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Dienstverleningsovereenkomst 

DE ONDERGETEKENDEN: 

(1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Den Helder, gevestigd te Den Helder 
aan de [•], ("de Gemeente"), 

en 

(2) N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland, een naamloze vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoor houdende aan de 
Jadestraat 1, 1812 RD te Alkmaar, ("HVC"), 

De partijen bij deze Overeenkomst zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als 

"Partijen" en ieder afzonderlijk als een "Partij". 

OVERWEGENDE: 

(A) De Gemeente draagt via de Ondememing (zoals hierna gedefinieerd) zorg voor de 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in haar Regio (zoals hierna gedefinieerd). Zij 
wenst de inzameling van genoemde afvalstoffen alsmede bepaalde andere taken, die alle 
worden genoemd in Bijlage A, op te dragen aan HVC. 

(B) De Gemeente is aandeelhouder van HVC. De Gemeente heeft zich, met de andere 
aandeelhouders van HVC, in een Ballotageovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd) ertoe 
verplicht om al het verbrandbare afval, alsmede het gft-afval, dat door of namens de 
Gemeente wordt ingezameld of waarover de Gemeente anderszins de beschikking krijgt, 
ter verwerking aan te bieden aan HVC. 

(C) HVC heeft tot doel het ten algemene nutte werkzaam zijn op het gebied van afvalbeheer en 
is onder meer eigenaar van de huisvuilcentrale te Alkmaar. HVC is bereid om in het kader 
van integraal ketenbeheerdeuitvoering van de taken van de Gemeente over tenemen. De 
Gemeente zal daartoe op basis van de Afvalstoffenverordening (zoals hierna gedefinieerd) 
aan HVC voor onbepaalde tijd, doch ten minste 10 (tien) jaar, het Alleenrecht (zoals hierna 
gedefinieerd) verlenen om de huishoudelijke afvalstoffen in haar Regio in te zamelen. HVC 
zal zich verplichten aan deze taken uitvoering te geven. 

(D) HVC zal voomoemde werkzaamheden laten uitvoeren door haar volledige 
dochtermaatschappij HollandCollect N.V., een naamloze vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoor houdende aan de 
Koggenrandweg 1, 1775 RG te Middenmeer ("HC"). Teneinde HVC in staat te stellen deze 
werkzaamheden uit te voeren, is tussen HVC, HC en de Gemeente een koopovereenkomst 
tot stand gekomen waarbij de Gemeente bepaalde activa verkoopt en levert aan HC (de 
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"Koopovereenkomst"). Het met genoemde werkzaamheden belaste personeel van de 
Gemeente zal door HVC worden overgenomen en door HVC ter beschikking worden 
gesteld aan HC conform hetgeen hieromtrent in de Koopovereenkomst is bepaald. 

(E) Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft rechtsgeldig besloten, 
ter invulling van het hiervoor genoemde alleenrecht voor HVC, tot het aangaan van deze 
dienstverleningsovereenkomst. Het betreffende besluit is opgenomen in Bijlage F. Gezien 
de verbondenheid tussen de afvalinzameling en de afvalverwerking wensen partijen 
daarnaast de reeds bestaande afspraken met betrekking tot de afvalverwerking tussen 
HVC en de Gemeente te bevestigen. 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

1 UITLEG 

1.1 Betekenis termen 

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen met een hoofdletterde volgende betekenis: 

Aantal Wha is het aantal Wha per 1 januari van jaar X; 

Aanvangsdatum is de datum waarop aan de in artikel 7.2 genoemde opschortende voorwaarden 

wordt voldaan; 

Afvalstoffenverordening is de Afvalstoffenverordening 2006 Den Helder en opgenomen in 

Bijlage E; 

Alleenrecht is het door de Gemeente aan HVC op basis van de Afvalstoffenverordening 
verleende exclusieve recht tot het verrichten van de Inzamelingstaken in de Regio van de 
Gemeente; 

Ballotageovereenkomst is de van tijd tot tijd gewijzigde en te wijzigen ballotageovereenkomst 
waarbij de aandeelhouders van HVC partij zijn en waarvan de huidige versie is opgenomen als 
Bijlage G; 

Basistarief per Wha is het in artikel 3.2 genoemde tarief per Wha voor de uitvoering van de 
Inzamelingstaken en de Verwerkingstaken; 

