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Leveringsvoorwaarden voor de tijdelijke opslag en/of verwer-
king van ‘grond, bagger en/of bouwstoffen’  
(verder te noemen: grond) 

 
1.1 Geldigheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, en daaruit 
voortvloeiende overeenkomst, van Goorsche Veld B.V. aan de 
opdrachtgever (hierna te noemen: ontdoener). Afwijkingen of 
aanvullingen van deze voorwaarden gelden alleen indien zij schrif-
telijk zijn overeengekomen.  
 
1.2 Bevoegdheid 
Degene die namens de ontdoener opdracht verleent, staat ervoor 
in dat hij bevoegd is om de grond aan Goorsche Veld B.V. of een 
door Goorsche Veld B.V. aan te wijzen derde in eigendom over te 
dragen. 
 
1.3 Afvalstroomnummer 
Goorsche Veld B.V. geeft voor iedere partij grond die naar één van 
haar locaties wordt aangevoerd een uniek afvalstroomnummer af 
en meldt vervolgens, indien van toepassing, de ontvangst van de 
partij bij LMA of Meldpunt Bodemkwaliteit. 
 
10.4 Begeleidingsbrief 
Iedere vracht dient vergezeld te gaan van een door de ontdoener 
volledig ingevulde begeleidingbrief, inclusief alle vereiste hand-
tekeningen van de ontdoener en transporteur.  
 
1.5 Vervoer 
De wijze van vervoer zal altijd vooraf in wederzijds overleg worden 
bepaald. Het transport zal door de ontdoener minimaal twee dagen 
van tevoren e-mail aan Goorsche Veld B.V worden aangekondigd, 
met vermelding van het afvalstroomnummer. 
 
1.6 Aanvoerreglement 
Goorsche Veld B.V hanteert voor al haar locaties een aanvoerre-
glement. Deze zijn via de website www.k3delta.nl  te downloaden. 
De ontdoener zorgt ervoor dat bij de levering van de grond het 
aanvoerreglement van de betreffende locatie wordt nageleefd.  
 
1.7 Hoeveelheden 
De in de offerte genoemde hoeveelheid is een indicatie. Aan deze 
indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor 
de hoeveelheden genoemd in de rapportages na het uitvoeren van 
de partijkeuring. 
 
1.8 Bepalen gewicht 
Wanneer op het depot een weegbrug aanwezig is, wordt de 
aangevoerde hoeveelheid bepaald middels weging. Op de locaties 
waar geen weegbrug aanwezig is, bepaalt Goorsche Veld B.V de 
hoeveelheid in middelen van vervoer, uitgedrukt in m

3
 los gestort. 

Voor het omrekenen van de inhoud van een vrachtauto grond naar 
tonnen wordt een factor 1,5 aangehouden (1 m

3 
los = 1,5 ton). In 

geval van bagger is de omrekenfactor afhankelijk van de 
baggermethode en wordt deze per project bepaald. De op de, door 
alle partijen geparafeerde, begeleidingsbrief vermelde hoeveelheid 
m

3
 is maatgevend. De geschatte hoeveelheid wordt door de 

beheerder bepaald. De beheerder kan ten behoeve van de 
hoeveelheidbepaling de transporteur verzoeken de lading vlak te 
schuiven. Indien gewenst kan men op eigen kosten elders wegen. 
De ontdoener vermeldt dan op de begeleidingsbrief het gewicht. Bij 
ontvangst op het depot controleert de beheerder deze hoeveelheid 
met de weegbon.  
Afrekening op basis van in-situ m

3 
is in overleg mogelijk, mits de  

in- en uitpeiling door een onafhankelijke derde partij is uitgevoerd. 
 
Geschillen over het aangevoerde gewicht dient de ontdoener 
onmiddellijk schriftelijk of telefonisch aan Goorsche Veld B.V te 
melden. Verdere aanbieding van de grond wordt opgeschort tot het 
geschil voor alle partijen bevredigend is opgelost. In geval van 
blijvende onenigheid tussen de ontdoener en de beheerder van het 
project beslist Goorsche Veld B.V. 
 
