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Artikel 1: Definities 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Mining:  Mining Groep B.V. 
 
Materialen en grondstoffen:  breed spectrum waaronder begrepen alle primaire en secundaire materialen en grondstoffen zoals genoemd 
in het Besluit van bodemkwaliteit, bouwstoffen, overige afval- en reststoffen en materialen afkomstig uit sloopprojecten. 
 
Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon aan wie Mining een aanbieding richt of met Mining een overeenkomst heeft gesloten. 
 
Overeenkomst: iedere schriftelijke overeenkomst die tussen Mining en Opdrahtgever tot stand komt, elke schriftelijke wijziging of 
aanvulling daarop, ter uitvoering van de werkzaamheden van Mining, in de hoofdzaak bestaande uit het verrichten van diensten 
(advieswerkzaamheden) en het accepteren en (doen) verwerken van grondstoffen en materialen. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mining en maken deel uit van alle met Mining gesloten 
overeenkomsten, tenzij schriftelijk in de betreffende overeenkomst anders is overeengekomen. 
2.2 De toepasselijkheid van de algemene- of bijzondere voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever of een derde wordt hierbij 
uitdrukkelijk door Mining van de hand gewezen. 
2.3  Opdrachtgever stemt reeds nu in met de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Mining en 
de opdrachtgever. 
 
Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten 
3.1. Alle aanbiedingen, tarief- of prijswijzigingen van Mining zijn vrijblijvend 
3.2. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdracht van Mining, dan wel door schriftelijke acceptatie van Mining van een 
opdracht van Opdrachtgever. 
3.3. Indien Mining op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen op grond van 
artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden, zal Opdrachtgever Mining daarvoor betalen overeenkomstig de tarieven die bij Mining gelden 
op het moment dat Mining de prestatie verricht. 
 
Artikel 4: Acceptatie en informatie 
4.1. Voor zover de aanbieding van Mining afhankelijk is van bepaalde van Opdrachtgever afhankelijke informatie, zoals onder andere partij- 
en analysegegevens van de grond en informatie omtrent de aanwezigheid van vergunningen, wordt de overeenkomst gesloten onder het 
voorbehoud van de juistheid en volledigheid van die informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of 
namens hem aan Mining verstrekte informatie. 
4.2. Opdrachtgever is gehouden Mining onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van 
de overeenkomst van belang zijn. 
4.3. Mining heeft het recht om monsters te (doen) nemen en deze te (doen) analyseren teneinde te onderzoeken of door de 
Opdrachtgever verstrekte gegevens correct zijn. De kosten van monstername en analyse komen voor rekening van Opdrachtgever. Door 
schade ontstaan door vertraging als gevolg van deze monstername is Mining niet aansprakelijk. Opdrachtgever za; op verzoek over de 
uitslag van de analyse geïnformeerd worden. Aan het al dan niet uitvoeren van een analyse kan Opdrachtgever jegens Mining geen rechten 
ontlenen. 
4.4. Indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist blijkt heeft Mining, ter harer keuze, het recht: 
1.  de grond desalniettemin te accepteren en al de naar haar redelijk oordeel noodzakelijke extra werkzaamheden ten laste van 
Opdrachtgever te (doen) verrichten; of 
2.  de acceptatie te weigeren en de betreffende grondstoffen en/of materialen voor rekening en risico van Opdrachtgever te retourneren; 
of 
3.  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
 
Artikel 5: Tarieven en prijzen 
5.1.  Alle door Mining opgegeven en door Mining overeengekomen tarieven en prijzenzijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en eventuele 
andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst waaronder 
begrepen de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en (milieu)belastingen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de 
Overeenkomst. 
5.2. Mining behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te 
verhogen, indien de kosten voor Mining toenemen als gevolg van buiten haar invloedsfeer liggende omstandigheden, zulks als bijvoorbeeld 
in geval van een stijging van de loonkosten en/of brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de grondstof- en 
energieprijzen, een stijging in de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie.  
5.3. Onverminderd het voorgaande lid, heeft Mining het recht om periodiek haar prijzen aan te passen conform het CBS-indexatiecijfer. 
 