Bedrijfsafvalinzameling is de inzameling van bedrijfsafval; 

Bijlage is een bijlage bij deze Overeenkomst; 

BW is het Nederlandse Burgerlijk Wetboek; 

FTE is Full Time Equivalent; 

Gemeente is de gemeente Den Helder; 

Gemiddeld Tonnage per Wha is het gemiddelde tonnage grijs huishoudelijk afval, grof 

huishoudelijk afval en gft-afval per Wha over 2008 van de Gemeente en opgenomen in Bijlage I; 
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Geprognosticeerd Aantal Wha is het verwachte Aantal Wha in een kalenderjaar X , door de 
Gemeente aan HVC op te geven overeenkomstig de regeling van artikel 4.2; 

Geprognosticeerde Jaarvergoeding is de prognose van de Jaarlijkse Vergoeding die de 
Gemeente voor een aankomend jaar aan HVC moet betalen, zoals genoemd in artikel 4.1 en 
zoals te berekenen volgens het in artikel 4 bepaalde; 

Gerealiseerde Tonnage per Wha is het gemiddelde tonnage grijs huishoudelijk afval, grof 
huishoudelijk afval en gft-afval per Wha in de Gemeente in een kalenderjaar X; 

Gladheidsbestrijdingstaken zijn de taken als opgenomen in Bijiage C; 

HC is de naamloze vennootschap HollandCollect N.V., statutair gevestigd te Alkmaar; 

HVC is de naamloze vennootschap N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland, statutair gevestigd te 
Alkmaar; 

Indexcijfer is het maandcijfer van de consumentenprijsindex, alle huishoudens overde maand 
maart, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; 

Investeringstoeslag is de conform artikel 12.1 vast te stellen toeslag op het Basistarief per 

Wha; 

Inzamelingstaken zijn de in Bijiage A genoemde taken betreffende de inzameling van de 

huishoudelijke afvalstoffen; 

Jaarlijkse Vergoeding is de op grond van artikel 3.1 jaarlijks door Gemeente aan HVC te 
betalen vergoeding voor de uitvoering van de Taken; 

Koopovereenkomst heeft de betekenis die daaraan is overweging (D) is toegekend; 

Meerwerk zijn werkzaamheden, anders dan de Taken, die HVC in opdracht van de Gemeente 
uitvoert; 

Onderneming is de door Verkoper verrichte activiteiten terzake van de inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen in de Gemeente en de exploitatie van de Locatie Nijverheidsweg; 

Overdracht is de overdracht van activa door de Gemeente aan HC zoals voorzien in de 
Koopovereenkomst; 

Overeenkomst is deze dienstverleningsovereenkomst tussen de Gemeente en HVC; 

Partijen zijn de Gemeente en HVC gezamenlijk en Partij betekent een van hen, willekeurig 

welke; 

Regio is het grondgebied van de Gemeente; 

Taken zijn de Inzamelingstaken, de Verwerkingstaken en de Gladheidsbestrijdingstaken; 

Vertrouwelijke Informatie is vertrouwelijke informatie zoals gedefinieerd in artikel 20; 

Verwerkingstaken zijn de in Bijiage B genoemde taken betreffende de verwerking van de door 

HVC op grond van deze Overeenkomst ingezamelde afvalstoffen; 

Voorschotten zijn de bedragen die de Gemeente tervoldoening van de in artikel 5.1 genoemde 

voorschotnota's aan HVC heeft voldaan; en; 

M6319313/1/20412258/JLvdS 6/32 



Wha zijn woonhuisaansluitingen. 

1.2 Interpretatie 

1.2.1 Geen bepaling van deze Overeenkomst zal ten nadele van een Partij worden uitgelegd 
uitsluitend vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van die 
betreffende bepaling, aangezien alle Partijen hebben deelgenomen aan de 
onderhandelingen die hebben geleid tot deze Overeenkomst en alle Partijen eveneens bij 
het opstellen van deze Overeenkomst betrokken zijn geweest. 

1.2.2 Voor zover iets anders niet ondubbelzinnig blijkt, wordt in deze Overeenkomst verwezen 
naar de artikelen van en Bijlagen bij deze Overeenkomst. 

12.3 De Bijlagen bij deze Overeenkomst maken daarvan deel uit. 

1.2.4 De kopjes boven de artikelen van en de Bijlagen bij deze Overeenkomst zijn voor de uitleg 
daarvan zonder betekenis. 