1.9 Grond 
Een door de ontdoener aan te voeren partij grond mag maximaal 
5% puin bevatten. De afmetingen van een afzonderlijk puindeel 
bedragen maximaal 10 x 10 x 10 cm. Verder mag de partij grond 
geen andere bodemvreemde materialen (zoals afval, explosieven, 
munitie, groen, etc.); e.e.a. ter beoordeling van de beheerder van 
Goorsche Veld B.V. Bovengenoemde criteria gelden op vrachtni-
veau. Afwijkingen op deze voorwaarde zijn op locatieniveau moge-
lijk, het aanvoerreglement van de betreffende locatie is dan lei-
dend. Aangevoerde partijen grond met puin die niet aan boven-
staande criteria voldoen, beschouwt Goorsche Veld B.V. als 
bouwstof. Deze partijen kunnen geheel of gedeeltelijk door Goor-
sche Veld B.V. geweigerd worden of Goorsche Veld B.V. keurt 
deze partijen opnieuw in als bouwstof. Alle hieruit voortvloeiende 
kosten zijn voor rekening ontdoener. 

http://www.grondbankgmg.nl/
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1.10 Fysieke eigenschappen grond 
De aangeleverde grond dient, tenzij anders overeengekomen of in 
het geval van ongerijpte baggerspecie, steekvast te worden aange-
leverd. Goorsche Veld B.V. verstaat onder ‘steekvast’ dat de 
betreffende partij zonder hulpmiddelen (schotten e.d.) tot een 
hoogte van twee meter is op te zetten zonder dat de partij vervol-
gens wegzakt. 
 
1.11 Controle voorafgaand aanvoer en aan de poort 
Goorsche Veld B.V. behoudt zich het recht voor om voorafgaande 
aan of gedurende haar activiteiten een monster van de aan te 
leveren partij grond of bagger te nemen en te laten analyseren. 
Aan het uitvoeren van deze monstername kan de ontdoener jegens 
Goorsche Veld B.V. geen rechten ontlenen. 
De beheerder op de gronddepots van Goorsche Veld B.V.  contro-
leren alle aangeleverde vrachten. De beheerder kan uit iedere 
willekeurige vracht een controlemonster nemen. Dit zal hij doen in 
bijzijn van de transporteur. Deze krijgt een duplomonster. Tijdsver-
lies als gevolg van deze controle, of door controles door het be-
voegd gezag, kan niet worden verhaald op Goorsche Veld B.V.. 
Indien Goorsche Veld B.V. vóór of tijdens de acceptatie gerede 
twijfel heeft over de samenstelling en/of herkomst van de partij 
grond of bagger, wordt de aanvoer van deze partij direct gestaakt. 
Goorsche Veld B.V. doet hiervan direct schriftelijk melding aan de 
ontdoener. 
Tijdsverlies en alle voortvloeiende kosten zijn voor rekening ont-
doener.   
 
1.12 Asbest 
De ontdoener verklaart dat de partij grond ‘asbestonverdacht’ is of 
toont van tevoren door middel van onderzoek conform NEN5707 
aan dat de restconcentratie asbest in de grond de vigerende 
‘gewogen’ hergebruikswaarde niet overschrijdt. 
 
1.13 Veiligheid  
Alle eventueel te nemen milieu- en veiligheidsmaatregelen voor 
handelingen die de ontdoener in het kader van deze overeenkomst 
moet uitvoeren, zijn voor zijn/haar rekening en verantwoording. 
 
