Acceptatievoorwaarden uitgegraven bodem op de TOP
In bijlage aan de offerteaanvraag bezorgt de klant aan Recybo de resultaten van het onderzoek van
de betreffende grond (in de vorm van een conformverklaring en bijhorende conformverklaring). In
het geval van particuliere (niet-verdachte bodem met hoeveelheid kleiner dan 250m³) dient het
formulier ‘Verklaring over het gebruik uitgegraven, niet-verdachte bodem in hoeveelheden kleiner
dan 250m³’ zoals opgesteld door OVAM te worden gehanteerd.
Volgende bodemkwaliteiten worden slechts aanvaard:
● bodem met een code 211, 311 en 411 (kleine hoeveelheden);
● niet-verdachte bodem met een ongekende bodemkwaliteit met een volume <250m³.
De offerteprijzen zijn steeds gebaseerd op de door de klant ter beschikking gestelde gegevens. De
klant verklaart bij ondertekening van de offerte/bestelbon/aanvoerbon dat de aangeleverde gronden
overeenkomt met de samenstelling van de door hen verstrekte gegevens. De gronden worden bij
aanvoer visueel (en indien nodig milieuhygiënische) gecontroleerd. Indien hierbij afwijkingen
vastgesteld worden (bv. met betrekking tot de bodemkenmerken/-kwaliteit) t.o.v. de door de klant
ter beschikking gestelde gegevens of met het acceptatiereglement, zal Recybo de klant hiervan
onmiddellijk schriftelijk en aangetekend op de hoogte brengen. Recybo behoudt het recht om de
geleverde partij te weigeren of bijkomende controlebemonstering uit te voeren.
De controlebemonstering(en) worden uitgevoerd door een door OVAM erkende instantie. In geval
van bovenstaande afwijking(en) kan Recybo een aangepaste offerteprijs overmaken o.b.v. de nieuwe
gegevens, ofwel de overeenkomst ten laste van de Klant te ontbinden zonder rechterlijke
tussenkomst (a.d.h.v. aangetekende brief) en de grond terugsturen naar de Klant op diens kosten.
In ieder geval zijn de bijkomende kosten (o.a. i.f.v. controlebemonstering en analyse, opmaak of
aanpassing van een technisch verslag en bijhorende conformverklaring) in elk geval ten laste van de
Klant en dit zelfs indien er geen overeenkomst tussen de Klant en Recybo tot stand zou komen. Tot
zolang er geen overeenstemming kan worden bereikt over de nieuwe aanvaardingsprijs, zal Recybo
de aangeleverde gronden niet behandelen/verwerken en blijft de Klant eigenaar van de
aangeleverde bodem.
Bij gebreke aan overeenstemming over een nieuwe aanvaardingsprijs binnen één maand na de
ingebrekestelling, zal Recybo alsnog beslissen de overeenkomst ten laste van de Klant te ontbinden
zonder rechterlijke tussenkomst bij middel van aangetekende brief, en de grond terug te sturen naar
de Klant op diens kosten. De Klant blijft in ieder geval verantwoordelijke voor de geleverde gronden
en alle kosten voor de verwijdering van gronden zijn ten laste van de Klant inclusief de daarbij
opgelopen schade (stilstanden, stockagekosten, transportkosten, omzetverliezen e.d.).
Elke aangeleverde grond dient bij aanlevering te worden vergezeld met een transportdocument zoals
bepaald in het VLAREBO. Voor particuliere aanvoer dient het formulier ‘vervoersdocument bij
uitgegraven niet-verdachte bodem in hoeveelheiden kleiner dan 250m³’ zoals opgesteld door OVAM
te worden gehanteerd. In ieder geval dient de aanlevering minimaal 2 werkdagen voor start van de
aanvoer te worden aangemeld door de klant.
Het acceptatiereglement dient te worden gerespecteerd en ligt ter inzage aan de weegbrug. Bij
goedkeuring van de offerte/bestelbon/aanvoerbon verklaart de klant zich akkoord met dit
reglement.