2 TAKEN; BALLOTAGEOVEREENKOMST 

2.1 Taken 

HVC verplicht zich om uitvoering te geven aan de Taken met inachtneming van het bepaalde in 

deze Overeenkomst. 

2.2 Inzamelingstaken 

HVC is uitsluitend gehouden de Inzamelingstaken uit te voeren voor zover de huishoudelijke 
afvalstoffen zijn aangeboden met inachtneming van het bepaalde in de Afvalstoffenverordening 
een en ander met inachtneming van de Inzamelingstaken. HVC is niet verantwoordelijk voor de 
verwijdering van (huishoudelijke) afvalstoffen in de Regio die niet conform de 
Afvalstoffenverordening zijn aangeboden, zoals zwerfvuil. 

2.3 Ballotageovereenkomst 

De Gemeente bevestigt dat de bestaande afspraken met betrekking tot de Verwerkingstaken 
tussen de Gemeente enerzijds en de andere aandeelhouders van HVC en HVC (waaronder de 
afspraken in de artikelen 12 en 13 van de Ballotageovereenkomst) onverminderd van kracht 
blijven. Partijen komen overeen dat het verbrandbare afval en gft-afval dat HVC op grond van 
deze Overeenkomst inzamelt, zal gelden als door de Gemeente krachtens artikel 12 van de 
Ballotageovereenkomst aan HVC aangeboden verbrandbaar huisafval, respectievelijk gft-afval. 
Het in artikel 3 van deze Overeenkomst genoemde Basistarief per Wha omvat mede het door 
HVC bij de Gemeente in rekening te brengen tarief voor de verwerking van dit verbrandbare afval 
en gft-afval. Na beeindiging van deze Overeenkomst dooropzegging, ontbinding of anderszins 
staat de Gemeente ervoor in dat zij, zolang zij aandeelhouder van HVC is, het bepaalde in 
Ballotageovereenkomst op de huidige voet nakomt (in het bijzonder wat betreft artikel 12 van de 
Ballotageovereenkomst). 
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2.4 Andere activiteiten HVC 

Het staat HVC vrij in de Regio taken op het gebied van net afvalbeheer anders dan de Taken te 
ontplooien, waaronder Bedrijfsafvalinzameling. 

2.5 Omschrijving Taken 

De Gemeente staat ervoor in dat de in Bijlage A, Bijlage B en Bijlage C gegeven omschrijving 
van de betreffende Taken een volledige omschrijving is van de Taken en in ieder geval niet meer 
omvat dan de werkzaamheden die in 2008 door de Gemeente op het gebied van afvalbeheer in 
de Regio zijn uitgevoerd. 

2.6 Tijdelijke stalling containers 

De Gemeente staat ervoor in dat zij in de Regio, in overleg met HC en in lijn met het terzake 
voorafgaand aan de ondertekening van deze Overeenkomst gevoerde beleid, voldoende 
plaatsen aanwijst waar HC containers tijdelijk kan plaatsen. 

3 JAARLIJKSE VERGOEDING 

3.1 Jaarlijkse Vergoeding 

De Gemeente zal HVC de Jaarlijkse Vergoeding betalen. De Jaarlijkse Vergoeding door de 
Gemeente in het kalenderjaar ("X") wordt als volgt berekend: 

(Basistarief per Wha in jaar X * Aantal Wha in de Gemeente in jaar X) 

De Gemeente zal de Jaarlijkse Vergoeding aan HVC betalen overeenkomstig de regeling van 
artikel 5. 

3.2 Basistarief per Wha 

Het Basistarief per Wha voor het kalenderjaar 2009 is gelijk aan EUR 184,00 
(honderdvierentachtig euro). 

Het Basistarief per Wha zal jaarlijks per de eerste dag van het betreffende kalenderjaar (voor het 
eerstop 1 januari 2010) aan de hand van de volgende berekeningopnieuwworden vastgesteld: 

Indexcijfer in jaar X-1 

Basistarief per Wha in jaar X-1 * + Investeringstoeslag 

Indexcijfer in jaar X-2 

Indien en voor zover HVC het door haar gehanteerde tarief voor de verwerking van huishoudelijk 
afval, zoals opgenomen in Bijlage C, in jaar X verlaagt, zal deze verlaging in mindering worden 
gebracht op het Basistarief in jaar X. 
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HVC zal jaarlijks binnen 4 (vier) weken nadat het Indexcijfer van een kalenderjaar X-1 is 
gepubliceerd, het Basistarief per Wha voor het betreffende kalenderjaar X aan de Gemeente 
mededelen. 

