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Algemene acceptatievoorwaarden voor berging en/of bewerking 
van verontreinigde baggerspecie in “Baggerspeciedepot de Slufter” 
 
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid algemene acceptatievoorwaarden 
 
1. Deze algemene acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle door de Havenbedrijf Rotterdam 
N.V./ Rijkswaterstaat West Nederland Zuid  gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden van de 
ontdoener zijn nimmer van toepassing. 
 
2. Van deze algemene acceptatievoorwaarden afwijkende bedingen zijn uitsluitend van toepassing 
indien en voor zover Havenbedrijf Rotterdam N.V./ Rijkswaterstaat West Nederland Zuid  die 
afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden niet voor 
opvolgende overeenkomsten tenzij die wederom schriftelijk overeengekomen worden. 
 
 
Artikel 2 Voorwaarden voor acceptatie 
 
1. De ontdoener dient door middel van het doorlopen van de procedure zoals beschreven in het 
Acceptatieprotocol Baggerspeciedepot De Slufter, een afvalstroomnummer te hebben verkregen 
alvorens een partij specie voor storting in het depot Slufter in aanmerking kan komen. Om dit 
afvalstroomnummer te verkrijgen moet er tussen de ontdoener en de Havenbedrijf Rotterdam N.V. / 
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid  een overeenkomst worden gesloten. Hiertoe dient de ontdoener 
een bergingsverzoek in bij de beheerder van de Slufter. 
 
2. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de geraamde hoeveelheid wordt overschreden stelt de 
ontdoener de beheerder van het depot, Boskalis Beheer Slufter, hiervan schriftelijk in kennis. 
Overschrijding van de toegewezen bergings- / bewerkingshoeveelheid wordt slechts na schriftelijke 
motivatie van de ontdoener geaccepteerd en op voorwaarde dat de ontdoener er blijkens zijn 
motivatie voor instaat dat analyses geleverd bij het oorspronkelijke bergingsverzoek tevens volledig 
representatief zijn voor de extra geleverde hoeveelheid. 
 
 
Artikel 3 Aanvoerschema/ Tijdbepaling 
 
1. De partij baggerspecie dient door de ontdoener te worden aangeleverd in de periode die 
aangegeven is in de overeenkomst. 
 
2. Indien door onvoorziene omstandigheden de baggerspecie door de ontdoener niet kan worden 
aangeleverd tijdens de genoemde periode treedt de ontdoener in overleg met de beheerder van het 
depot, Boskalis Beheer Slufter, over de alsdan aan te houden periode van levering. De nieuw 
overeengekomen periode van levering wordt door Boskalis Beheer Slufter aan de ontdoener 
bevestigd. 
 
3. De eventuele gevolgen van de vertraging als bedoeld in lid 2 komen geheel voor rekening van de 
ontdoener. 
 
 
Artikel 4 Voorwaarden bij het gebruik van de bergings- / bewerkingsfaciliteiten 
 
1. De ontdoener dient zelf zorg te dragen voor het transport naar en de overslag van de baggerspecie 
op de bergings- / bewerkingslocatie. De kosten van de overslag zijn voor rekening van de ontdoener. 
 
2. Indien de ontdoener dit wenst, kan hij verzoeken gebruik te mogen maken van het koppelpunt van 
het depot. Indien het koppelpunt beschikbaar is en geen andere afwijzingsgronden gelden, zal dit 
verzoek worden gehonoreerd. 



 

Versie 04-12-2013 

 
3. De logistiek van aan- en afvoer en de overslag berust bij de ontdoener of de gemachtigde c.q. 
aannemer die namens de ontdoener de werkzaamheden verzorgt. Waar hierna gesproken wordt van 
‘de ontdoener’ wordt tevens de gemachtigde c.q. aannemer daaronder begrepen. 
 
4. De beheerder van het depot, Boskalis Beheer Slufter,  is, wanneer dit uit oogpunt van exploitatie of 
als gevolg van een bijzonder voorval of calamiteit noodzakelijk is, bevoegd om de bergings - / 
bewerkingswerkzaamheden op te schorten, te onderbreken of anderszins af te wijken van het 
overeengekomen schema, zonder dat eventueel daaruit voortvloeiende bedrijfsschade door of 
namens de ontdoener op Boskalis Beheer Slufter kan worden verhaald. 
 
5. Onder de in lid 4 genoemde gevallen worden mede begrepen overmachtsituaties, maatregelen die 
opgelegd worden door het bevoegd gezag, ongevallen en weersomstandigheden als vorst, ijsgang, 
storm, extreme waterstanden en hoge waterafvoer. 
 
