
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SAVER N.V. 

 

Artikel 1 

DEFINITIES 

Onder de navolgende begrippen wordt in de algemene voorwaarden 
en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de algemene 
voorwaarden van toepassing zijn telkens het navolgende verstaan. 
 
Aanvullende voorwaarden: 
Alle in de Overeenkomst opgenomen en daarvan deel uitmakende, 
door Saver gestelde voorwaarden. 
 
Aanbod: 
Elk door of namens Saver gedaan aanbod tot het aangaan van een 
Overeenkomst. 
 
Acceptatie: 
De schriftelijk vastgelegde constatering, uiterlijk opgemaakt bij de 
Verwerkingsinrichting, inhoudende dat zowel het door Opdrachtgever 
aangeboden Afval zelf als de wijze waarop Opdrachtgever het Afval 
aan Saver heeft aangeboden, als op de wijze waarop Opdrachtgever 
het Afval aan Saver dient aan te bieden. 
 
Acceptatievoorwaarden: 
De door Saver aan Opdrachtgever schriftelijk verstrekte ofwel 
anderszins kenbaar gemaakt voorschriften en/of richtlijnen, zowel 
betrekking hebbende op het door Opdrachtgever aan te bieden of 
aangeboden, als op de wijze waarop Opdrachtgever het Afval aan 
Saver dient aan te bieden. 
 
Afval: 
Alle stoffen, hoe ook genaamd en van welke vorm of consistentie dan 
ook, waarvan Opdrachtgever zich wenst te ontdoen. 
 
Algemene voorwaarden: 
Deze Algemene voorwaarden, evenals door Saver in aanvulling en/of 
wijziging daarop aan Opdrachtgever kenbaar gemaakte bedingen. 
 
Inzamelmiddel: 
Alle middelen waarvan Saver gebruik maakt bij de inzameling, het 
vervoer, de opslag, overslag en/of verwerking van Afval, alles in de 
ruimste zin des woords. 
 
Opdrachtgever: 
De natuurlijke- of rechtspersoon aan wie Saver een aanbod doet dan 
wel met wie Saver een overeenkomst sluit. 
 
Overeenkomst: 
Iedere tussen Partijen gesloten overeenkomst, gemaakte afspraak, 
alles in de ruimste zin des woords. 
 
Partijen: 
Saver en de Opdrachtgever. 
 
Saver: 
De naamloze vennootschap Saver N.V., zijnde de gebruiker van deze 
algemene voorwaarden, evenals haar aandeelhouders, bestuurders, 
werknemers, hulppersonen en alle vennootschappen c.q. juridische 
entiteiten die in enigerlei opzicht aan Saver gelieerd zijn en/of met 
Saver in enig organisatorisch verband staan. 
 
Saverpas: 
Een elektronisch hulpmiddel, waarmee een Opdrachtgever een aan 
Saver verschuldigde vergoeding kan doen. 
 
Vergoeding: 
Het door Opdrachtgever te betalen bedrag in geld als tegenprestatie 
voor de door Saver te verrichten diensten en/of te leveren en/of ter 
beschikking te stellen zaken. 
 
Verwerkingsinrichting: 
De plaats of inrichting waarvan Saver gebruik maakt bij de 
inzameling, het vervoer, de opslag, overslag en/of verwerking van 
Afval, alles in de ruimste zin des woords. 
 
Artikel 2 

TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk 
Aanbod en elke Overeenkomst die tussen Saver en 
Opdrachtgever wordt gesloten, tenzij bij het Aanbod of de 
Overeenkomst van deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk 
is afgeweken. 

2.2 De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte 
algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.3 Afwijking van de Algemene voorwaarden is slechts geldig 
indien zij schriftelijk tussen Saver en Opdrachtgever wordt 
overeengekomen. Werknemers van Saver mogen géén 
Aanbod doen waarvan de inhoud in strijd is met deze 
Algemene voorwaarden, behoudens daartoe schriftelijk 
verstrekte volmacht van de directie van Saver. 

2.4 Saver behoud zich het recht voor om de Algemene 
voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen 
en/of aanvullingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door 
Saver vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat Saver 
aan Opdrachtgever een redelijke mogelijkheid heeft geboden 
om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen. 