1.14 Eigendom 
De ontdoener zal (tenzij anders overeen gekomen) de grond voor 
eigen rekening, kosten en risico (laten) vervoeren van de locatie 
waar de grond zich momenteel bevindt naar de door Goorsche 
Veld B.V. aan te wijzen locatie. Tijdens het vervoer blijft de grond in 
eigendom van de ontdoener. De ontdoener staat in voor de door 
hem ingeschakelde transporteur c.q. voor het door hem uitgevoer-
de transport. Niet-naleving hiervan kan tot aansprakelijkheid leiden. 
Goorsche Veld B.V. is de beheerder van de locatie, belast met de 
uitvoering van het (bouw)-project op de locatie en is namens de 
eigenaar bevoegd de partij grond te aanvaarden.  
Een partij grond blijft in eigendom en voor risico van de ontdoener 
tot de partij definitief is verwerkt (en/of aanvaard) door Goorsche 
Veld B.V.. Nadat de grond is verwerkt gaat het eigendom van de 
grond rechtstreeks over van de ontdoener naar de eigenaar van de 
locatie. 
 
1.15 Vergunning 
Van overheidswege is de noodzakelijke goedkeuring verleend voor 
het beheer en verwerken van de partij grond op de locatie. 
 
1.16 Vrijwaring 
Opdrachtgever vrijwaart Goorsche Veld B.V. tegen alle mogelijke 
aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met 
de overeenkomst of met de grond, tenzij deze aanspraken het 
gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Goorsche Veld 
B.V..  
 
1.17 Schade door transporteur 
De ontdoener is op de locatie van Goorsche Veld B.V. verantwoor-
delijk voor de inzet van zijn (ingehuurd) transportmaterieel. Schade 
(direct en indirect) veroorzaakt door deze transportmiddelen ver-
haalt Goorsche Veld B.V. op de ontdoener. 
 
1.18 Aansprakelijkheid Goorsche Veld B.V. 
Goorsche Veld B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke directe 
en/of indirecte schade (ook niet als die gevolg is van veranderend 
beleid), waaronder gevolgschade en noodzakelijk gemaakte kosten 
die opdrachtgever zou kunnen lijden of maken bij de uitvoering van 
de overeenkomst, tenzij deze schade of kosten het gevolg zijn van 
opzet of bewuste roekloosheid aan de zijde van Goorsche Veld 
B.V.. De aansprakelijkheid van Goorsche Veld B.V. bedraagt in dat 
geval maximaal € 4.500,-. 
 
1.19 Gevolgen veranderend beleid en/of wet- en regelgeving  
Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en/of beleid kan 
het voorkomen dat acceptatiecriteria, vergunningvoorschriften en/of 
normeringen veranderen. Goorsche Veld B.V. is niet aansprakelijk 

voor de mogelijke schade (direct, indirect of vervolgschade) die 
daardoor  
kan ontstaan. 
 
1.20 Facturatie 
Goorsche Veld B.V. zal periodiek aan de opdrachtgever factureren. 
Alle door de opdrachtgever aan Goorsche Veld B.V. verschuldigde 
bedragen gelden zonder enig beroep op korting of verrekening met 
enige tegenvordering welke de opdrachtgever op Goorsche Veld 
B.V.  mocht hebben.  
 
1.21 Betaling 
Betalingen dienen te geschieden binnen 4 weken na factuurdatum. 
Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder 
nadere aankondiging in verzuim en is zij de wettelijke rente over 
het openstaande bedrag verschuldigd. Bij rechtelijke invordering 
van enige openstaand bedrag is Goorsche Veld B.V.  gerechtigd 
om naast de bovenstaande rente een bedrag aan buitengerechte-
lijke incassokosten in rekening te brengen, overeenkomstig het 
Rapport Voorwerk II. 
 
1.22 Contracttermijn 

De overeenkomst met betrekking tot deze offerte eindigt doordat 
de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd en opdracht-
gever alle openstaande facturen aan Goorsche Veld B.V.  heeft 
voldaan. 
 
1.23 Beëindiging 
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of 
betalingsonmacht van opdrachtgever is Goorsche Veld B.V.  
gerechtigd de overeenkomst onverwijld te beëindigen.  
 
1.24 Overmacht 
Overmacht geeft Goorsche Veld B.V. het recht de overeenkomst 
geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te 
schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Van 
overmacht is sprake wanneer de acceptatie van grond of bagger 
wordt verhinderd door omstandigheden die buiten de wil van 
Goorsche Veld B.V. zijn gelegen (zoals bijvoorbeeld hoge water-
stand of extreme weersomstandigheden). 
 