6. Wanneer de aanlevering van baggerspecie stagneert als gevolg van calamiteiten bij de sanering of 
tijdens het transport dient door of namens de ontdoener deze omstandigheid onmiddellijk te worden 
gemeld aan Boskalis Beheer Slufter. Wanneer de acceptatie stagneert als gevolg van overwegingen 
de exploitatie betreffende of oorzaken van buitenaf wordt dit door of namens Boskalis Beheer Slufter 
onmiddellijk aan de ontdoener gemeld. 
 
7. Boskalis Beheer Slufter is bevoegd, in overleg met de beheerorganisatie Slufter, de volgorde van 
levering te bepalen. 
 
 
Artikel 5 Overdracht van baggerspecie 
 
Eigendom van de baggerspecie gaat over van de ontdoener naar Havenbedrijf Rotterdam N.V. / 
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid  op het moment dat: 
 

 Bij aanlevering per as: de baggerspecie op de door de beheerder aangewezen locatie is 
gestort. 

 Bij aanlevering per bak / hopper: de baggerspecie hydraulisch de koppeling van de 
bakkenzuiger/ hopper aan de persleiding van het depot is gepasseerd. 

 
 
Artikel 6 Contactpersoon, werkoverleg 
 
1. Ter zake van de uitvoering is van de kant van de beheerder van het depot, Boskalis Beheer Slufter, 
de Depotbeheerder aangewezen als contactpersoon. 
 
2. Ter zake van de uitvoering vermeldt de ontdoener de door hem aangewezen contactpersoon op het 
aanvraagformulier acceptatie. 
 
3. Minimaal 2 weken voor aanvang van de bergings- / bewerkingswerkzaamheden vindt overleg plaats 
tussen de in artikel 6 lid 1 en 2 aangewezen contactpersonen. Punten van overleg zijn o.a. 
afstemming over de voorgenomen aanvoerfrequentie en de wijze waarop de ontdoener zich tijdens de 
daadwerkelijke bergings- / bewerkingswerkzaamheden aan- en afmeldt bij Boskalis beheer Slufter. 
 
 
Artikel 7 Veiligheidsvoorschriften 
 
Een ieder die zich op en nabij het werkterrein van de Slufter begeeft, dient zich te houden aan de 
algemene gedragsregels, de voorschriften uit het Arbo-werkplan en de aanwijzingen van de 
beheerder van het depot, Boskalis Beheer Slufter. Bij het niet opvolgen van deze regels, instructie en 
procedures c.q. aanwijzingen kan de overtreder daarvan de toegang tot het depot worden ontzegd. 
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Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
1. De ontdoener is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt bij de uitvoering van bergings 
-/ bewerkingswerkzaamheden op de Slufter tenzij de schade wordt veroorzaakt door grove schuld of 
nalatigheid aan de zijde van de beheerder van het depot, Boskalis Beheer Slufter. 
 
2. Onder schade wordt ook begrepen milieuschade, bijvoorbeeld ten gevolge van morsingen, 
overschrijding van de acceptatievoorwaarden, letselschade en alle kosten die gemoeid zijn met het 
treffen van maatregelen ter voorkoming van schade. 
 
3. De ontdoener vrijwaart Havenbedrijf Rotterdam N.V./ Rijkswaterstaat West Nederland Zuid  tegen 
alle aanspraken tot vergoeding van schade die door of namens hem is veroorzaakt. 
 
 
Artikel 9 Ontbinding 
 
1. Indien de ontdoener zich niet houdt aan voorwaarden en procedures zoals beschreven in de 
Operationele leveringsvoorwaarden voor het bergen en bewerken van baggerspecie in 
baggerspeciedepot “de Slufter” kan Havenbedrijf Rotterdam N.V./ Rijkswaterstaat West Nederland 
Zuid  de overeenkomst, na de ontdoener eerst een redelijke termijn te hebben gegund daaraan alsnog 
te voldoen, vervolgens met onmiddellijke ingang ontbinden zonder gehouden te zijn enige 
schadevergoeding te betalen. 
 
2. Verplichtingen, die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van deze overeenkomst voort 
te duren, blijven na ontbinding bestaan. 
 
 
Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht 
 
1. Op de overeenkomst met inbegrip van haar totstandkoming, uitleg en uitvoering, alsmede op de 
onderhavige Algemene acceptatievoorwaarden en de Operationele leveringsvoorwaarden is 
Nederlands recht van toepassing. 
 
2. Alle geschillen die ontstaan of mochten ontstaan uit de overeenkomst alsmede voormelde de 
voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter 
te Rotterdam, Nederland. 
 