2.5 Naast deze Algemene voorwaarden zijn op elk Aanbod en 
elke Overeenkomst die tussen Saver en Opdrachtgever wordt 
gesloten de Acceptatievoorwaarden van toepassing zoals 
deze gelden op het moment waarop Opdrachtgever het Afval 
aan Saver aanbiedt. 

2.6 Indien strijd mocht bestaan tussen bepalingen uit de 
Algemene voorwaarden, de Acceptatievoorwaarden en/of de 
Aanvullende voorwaarden, gelden die bepalingen die de 
belangen van Saver het meeste dienen, daaronder begrepen 
die bepalingen die eventueel schade aan de zijnde van Saver 
zoveel mogelijk beperken. 

 
Artikel 3  

TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 De presentatie door Saver van door haar geleverde zaken en 
diensten en de daarbij genoemde vergoeding, op haar 
website en/of op andere wijze en plaatsen, is geen aanbod 
om ter zake deze zaken en diensten een overeenkomst aan te 

gaan, maar een uitnodiging om Saver te bewegen een 
aanbod te doen. 

3.2 Saver is te allen tijde gerechtigd om het doen van een aanbod 
achterwege te laten, ondermeer doch niet uitsluitend indien 
omstandigheden betreffende de natuurlijke- of rechtspersoon 
die om een aanbod verzoekt daartoe aanleiding geven. Een 
aanbod van Saver om diensten te verlenen is altijd vrijblijvend. 

3.3 Saver is bij de formulering van het aanbod gerechtigd om 
zonder opgave van redenen af te wijken van gepresenteerde 
diensten en/of vergoeding en daarnaast Aanvullende 
voorwaarden of betaling van een waarborgsom te bedingen. 

3.4 Elk door Saver gedaan aanbod kan door Saver te allen tijde 
zonder opgaaf van redenen worden herroepen. Ook een 
reeds door de Opdrachtgever aanvaard aanbod kan door 
Saver worden herroepen, mits de herroeping onverwijld na de 
aanvaarding geschiedt. 

3.5 De totstandkoming van een overeenkomst tussen Saver en de 
Opdrachtgever kan op de navolgende wijze geschieden: 
a) Doordat Opdrachtgever zich bij een Verwerkingsinrichting 

meldt, daar op welke wijze dan ook kenbaar maakt dat hij 
Afval bij Saver wenst achter te laten en Saver op welke 
wijze dan ook kenbaar maakt het Aval in ontvangst te 
willen nemen. 

b) Doordat Opdrachtgever, door middel van het invullen van 
een door Saver uitgegeven formulier, aan Saver verzoekt 
om Afval op één of meerdere bepaalde plaatsen en/of 
tijdstippen en/of wijzen in ontvangst te nemen, zonder dat 
Saver ter zake aan Opdrachtgever een Inzamelmiddel ter 
beschikking stelt, en zowel Saver als Opdrachtgever dit 
formulier op de daarvoor bestemde plaats ondertekenen. 

c) Doordat Opdrachtgever, door middel van het invullen van 
een door Saver uitgegeven formulier, aan Saver verzoekt 
om Afval op één of meerdere bepaalde plaatsen en/of 
tijdstippen en/of wijzen in ontvangst te nemen, met behulp 
van een door Saver aan Opdrachtgever ter zake ter 
beschikking te stellen Inzamelmiddel, en zowel Saver als 
Opdrachtgever dit formulier op de daarvoor bestemde 
plaats ondertekenen. 

3.6 Tenzij uit de Overeenkomsten als bedoeld onder lid 3.5 onder 
b) en c) anders blijkt, zijn zij aangegaan voor de duur van 36 
maanden en worden zij steeds stilzwijgend verlengd met 
wederom 36 maanden, tenzij Saver of Opdrachtgever de 
overeenkomst aan de andere partij schriftelijk opzegt met 
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het 
verstrijken van de lopende periode. 

 
Artikel 4 

VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN SAVER 

4.1 Saver zal zich inspannen om de overeengekomen diensten 
aan de Opdrachtgever te verlenen op de voor Saver 
gebruikelijke wijze, naar beste inzicht en vermogen. 

4.2 Indien er sprake is van overmacht, is Saver gerechtigd haar 
verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en treedt 
Saver niet in verzuim. 