1.25 Toepasselijk recht 
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die hieruit voort-
vloeien is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, 
dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg 
mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Arnhem. 
 
 
Tijdelijke opslag al dan niet gecombineerd met keuring 

 
2.1 Kwalificering zonder samenvoegen met andere 
 partijen 

Goorsche Veld B.V. zal, indien van toepassing, de grond na aan-
komst op het depot bemonsteren, (laten) analyseren en, afhankelijk 
van de uitkomst, kwalificeren als AW2000, klasse wonen, klasse 
industrie (bij bagger: klasse A of klasse B) of grond die niet voor 
hergebruik geschikt is. Voorwaarden waaronder de kwalificering 
geschiedt, staan vermeld in ‘leveringsvoorwaarden keuren’. Deze 
zijn op aanvraag beschikbaar of te downloaden via www.k3delta.nl 
 
2.2 Kwalificering samengevoegd met andere partijen 
 grond 
Goorsche Veld B.V. zal de partij grond na aankomst op het depot 
bemonsteren en (laten) analyseren volgens de systematiek van de 
BRL9335, (versie 25 juni 2008). Partijen kleiner dan 2.000 ton 
worden, mits daartoe geschikt volgens het genoemde BRL9335 
protocol, voor kwalificatie samengevoegd met andere partijen 
grond. 
 
2.3 Verschaffen informatie door ontdoener ten behoeve 
 van samenvoegen 

De opdrachtgever verschaft aan Goorsche Veld B.V., voorafgaan-
de aan de uit te voeren werkzaamheden, voorinformatie over de te 
bemonsteren partij. Deze informatie dient te voldoen aan het 
gestelde in VKB-protocol 1001, par. 6.1.2 (partijdefinitie). Van de 
hierbij behorende analyseresultaten dient de herkomst traceerbaar 
te zijn. Tevens verschaft de ontdoener mogelijke informatie op 
basis waarvan ook andere parameters dan die uit het standaard-
pakket onderzocht moeten worden. Wanneer ontdoener deze 
informatie niet verstrekt, kan Goorsche Veld B.V. de betreffende 
partij grond niet met andere partijen grond samenvoegen t.b.v. 
kwalificering. 
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2.4  Indicatieve keuring 
Op partijen waar geen toereikende voorinformatie van voorhanden 
is, voert Goorsche Veld B.V. voordat de partijen worden samenge-
voegd met andere partijen t.b.v. een BRL-keuring een indicatieve 
keuring uit. Indien uit deze keuring blijkt dat de partij potentieel niet 
in aanmerking komt voor hergebruik, zal Goorsche Veld B.V. de 
ontdoener een offerte uitbrengen voor verwerking bij een daartoe 
vergunde inrichting. Maakt de ontdoener geen gebruik van dit 
aanbod dan zal hij de grond binnen 15 werkdagen voor eigen 
rekening en risico afvoeren, vanaf het moment dat Goorsche Veld 
B.V. daarom schriftelijk verzocht heeft. Wanneer de ontdoener de 
voornoemde termijn langer dan 5 dagen overschrijdt, is Goorsche 
Veld B.V. gerechtigd om de grond af te voeren naar een door 
Goorsche Veld B.V. te bepalen locatie en naar eigen inzicht te 
laten reinigen of storten of te verkopen of afnemen door een derde. 
Alle kosten daarvan komen voor rekening van de ontdoener, 
verhoogd met een bedrag ad 10% van de totale kosten, voor 
begeleiding en administratie. 
 
2.5 Aanbod afname grond 
Indien na kwalificatie blijkt dat de grond zonder restricties nuttig 
toepasbaar is, brengt Goorsche Veld B.V. een offerte uit voor de 
verwerking van de betreffende partij grond. 
 
