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Deze algemene voorwaarden worden bij de te ondertekenen overeenkomst gevoegd. De klant wordt geacht kennis te
hebben genomen van deze voorwaarden.
De klant dient als een goede huisvader zorg te dragen voor de ter beschikking gestelde materialen. Vanaf het plaatsen tot
het terug ophalen van de big bag, plaatzak en/of container, blijft de klant persoonlijk verantwoordelijk voor iedere
beschadiging of vervreemding van de big bag, plaatzak of container.
De big bag, plaatzak en/of container mag enkel gebruikt worden om hechtgebonden asbesttoepassingen te verzamelen.
De chauffeur doet een visuele controle om na te gaan of het hechtgebonden asbest op een correcte wijze aangeboden
wordt.
Het is niet toegelaten de big bag, plaatzak, container en/of toebehoren aan te passen of er veranderingen op aan te brengen.
De big bag, plaatzak en/of container en toebehoren mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of onderverhuurd worden en mogen ook niet door een andere firma leeggemaakt worden.
De klant zorgt zelf voor de nodige vergunningen en toelatingen bij zijn/haar gemeente, bv. als de big bag, plaatzak en/of
container op de openbare weg geplaatst moet worden.
De plaatzak, big bag en/of container moet op een correcte manier gevuld en volledig gesloten zijn voor ophaling.
Daarnaast moet de plaatzak, big bag en/of container op een plaats staan die bereikbaar is vanaf de openbare weg. Een
plaatzak, big bag en/of container die niet voldoet aan deze voorwaarde, wordt niet meegenomen. In dit geval wordt
145 euro aangerekend voor het tevergeefs transport. De klant dient in dat geval een nieuwe reservering te maken.
Igean milieu & veiligheid maakt de factuur over aan de klant.
Igean milieu en veiligheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan derden
ten gevolge van, voor, tijdens of na de afbraakwerkzaamheden. Evenmin kan Igean milieu en veiligheid niet aansprakelijk
gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan derden ten gevolge van de levering en/of plaatsing van de
big bag, plaatzak en/of container.
In geval van betwisting geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Het Belgisch recht is van toepassing.

VOORWAARDEN, SPECIFIEK VOOR DE AANKOOP VAN EEN BIG BAG OF PLAATZAK
•
•

De klant bevestigt de brochure “Inzameling hechtgebonden asbest in een plaatzak of big bag” ontvangen te hebben en
het hechtgebonden asbest in overeenstemming hiermee aan te bieden.
De plaatzak en/of big bag wordt na betaling en levering eigendom van de klant.
De data van levering en ophaling worden in overleg afgesproken.

VOORWAARDEN, SPECIFIEK VOOR DE VERHURING VAN EEN CONTAINER MET CONTAINERBAG
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De klant bevestigt de brochure “Inzameling hechtgebonden asbest in een container met containerbag” ontvangen te
hebben en het hechtgebonden asbest in overeenstemming hiermee aan te bieden.
De container wordt voor een periode van maximum 7 kalender dagen verhuurd. De data van plaatsing en ophaling
worden telefonisch afgesproken. Bij overschrijding van de maximale huurperiode worden de extra huurdagen a rato van
20 euro (inclusief btw) per kalenderdag aangerekend. Igean milieu & veiligheid maakt de factuur over aan de klant.
Igean milieu & veiligheid voorziet de container(s) van de vereiste signalisatie + de vereiste containerbag voor asbesthoudende materialen. Er wordt ook dagslaper voorzien die op de container moet worden gemonteerd als de gevulde
container ‘s nachts blijft staan.
De containers en de eventuele toebehoren die ter beschikking worden gesteld van de klant, blijven eigendom van Igean
milieu en veiligheid en/of zijn leverancier.
De data van levering en ophaling worden in overleg afgesproken.
De klant duidt de plaats aan waar de container moet worden gezet en moet er zich van verzekeren dat de bodem
waarop gemanoeuvreerd moet worden, stevig genoeg is. Ditzelfde geldt voor de locatie waar de container tijdelijk wordt
geplaatst. De plaatsing van de container gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de klant. Igean milieu en veiligheid
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van de plaatsing van de container.
De klant is verantwoordelijk voor het laden van de containers: het afval mag niet hoger dan de rand komen en mag niet
over de rand uitsteken. De containerbigbag moet correct gesloten worden volgens de procedure in de handleiding. Een
container die niet voldoet aan deze voorwaarden wordt niet meegenomen. In dit geval wordt er een verplaatsingskost
voor de tevergeefse aanbieding aangerekend van 145 euro. Igean milieu & veiligheid maakt de factuur over aan de klant.

