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BVBA BIO-GAS BOEYE 
Perstraat 127 

9120 Haasdonk (Beveren) 

Algemene voorwaarden BIO-GAS BOEYE BVBA 
 
Artikel 1: Aanvaarden van de voorwaarden 

De hiernavolgende voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, leveringen en diensten uitgevoerd door BIO-GAS BOEYE en op de tussen BIO-GAS BOEYE en de klant gesloten 

overeenkomsten, tenzij BIO-GAS BOEYE schriftelijk een afwijkende overeenkomst heeft aangevraagd. 
 

Artikel 2: Aanleveringsvoorwaarden producten site BIO-GAS BOEYE 

De klant verbindt zicht ertoe conform aan te leveren als aanbieder van producten. 

Door het loutere feit van aanbieding van een product op de site van BIO-GAS BOEYE verklaart de aanbieder onderstaande voorschriften na te leven. 

De aanbieder is éénieder die producten aanlevert op de site van BIO-GAS BOEYE.  Dit kan zowel de producent, vervoerder, overbrenger, tussenhandelaar of enig ander rechtspersoon of 

natuurlijk persoon zijn. 

De aanbieder van een product op de verwerkingsinstallatie staat in voor en is verantwoordelijk voor een conforme aanlevering. 

De aanlevering geschiedt conform indien aan volgende voorwaarden cumulatief voldaan wordt.  

A. Kwalificatie van de aangeleverde producten 

1/ De aangeleverde producten dienen voor te komen in de bijlage 1 van omzendbrief RO/2006/01. 

2/ De aangeleverde producten dienen te voldoen aan de VLAREA-voorwaarden, te weten de voorwaarden opgesomd in bijlage 4.2.1 van het VLAREA.  De producten mogen niet verdund 

zijn of worden. 

3/ De aangeleverde producten die als secundaire grondstof worden aangeleverd, dienen, indien dit verplicht is conform de VLAREA wetgeving, aangeboden te worden vergezeld van een 

gebruikscertificaat. 

4/ Met uitzondering van maag- en darminhoud en mest, mogen geen Categorie 2- en Categorie 1- materiaal conform de EG 1774 verordening worden aangevoerd. 

5/ De aanlevering van producten dient conform de voorwaarden van het mestdecreet en haar uitvoeringsbesluiten te gebeuren. 

6/ De producten dienen conform de hierboven vermelde wetgeving correct omschreven en kenbaar gemaakt te worden aan de verwerkingsinstallatie van BIO-GAS BOEYE BVBA.   

B. Vervoer van de aangeleverde producten naar de verwerkingsinstallatie van BIO-GAS BOEYE BVBA 

1/ Het vervoer dient te gebeuren conform het besluit van de Vlaamse Regering tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 

8 § 5, 3 van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraat. 

2/ Het vervoer dient te gebeuren conform de voorwaarden van de EG 1774 verordening (o.m. TRACES procedure). 

3/ Het vervoer dient te gebeuren conform Hoofdstuk 5 afdeling 1 van het VLAREA. 

4/ Het vervoer dient te gebeuren conform de CMR-wetgeving. 

C. Kwaliteitsvoorschriften voorgeschreven in het kwalititeitshandboek VLACO van BIO-GAS BOEYE. 

1/ Aangeleverde producten dienen vergistbaar te zijn.  Dit wordt beoordeeld aan de hand van volgende criteria: 

- C/N verhouding 

- Organisch materiaal 

- Vergistbaarheid 

- Nutriënteninhoud 

De aanbieder kan de vergistbaarheid van de aangeleverde producten aantonen aan de hand van een gaspotentieeltest. 

2/ Aangeleverde producten dienen vrij van restafval (hout, stenen, metaal, zand, asresten enzovoort) aangeleverd te worden.   

3/ Aangeleverde producten dienen vrij van toxische stoffen, die het vergistingsproces of de waterzuivering kunnen verstoren of schade toebrengen, aangeleverd te worden. 

4/ Aangeleverde producten dienen bij de eerste aanlevering aangeboden te worden vergezeld van een VLAREA-analyse en een analyse op de landbouwkundige waarden. 

5/ Aangeleverde producten worden verplicht bij elke aanlevering bemonsterd.  De stalen worden gedurende minimaal 6 maanden bewaard op de site van BIO-GAS BOEYE BVBA 

(diepgevroren).  Dit om traceerbaarheid van verontreinigingen of normoverschrijding naderhand vast te kunnen stellen. 

6/ Aangeleverde producten zullen aan de hand van de eerste testvrachten door BIO-GAS BOEYE BVBA beoordeeld worden op vergistbaarheid en op behandelingsmogelijkheden van het 

product. 

Elke schade (afvoerkosten verontreinigd product, gederfde winst, geleden verlies, gevolgschade derden, analysekosten, boeten enz) of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet-

conform aanleveren valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. 

Tevens heeft BIO-GAS BOEYE in geval van niet-conforme aanlevering het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat dit enig recht op vergoeding in hoofde van de 

klant doet ontstaan. 

 

Artikel 3 : Prijzen 

De klant is strikt gehouden tot betaling van de prijs.  Deze wordt vastgesteld in functie van de markt en prijzenconjunctuur.  Iedere verhoging van deze prijzenconjunctuur tussen het 

ogenblik van sluiten van de overeenkomst en de levering zal aan de klant doorgerekend worden.  BIO-GAS BOEYE is in ieder geval gerechtigd om, in geval van omstandigheden afhankelijk 

van zijn wil, zoals verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren producten, verhoging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële CAO’s, een 

evenredige prijsverhoging toe te passen. 

 

Artikel 4: Betaling 

Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar aan de maatschappelijke zetel van BIO-GAS BOEYE, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. 

Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant. 

Iedere factuur, zal bij gebreke aan geschreven protest binnen de 8 dagen na haar verzending, door middel van een aangetekend schrijven, als aanvaard worden beschouwd. 

Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd ten belope  van 1,5 % per begonnen maand te 

rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. 

Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vastgesteld op 1,5 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 

euro als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur. 

Indien de klant niet tijdig betaalt heeft BIO-GAS BOEYE het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte , 

door middel van een enkele kennisgeving aan de klant, als ontbonden te beschouwen zodat BIO-GAS BOEYE van al haar verplichtingen ontslagen is, onverminderd haar recht op 

schadevergoeding jegens de klant. 

Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten zijn lastens de klant ingeval van niet-betaling op de vervaldag. 

 

Artikel 5: Klachten 

Alle klachten dienen schriftelijk en aangetekend gemeld worden binnen 8 dagen na het verzenden van de factuur. 

 

Artikel 6: Bevoegdheid 

Voor alle geschillen, ook voor betalingsvorderingen, zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de firma BIO-GAS BOEYE bevoegd. 

 