4.3 Van overmacht is naast de situaties als bedoeld in artikel 6:75 
BW ondermeer sprake c.q. wordt ondermeer verstaan: 

• De situatie waarin na de totstandkoming van de 
Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend 
worden die Saver bij het aangaan van de overeenkomst 
niet kende noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan 
Saver zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever 
niet tijdig kan nakomen; 

• Elke van de wil van Saver onafhankelijke omstandigheid 
die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk 
onmogelijk maakt. 

4.4 Indien Saver toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
haar verplichtingen, zal zij eerst in verzuim kunnen komen te 
verkeren nadat Opdrachtgever Saver schriftelijk in gebreke 
heeft gesteld en aan Saver een redelijke termijn heeft gesteld 
om haar verplichtingen alsnog na te komen. In de 
overeenkomst aan verplichtingen van Saver verbonden 
termijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. 

4.5 Indien Saver in verzuim verkeert of onrechtmatig tegenover de 
Opdrachtgever heeft gehandeld, is haar aansprakelijkheid 
tegenover Opdrachtgever en/of derden voor schade, 
voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van 
de Overeenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad 
steeds beperkt tot het bedrag waarop de 
aansprakelijkheidsverzekering van Saver in het 
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het 
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 
Een kopie van de polis ligt op het kantoor van Saver ter 
inzage. 

4.6 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering 
krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere 
aansprakelijkheid van Saver beperkt tot voormeld eigen risico 
onder voormelde verzekering, met een maximum van              
€ 25.000,=.  

4.7 Saver is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, 
gevolgschade of indirecte schade. 

4.8 Indien Saver bij de nakoming van de Overeenkomst gebruik 
maakt van hulppersonen of derden, zal Saver steeds de 
nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Saver is echter 
nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van 
een hen toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. 
Saver is gerechtigd om mede namens Opdrachtgever de 
Algemene voorwaarden van de hulppersoon of derde te 
aanvaarden, ook indien deze Algemene voorwaarden een 
uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid inhouden. 

4.9 De beperking van de aansprakelijkheid van Saver als hiervoor 
vermeld, geldt tevens voor het geval Saver aansprakelijk is 
voor het niet deugdelijk functioneren van door Saver bij de 
nakoming van de Overeenkomst gebruikte vervoersmiddelen, 
materialen, apparatuur, software, gegevensbestanden, 
registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. 

4.10 De beperking van de aansprakelijkheid van Saver als hiervoor 
vermeld geldt niet in geval de schade het gevolg is van opzet 
of grove schuld van Saver. 

 
Artikel 5 

VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER 

5.1 Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen Vergoeding 
aan Saver te betalen. De wijze van betaling en het tijdstip 

waarop betaald dient te worden, is afhankelijk van de wijze 
waarop de overeenkomst tot stand komt: 
a) Bij overeenkomsten als bedoeld onder lid 3.5 onder a) 

dient, indien betaling voor de diensten van Saver is 
overeengekomen, de Vergoeding terstond en ineens 
plaats te vinden bij de kassa van de Verwerkingsinrichting, 
al dan niet door middel van de Saverpas, en wel voordat 
het Afval door Saver in ontvangst wordt genomen. 

b) Bij overeenkomsten als bedoeld onder lid 3.5 onder b) en 
c) dient Vergoeding te geschieden bij vooruitbetaling, 
binnen 30 dagen na dagtekening van de door Saver aan 
Opdrachtgever verzonden factuur. 

5.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is 
Opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige verdere 
ingebrekestelling zal zijn vereist. 

5.3 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert, is 
Opdrachtgever over het onbetaald gebleven bedrag per 
maand of een gedeelte daarvan een rente verschuldigd met 
een percentage gelijk aan de wettelijke handelsrente. 

5.4 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert, is 
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle kosten, 
buitenrechterlijk en gerechtelijk, die Saver maakt om tot 
betaling te komen. 

5.5 Opdrachtgever is verplicht tot stipte nakoming van de in de 
Overeenkomst opgenomen bepalingen, waaronder de 
Aanvullende voorwaarden. Bij de enkele overtreding van deze 
bepalingen komt Opdrachtgever in verzuim te verkeren.  