Artikel 6: Betalingen 
6.1. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening, binnen 30 dagen (tenzij anders overeengekomen) na 
factuurdatum, op een door Mining aan te wijzen bankrekening. 
6.2. Mining heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheidstelling te verlangen 
voor het bedrag dat Mining onder de overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben. 
6.3. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Zonder daartoe een ingebrekestelling is vereist, is 
Opdrachtgever aan Mining verschuldigd een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2 procentpunt, alsmede vergoeding van 



 

 

haar buitengerechtelijke kosten op basis van het ten tijde van het verzuim geldende wettelijke systeem, met een minimum van Euro 350, = 
(zegge: driehonderdenvijftig euro) 
 
Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst 
7.1.  De overeenkomst kan onder meer door Mining worden aangevuld of gewijzigd: 
1. als gevolg van de onjuistheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie: 
2. als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten de risicosfeer van Mining: 
3. als gevolg van nieuwe danwel gewijzigde wet- en regelgeving 
7.2. In geval van een wijziging van de overeenkomst zal Mining Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en 
Opdrachtgever inlichten omtrent de gevolgen van deze wijziging voor de verplichting uit de overeenkomst. 
7.3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van de wijziging en met de daaraan verbonden kosten en andere gevolgen in te 
stemmen, tenzij hij daartegen binnen 7 dagen na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving bezwaar heeft gemaakt. Mining is gerechtigd 
de uitvoering van de wijziging uit te stellen totdat Opdrachtgever Mining schriftelijk opdracht tot die uitvoering heeft gegeven. 
 
Artikel 8: Termijnen 
8.1. De door Mining opgegeven termijnen waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd zijn nimmer te beschouwen als fatale 
termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 9: Vergunningen en andere voorschriften 
9.1. Opdrachtgever dient terzake van door hem aan Mining opgedragen werkzaamheden de vanwege de overheid en Mining geldende 
veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, regelementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen. 
9.2. Voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst dienen de daartoe benodigde vergunningen, ontheffingen of dergelijke 
beschikkingen die voor de uitvoering vereist zijn, aanwezig te zijn. 
 
Artikel 10: Intellectueel eigendom 
10.1. Van alle door Mining aan Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, documenten en overige gegevens blijft het intellectuele 
eigendom volledig bij Mining berusten. 
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring 
11.1. De aansprakelijkheid van Mining jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen is beperkt tot het 
bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Mining in dat concrete geval aanspraak geeft. Mining is conform de in de branche 
gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. 
11.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Mining in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking heeft, is de 
aansprakelijkheid van Mining beperkt tot het bedrag dat door Mining aan Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst is gefactureerd in een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. De aansprakelijkheid van 
Mining zal in geen van de gevallen een bedrag van Euro 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro)overschrijden. 
11.3. Mining is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van aantoonbare opzet of grove 
schuld van Mining. 
11.4. Iedere vordering op schadevergoeding jegens Mining vervalt door het enkele verloop van 6 (zes) maanden nadat Opdrachtgever de 
schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 
11.5. Opdrachtgever vrijwaart Mining, diens werknemers en andere door Mining bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde 
(rechts)personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt voor, tijdens 
dan wel na de uitvoering van de Overeenkomst door de namens Mining, door of anderszins verband houdende met zaken of producten 
afkomstig van Opdrachtgever, tenzij de schade aan (aantoonbare) opzet of grove schuld van Mining is te wijten. 
 
Artikel 12: Reclame 
12.1. alle door Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Mining dienen 
schriftelijk te worden ingeroepen binnen 14(veertien) dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen 
ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. 
 
Artikel 13: Overmacht 
13.1. Mining is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens 
Opdrachtgever kan voldoen. In geval van overmacht is Mining gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat 
Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding. 
13.2. Onder overmacht van Mining wordt verstaan elke van de  de wil van Mining onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming 
van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichting in 
redelijkheid niet van Mining kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te 
voorzien was. Tot die omstandigheid worden ook , maar niet uitsluitend, gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer, rellen, 
ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie en andere bedrijf storingen, terrorisme en natuurrampen bij Mining, haar 
afnemers of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, maatregelen van overheidsinstanties en het 
ontbreken van een of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen en/of toestemmingen, instructies, aanwijzingen en dergelijke. 
 
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen 
14.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
14.2. Alle geschillen, ook indien slechts door Mining of Opdrachtgever als zodanig aangemerkt, die mochten ontstaan naar aanleiding van 
een overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. 
 
 
 
 
 


