigd aan IBOGEM 

onherleidbaar en forfaitair vastgesteld op vijfmaal de maandelijkse abonnementsprijs, dit onver-

minderd eventueel nog openstaande facturen en andere vergoedingen.  De aanvrager zal de 

container onmiddellijk ter beschikking stellen van IBOGEM.

15.  Overmacht

Alle gevallen van overmacht of omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen, die de 

uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorten de uitvoering van de prestaties 

of de leveringen voor de duur ervan op.

16.  Overdracht

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst mag de overeenkomst door de aanvra-

ger onder geen enkel beding aan derden worden overgedragen.

17.  Geschillen

Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken territoriaal bevoegd in de 

regio. Enkel de Belgische wetgeving is toepasselijk.

LEVERING- EN VERKOOPSVOORWAARDEN