Voor de eerste wijziging van het Basistarief per Wha per 1 januari 2010 geldt het in dit artikel 
genoemde tarief als Basistarief per Wha in jaar X-1 (i.e. het kalenderjaar 2009). 

3.3 De door de Gemeente aan HVC te betalen vergoeding voor de Gladheidsbestrijdingstaken 
bedraagt een vaste vergoeding van EUR 100.000 (honderdduizend euro) per jaar en een 
addititionele incidentele vergoeding van EUR 5.000 (vijfduizend euro) per dag waarop 
gladheidsbestrijdingstaken zijn uitgevoerd, de hoogte van welke vergoedingen jaarlijks per de 
eerste dag van het betreffende kalenderjaar (voor het eerst op 1 januari 2010) aan de hand van 
de volgende berekening opnieuw worden vastgesteld: 

Indexcijfer in jaar X-1 

Vergoeding Gladheidsbestrijdingstaken in jaar X-1 * 

Indexcijfer in jaar X-2 

HVC zal jaarlijks binnen vier (4) weken nadat het Indexcijfer van een kalenderjaar X-1 is 
gepubliceerd, de Vergoeding Gladheidsbestrijdingstaken voor het betreffende kalenderjaar X aan 
de Gemeente meedelen. 

Voor de eerste wijziging van de Vergoeding Gladheidsbestrijdingstaken per 1 januari 2010 geldt 
het in dit artikel genoemde tarief als Vergoeding Gladheidsbestrijdingstaken in jaar X-1 (i.e. het 
kalenderjaar 2009). 

3.4 Meerwerk 

Voor de uitvoering van Meerwerk in opdracht van de Gemeente zal de Gemeente aan HVC 
verschuldigd zijn een afzonderlijke vergoeding, per opdracht door Partijen in onderling overleg 
vastte stellen, betaling waarvan doorde Gemeente binnen 15 (vijftien) dagen na de datum van 
de factuur die in verband met de uitvoering van de betreffende opdracht aan de Gemeente is 
verstuurd. 

3.5 Belastingen en heffingen 

Alle sector specifieke belastingen en heffingen over de Jaarlijkse Vergoeding (bijvoorbeeld 
milieuheffingen) komen voor rekening van de Gemeente, behoudens voor zover deze belastingen 
en heffingen reeds zijn verdisconteerd in de Jaarlijkse Vergoeding. Wijzigingen in niet-sector 
specifieke belastingen en heffingen over de Jaarlijkse Vergoeding vailen onder de reikwijdte van 
artikel 11.3. 

4 GEPROGNOSTICEERDE JAARVERGOEDING 

4.1 Geprognosticeerde Jaarvergoeding 

HVC zal uiterlijk vier (4) weken na publicatie van het Indexcijfer van een betreffend kalenderjaar 

("X-1") bij de Gemeente opgave doen van de Geprognosticeerde Jaarvergoeding voor de 
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Gemeente voor het daaropvolgende jaar ("X"). De Geprognosticeerde Jaarvergoeding zal worden 
berekend aan de hand van artikel 3, met dien verstande dat zal worden uitgegaan van de in 
artikelen 4.2 en 4.3 genoemde geprognosticeerde cijfers. 

4.2 Opgave Geprognosticeerd Aantal Wha 

De Gemeente zal uiterlijk op 31 juli van ieder kalenderjaar X-1 op basis van de gegevens vermeid 
in de gemeentefondsuitkering circulaire aan HVC opgave doen van het Geprognosticeerd Aantal 
Wha voor de Gemeente voor het kalenderjaar X. De Gemeente zal HVC gedurende het 
resterende deel van kalenderjaar X-1, alsmede gedurende het daaropvolgende kalenderjaar X, 
onverwijld informeren indien op enig moment blijkt dat de in de vorige zin bedoelde prognose niet 
langer reeel is. 

4.3 Uitblijven opgave Geprognosticeerd Aantal Wha 

Indien de Gemeente de in artikel 4.2 bedoelde opgave niet uiterlijk op 31 juli van het kalenderjaar 
X-1 heeft gedaan, is HVC gerechtigd om voor de vaststelling van de in artikel 4.2 bedoelde 
geprognosticeerde cijfers uit te gaan van door haar - op basis van de haar ter beschikking 
staande gegevens - geschatte cijfers. 