 
Artikel 6 

TEKORTKOMINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

6.1  Onverminderd alle andere aan Saver toekomende rechten en 
vorderingen, waaronder het recht op volledige 
schadevergoeding, kan Saver de Overeenkomst 
buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel 
van een aan Opdrachtgever gerichte verklaring, zulks indien: 

• Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 
van diens verplichtingen uit de Overeenkomst, de 
Acceptatievoorwaarden en /of Aanvullende voorwaarden, 
van welke situatie behoudens door Opdrachtgever 
geleverd tegenbewijs sprake is indien Saver dat stelt; 

• Nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen 
uit de Overeenkomst, Acceptatievoorwaarden en /of 
Aanvullende voorwaarden blijvend of tijdelijk onmogelijk 
zijn; 

• Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt, in staat van 
faillissement wordt verklaard, aan hem (al dan niet 
voorlopig) surseance van betaling wordt verleend; 

• Een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot 
staking van de onderneming van de Opdrachtgever; 

• Door Opdrachtgever of één van zijn ondergeschikten, 
vertegenwoordigers en/of hulppersonen, aan één of meer 
personen die werkzaam zijn bij Saver enig al dan niet 
persoonlijk voordeel is of wordt aangeboden en/of 
verschaft. 

6.2  In elk van de in lid 6.1 genoemde gevallen verkeert 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.  

6.3  Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert zijn alle vorderingen 
die Saver op Opdrachtgever mocht hebben terstond en 
volledig opeisbaar. 

6.4  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die door 
Saver, haar ondergeschikten, hulppersonen of derden wordt 
geleden als gevolg van of in verband met de uitvoering van de 
Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid strekt zicht niet alleen 
uit tot handelen door of nalaten van Opdrachtgever zelf, maar 
tevens tot handelen door of nalaten van haar 
ondergeschikten, haar hulppersonen of derden waarvan 
Opdrachtgever handelen dan wel nalaten in redelijkheid had 
kunnen voorkomen. 

6.5 Indien Saver, haar ondergeschikten, hulppersonen en/of 
derden, door een derde worden aangesproken uit hoofde van 
gevallen als bedoeld in dit artikel, zal Opdrachtgever hen 
vrijwaren. Opdrachtgever zal zich alsdan maximaal inspannen 
om met deze laatstgenoemde derde een schikking te treffen, 
dan wel zich al dan niet in rechte en al dan niet tezamen met 
Saver, tegen die aanspraken verweren. 

6.6 Opdrachtgever is verplicht om zich tegen aanspraken als 
bedoeld in dit artikel afdoende te verzekeren en verzekerd te 
houden. Opdrachtgever verleend Saver op eerste verzoek 
inzage in de polis en het bewijs dat de verschuldigde premie 
is voldaan. 

6.7 Indien Opdrachtgever in verband met zijn aansprakelijkheid 
tegenover Saver aanspraak op een uitkering krachtens een 
verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, draagt 
Opdrachtgever er zorg voor dat deze uitkering rechtstreeks 
aan Saver geschiedt. Saver kan verlangen dat Opdrachtgever 
de betreffende verzekeringsovereenkomst ten behoeve van 
Saver afsluit, een eventuele verzekeringsaanspraak op Saver 
overdraagt en/of aan Saver een onherroepelijke volmacht 
verstrekt de uitkering in ontvangst te nemen. 

 
Artikel 7 

TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN VERJARING 

7.1  Op de Overeenkomst, de Acceptatievoorwaarden, de 
Aanvullende voorwaarden en alle eventueel daaruit 
voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. Tenzij tussen Partijen anders wordt 
bepaald, is buitenlandse wetgeving en het Weens 
koopverdrag niet van toepassing op de Overeenkomst, de 
Acceptatievoorwaarden, de Aanvullende voorwaarden en alle 
eventueel daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen. 

7.2 Alle geschillen tussen Partijen verband houdend met of 
voortvloeiend uit de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende 
rechtsbetrekkingen, worden in eerste aanleg berecht door de 
bevoegde in het arrondissement Breda. 

7.3 Elke rechtsvordering die Opdrachtgever tegenover Saver, 
haar ondergeschikten, hulppersonen en/of derden mocht 
hebben, verjaart door verloop van één jaar na het ontstaan 
van de rechtsvordering. 

 
 

Saver N.V.  
Roosendaal, 1 juli 2011

 


