
ALGEMENE VOORWAARDEN RONDO 
 

 
Artikel 1: Begripsomschrijving 
 

1.1 Rondo: Rondo Afvalbeheer BV. 
1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke rechtspersoon, ten behoeve van wie op 
basis van de voorwaarden door Rondo Afvalbeheer BV werkzaamheden 
worden verricht. 
1.3 Logistieke partner: Degene die de aangeboden afvalstoffen 
transporteert. 
1.4 Afvalverwerker: Degene die afvalstoffen van een opdrachtgever 
inneemt en/of verwerkt. Tevens kan de afvalverwerker ook een positie 
innemen als logistieke partner. 
1.5 Partijen: Rondo en opdrachtgever. 
1.6 Derden: Ander bedrijven en personen dan Rondo en opdrachtgever. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, 
offerte en overeenkomst tussen Rondo en opdrachtgever, voor zover van 
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken. 
2.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere 
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te 
vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze 
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden 
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 3: Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten 
 

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Rondo zijn vrijblijvend, tenzij in de 
offerte een termijn voor aanvaarding is ingesteld. Indien geen 
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op 
generlei wijze enig recht worden ontleent indien de dienstverlening of 
product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de 
tussentijd niet meer beschikbaar is. 
3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding 
door Rondo. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een overeenkomst 
die door de statutair directeur van Rondo is ondertekend. 
3.3 Een overeenkomst is niet geldig wanneer een overeenkomst is 
aanvaard door een werknemer van Rondo die geen procuratie heeft en 
daarmee niet tekenbevoegd. 
3.4 Alle opgegeven prijzen binnen een overeenkomst zijn altijd exclusief 
BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige 
orders. 
 
Artikel 4: Verantwoordelijkheden 
 

4.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het door hem 
geproduceerde afval. Daarmee moet het afval voldoen aan de specificaties 
die bij de afvalverwerker en Rondo bekend zijn. Pas na acceptatie door een 
afvalverwerker verschuift de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
naar de afvalverwerker. Acceptatie zal uitsluitend plaatsvinden als het afval 
voldoet aan de specificaties die in een overeenkomst zijn opgenomen.  
4.2 Rondo is uitsluitend verantwoordelijk voor het naar behoren uitvoeren 
van haar advies/bemiddelingstaken en het regisseren en managen van de 
executie. Bij het managen van de executie bedoelen we het verbinden van 
de opdrachtgever en de afvalverwerker, inregelen en plannen van de 
logistiek, escalatie en facturatiemanagement. 
 
Artikel 5: Uitbesteding van werk en schadeloosstelling 
 

5.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedurende de duur van de 
overeenkomst met Rondo, buiten Rondo om, een samenwerking aan te 
gaan met de afvalverwerkers die in opdracht van Rondo actief zijn binnen 
de overeenkomst met de opdrachtgever.  
5.2 Bij het overtreden van artikel 5.1 heeft Rondo de mogelijkheid de 
opdrachtgever te verplichten de niet legitieme samenwerking met de 
desbetreffende afvalverwerker te ontbinden. 
5.3 Rondo is uitsluitend aansprakelijk voor de schade die door direct 
toedoen van Rondo is ontstaan. Wel met dien verstande dat voor 
vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Rondo 
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende 
gebruiken, verzekerd behoren te zijn. 
5.4 Rondo draagt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt 
veroorzaakt door de afvalverwerker of logistieke partner die in opdracht 
van Rondo actief is bij de opdrachtgever. Deze schade moet direct worden 
verhaald bij de afvalverwerker of logistieke partner. Denk hierbij aan 
schade die een chauffeur aanbrengt op locatie, verkeerd gebruik van 
materialen, het ontstaan van een ongeluk, etc. 

 
Artikel 6: Hardware en garantie 
 

6.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor deugdelijk gebruik van hardware 
indien de opdrachtgever gebruik maakt van hardware die door Rondo 
wordt gefaciliteerd. Denk hierbij aan de verhuur van rolcontainers, 
perscontainers, overkappingen, etc. 
6.2 Schade door toedoen van niet deugdelijk gebruik door opdrachtgever 
zijn voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele kosten voor herstel 
of nieuwe aanschaf worden in een dergelijke situatie één-op-één 
doorbelast vanuit Rondo richting opdrachtgever. 
6.3 De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor eventuele diefstal 
of vermissing van de goederen zolang de hardware wordt ingezet op locatie 
bij de opdrachtgever. 
6.4 Indien de opdrachtgever voldoet aan de verplichtingen benoemd in 
artikel 6.1, 6.2 zal er een garantie van kracht zijn voor gebreken. De duur 
van de garantieverplichting zal worden opgenomen in de overeenkomst. 
 
Artikel 7: Overmacht 
 

7.1 Rondo is niet gehouden tot nakomen van enige verplichtingen jegens 
opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet 
voor zijn rekening komt. 
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast 
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rondo geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rondo niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen.  
7.3 Rondo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer 
duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade 
aan de andere partij. 
 
Artikel 8: Betaling 
 

8.1 Facturen dienen binnen de 14 dagen na factuurdatum te worden 
betaald tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. In een 
dergelijk geval prevaleert het betaaltermijn uit de overeenkomst. 
8.2 Indien de facturen niet worden betaald na de reguliere 
incassoprocedure van Rondo, betaaltermijn + twee aanmaningen, zullen de 
kosten voor een eventuele gerechtelijke of buitenrechtelijke vordering voor 
rekening zijn van de opdrachtgever. 
 
Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen 
 

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rondo partij is, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
9.2 De rechter in de vestigingsplaats van Rondo is bij uitsluiting bevoegd 
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
Niettemin heeft Rondo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens 
de wet bevoegde rechter. 
9.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst tot 
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te 
beslechten. 
 
Artikel 10: Geheimhouding en vertrouwelijkheid 
 

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben 
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is 
medegedeeld. 
10.2 Het is de opdrachtgever zonder overleg niet toegestaan, derden 
toegang te verlenen tot het online portaal ‘Rondo Online’ van Rondo. 
 

 