2.6 Niet herbruikbare grond 
Indien na kwalificatie blijkt dat de grond niet zonder restricties 
nuttig is toe te passen, zal Goorsche Veld B.V. de ontdoener een 
offerte uitbrengen voor verwerking bij een daartoe vergunde in-
richting. Uitgangspunt is dat de kosten voor het keuren, opladen en 
transport voor rekening ontdoener zijn. Maakt de ontdoener geen 
gebruik van dit aanbod dan zal hij de grond binnen 15 werkdagen 
voor eigen rekening en risico afvoeren, vanaf het moment dat 
Goorsche Veld B.V. daarom schriftelijk verzocht heeft. Afvoer door 
de ontdoener dient met een minimale capaciteit van 500 ton per 
dag te geschieden. Wanneer de ontdoener de voornoemde termijn 
langer dan 5 dagen overschrijdt, is Goorsche Veld B.V. gerechtigd 
om de grond af te voeren naar een door Goorsche Veld B.V. te 
bepalen locatie en naar eigen inzicht te laten reinigen of storten of 
te verkopen of afnemen door een derde. Alle kosten daarvan 
komen voor rekening van de ontdoener, verhoogd met een bedrag 
ad 10% van de totale kosten, voor begeleiding en administratie. 
 
2.7 Facturatie/betaling 
Aanvullend op artikel 1.20 en 1.21 geldt dat wanneer Goorsche 
Veld B.V.  een opdracht aanneemt voor het ‘tijdelijk in opslag 
nemen, keuren en afname’, Goorsche Veld B.V. de ontdoener op 
twee momenten in het proces zal factureren. De eerste factuur 
betreft de ‘tijdelijke opslag en keuren’ de tweede factuur volgt nadat 
de kwaliteit van de partij grond bekend is en verwerkt is.   
 
Voor partijen kleiner dan 1.000 ton geldt in principe dat hiervoor 
één factuur wordt verstuurd op het moment dat de partij op het 
depot is ontvangen onder aanname dat de partij nuttig toegepast 
kan worden (voorschotnota). Mocht na kwalificatie anders blijken 
volgt verrekening op basis van daadwerkelijke verwerking (elders). 
 
 
Afname van grond 

 
3.1 Garanties door de ontdoener 
Indien de betreffende partij grond niet op een depot van Goorsche 
Veld B.V. is gekeurd, staat de ontdoener ervoor in dat de grond na 
het onderzoek voor de kwalificatie, al dan niet uitgevoerd door 
Goorsche Veld B.V., niet meer is vermengd, verontreinigd of 
bewerkt. De ontdoener verklaart tevens dat er na monstername 
geen andere grond is toegevoegd en dus in dezelfde staat bij het 
project wordt aangeleverd als waarin deze verkeerde tijdens het 
onderzoek voor de kwalificatie. De ontdoener verklaart verder dat 
de te leveren grond als één partij kan worden beschouwd en niet is 
samengesteld uit meerdere verschillende partijen of uit grond van 
verschillende locaties.  
 
3.2 Controlekeuring        

Goorsche Veld B.V., dan wel een door Goorsche Veld B.V. aan te 
wijzen derde, kan vóór het aanvaarden van de partij grond deze 
partij uitsluitend ter keuring in ontvangst nemen, teneinde te (laten) 
beoordelen of de grond voldoet aan de vooraf door de ontdoener 
aangegeven kwalificatie. In dat geval dient de transporteur de 
vracht te storten op de door Goorsche Veld B.V. of de derde 
aangewezen plaats en toe te staan dat daarvan twee of een ander 
even aantal monsters wordt genomen, welke monsters worden 
verzegeld en voorzien van datum, locatie en handtekening. De 
transporteur (namens de ontdoener) dient van iedere twee mon-
sters één exemplaar in ontvangst te nemen. De keuring zal zo 
spoedig mogelijk worden uitgevoerd, doch kan indien daartoe 
aanleiding is ook in een later stadium worden uitgevoerd. Indien de 
grond voldoet aan de vooraf aangegeven kwalificatie, dan wel 
wanneer wordt afgezien van de mogelijkheid tot keuring, zal Goor-

sche Veld B.V. of de derde de grond onverwijld namens de eige-
naar van de locatie aanvaarden.  
 
