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Aanvullende voorwaarden
Olburgen

• Openingstijden: op werkdagen in de periode 15-3 t/m 30-9 van 7.00 tot 19.00 uur, op
werkdagen in de periode 1-10 t/m 14-3 tussen zonsopgang en één uur voor zonsondergang.
• De aanvoer dient afgestemd te worden met onze beheerder via 0613957107. Zijn aanwijzingen
dienen te worden opgevolgd om stagnatie bij de plas te voorkomen.
• Bij hoge rivierwaterstanden is de plas Olburgen gesloten.
• De bodemdiepte van de invaart is gewaarborgd op +2,50m NAP of dieper. De gemiddelde
rivierwaterstand heeft een niveau van +5,00m NAP (enkel ter informatie).
• Bij aanbieding exclusief lossen: de partij dient minimaal 2,00 meter onderwater te worden
gelost middels een stortkoker of onderlosser/splijtbak.
• De partij mag geen bodemvreemde delen en geen delen groter dan 20 x 20 x 20 cm bevatten;
op de lokatie van herkomst dienen de maatregelen (lossen over een rooster) te worden
genomen om te voorkomen dat dit gebeurt.
• Grondbank GMG B.V. is niet verantwoordelijk noch op enigerlei wijze aansprakelijk voor
stagnatie van het overige scheepvaartverkeer.
• Bij het zinken of verloren gaan van vaartuigen, ankers of andere toebehoren in de plas
Olburgen veroorzaakt door opdrachtgever of diens transporteur, is opdrachtgever
verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade (direct en indirect) hieruit voortvloeiend.
Indien een dergelijk incident in of nabij de ingang van Olburgen plaatsvindt, dient de berging
binnen één week plaats te hebben gevonden.
• In geval van overmacht, bijvoorbeeld weersomstandigheden, afwijkende waterstanden (hoge
en lage rivierwaterstanden), blokkades enz., kan geen sprake zijn van vordering van schade
van opdrachtgever aan Grondbank GMG.
• Grondbank GMG behoudt zich het recht voor om voorafgaande of gedurende de aanvoer
monsters van het slib te nemen en te analyseren. Indien blijkt dat het aangevoerde slib niet
voldoet aan de acceptatiecriteria, dan draagt de opdrachtgever voor eigen rekening zorg voor
de afvoer van het slib. De eventuele hieruit voortvloeiende schade voor Grondbank GMG is
voor rekening van opdrachtgever.
• Indien in het betreffende project ook deelpartijen niet-toepasbare baggerspecie voorkomen,
verzoeken wij u ons aan te geven waar deze deelstromen zijn verwerkt.
• Uw opdracht tot verwerking van voornoemde grond zal door ons worden aanvaard op
voorwaarde van acceptatie door onze kredietverzekeringsmaatschappij dan wel door
betalingsgaranties anderszins.