3.3 Gevolgen niet aanvaarden 
Indien een uitsluitend ter keuring aangenomen vracht grond na 
analyse niet blijkt te voldoen aan de vooraf aangegeven kwaliteit 
zal de ontdoener de betreffende vracht op eerste verzoek van 
Goorsche Veld B.V. bij het project verwijderen en voor rekening en 
risico van de ontdoener afvoeren naar de locatie van herkomst dan 
wel naar een andere wettelijk toegestane locatie. Goorsche Veld 
B.V. heeft in dat geval het recht om de afname van de te volgen 
vrachten afkomstig uit dezelfde partij op te schorten tot duidelijk-
heid is verkregen over de herkomst van de afgekeurde vracht, en 
de oorzaak van het niet voldoen aan de kwalificatie. Ook eerder 
aangevoerde vrachten van de betreffende partij worden voor eigen 
rekening en risico van ontdoener afgevoerd.  
Dit artikel is ook van kracht indien na aanvaarding van de partij 
grond nog kan worden vastgesteld dat de geleverde partij niet 
voldoet aan de vooraf aangegeven kwaliteit.  
 
 
Gegevens locaties en telefonische bereikbaarheid kantoor 

 
De adresgegevens, aanrijroutes en de aanvoerreglementen van 
alle locaties zijn te vinden op de website van K3Delta B.V.: 
www.k3delta.nl  
Op aanvraag stuurt Goorsche Veld B.V. de gegevens ook per  
e-mail toe. 
 
Goorsche Veld B.V. is op werkdagen tussen 08.30 u. en 17.00 u. 
telefonisch te bereiken op 024 - 348 88 00. 
 
 
Algemeen aanvoerreglement 

 
Openingstijden zijn van 07.30 uur tot 16.00 uur; afwijkingen in 
overleg met de beheerder. 
 
Aanvoer van partijen vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. De 
ontdoener dient minimaal vijf werkdagen van tevoren de partij aan 
te melden. Dit in verband met de wettelijke termijn die in het Besluit 
Bodemkwaliteit genoemd is.  
Deze termijn geldt niet voor aanvoer naar Wm-vergunde monster-
namedepots: hiervoor geldt een minimale termijn van twee dagen. 
Goorsche Veld B.V. draagt zorg voor de melding bij het bevoegd 
gezag via: 
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl  
 
Indien de aanvoer is ingepland en er wordt niet op de afgesproken 
dag aangevoerd, zullen kosten in rekening worden gebracht, tenzij 
dit de werkdag er voorafgaand voor 10.00 uur is gemeld. 
 
De verwerkingslocaties zijn alleen toegankelijk voor vrachtwagens 
met een assenstelsel van maximaal 10 x 8. Alleen in overleg met 
de beheerder kan op sommige depots gebruik gemaakt worden 
van zgn. kippertrailers.  
 
Na het lossen dienen de vrachtwagens het perceel schoon te 
verlaten. 
 
Betreden van de verwerkingslocaties gebeurt op eigen risico.  
Goorsche Veld B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade en vervolgschade ontstaan tijdens of door aanwezigheid op 
de locatie. 
 
Wachttijden door aanvoerpieken leiden niet tot extra verrekening 
van kosten. 
 
Storten kan alleen bij aanwezigheid en op aanwijzing van het 
beheerderspersoneel. Alle aanwijzingen van het beheerders-
personeel en de aanwijzingen op de borden dienen zonder uitstel 
te worden opgevolgd. 
 

Maximale rijsnelheid op de depots en de aanrijroute vanaf de 
doorgaande openbare weg bedraagt 5 km per uur. Door over-
schrijding ontstane schade aan het depot, wegdek of bermen zal 
op ontdoener/transporteur worden verhaald. 
 
Indien op de locatie een weegbrug aanwezig is, bedraagt de 
maximale weegcapaciteit 60 ton (tenzij nadrukkelijk aangegeven). 
Indien overschrijding van dit gewicht schade veroorzaakt, stelt 
Goorsche Veld B.V. de ontdoener aansprakelijk voor alle schade-
kosten. 