4.4 Inhoud opgave Geprognosticeerd Aantal Wha 

In de in artikel 4.1 bedoelde opgave aan de Gemeente, zal HVC ten aanzien van het betreffende 
kalenderjaar vermelden: 

(a) het Basistarief per Wha voor jaar X; en 

(b) de Geprognosticeerde Jaarvergoeding voor jaar X. 

5 FACTURERING EN BETALING 

5.1 Termijnen 

5.1.1 HVC zal de Geprognosticeerde Jaarvergoeding voor de Gemeente over het kalenderjaar X 
v66r 1 maart van het jaar X factureren bij de Gemeente in zes gelijke maandelijkse 
termijnen, waarvan de eerste termijn per 30 april en de laatste termijn per 30 September 
van het kalenderjaar X zal vervallen. 

5.1.2 Voorschotnota's en facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst op de wijze als 
aangegeven op de betreffende voorschotnota of factuur. 

5.13 Het is HVC niet toegestaan op haar facturen kredietbeperkingstoeslagen op te nemen. 

5.1.4 De Gemeente heeft het recht elke betaling van, op deze Overeenkomst betrekking 
hebbende, facturen op te schorten die materieel niet in overeenstemming zijn met de 
afspraken in deze Overeenkomst. De Gemeente stelt HVC in dat geval onverwijld 
schriftelijk hiervan op de hoogte en zal voorts het erkende deel van de facturen binnen de 
termijn van artikel 5.1.2 betalen. 

5.1.5 Een beperkte overschrijding van een betalingstermijn door de Gemeente van een factuur 
op grond van vermoede materiele onjuistheid van die factuur of van materiele 
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ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties, geeft HVC niet het recht haar prestaties 
op te schorten dan wel te beeindigen. De Gemeente is in dat geval geen wettelijke rente en 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd tenzij de oorzaak van de opschorting is toe te 
rekenen aan de Gemeente. De Gemeente is verplicht het erkende deel van de factuur 
binnen de termijn van artikel 5.1.2 te betalen. 

5.1.6 Indien een betaling op de vervaldag uitblijft, raaktde betreffende Partijzonderaanmaning 
in verzuim. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 5.1.5 is de Gemeente wettelijke rente 
verschuldigd over het bedrag dat zij uit hoofde van deze Overeenkomst niet tijdig heeft 
voldaan, indien en voor zover de oorzaak van de opschorting aan haar is toe te rekenen. 
De wettelijke rente loopt met ingang van de dag waarop de tekortkoming aanvangt tot en 
met de dag waarop zij eindigt. Voor de berekening van de wettelijke rente wordt het 
achterstallige bedrag telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die 
periode verschuldigde rente. 

5.1.7 Het achterwege blijven van een voorschotnota of factuur tast het recht van de betreffende 
partij om de betreffende bedragen alsnog bij de betreffende wederpartij in rekening te 
brengen niet aan. 

5.2 Aanpassing prognosecijfers 

Indien op enig moment blijkt dat de in artikel 4 bedoelde prognosecijfers niet langer juist zijn, 
heeft HVC het recht, maar niet de plicht, om de hoogte van het Geprognosticeerde 
Jaarvergoeding opnieuw te berekenen en op grond van de nieuwe berekening de in artikel 5.1 
genoemde voorschotnota aan te passen. 

5.3 Opgave Aantal Wha 

De Gemeente zal jaarlijks uiterlijk op 15 december van het dan lopende kalenderjaar ("X"), voor 
het eerst in 2009, op basis van de gegevens vermeld in de gemeentefondsuitkering circulaire, 
aan HVC schriftelijk opgave doen van het Aantal Wha in de Gemeente per 1 januari van het jaar 
X. 

5.4 Uitblijven opgave Aantal Wha 

Indien de Gemeente de in artikel 5.3 bedoelde opgave niet uiterlijk op 15 december van het 
kalenderjaar X heeft gedaan, is HVC gerechtigd om bij het vaststellen van de in artikel 5.6 
genoemde eindafrekening uit te gaan van haar bekende, of redelijkerwijze door haar geschatte, 
gegevens. HVC mag uitgaan van de juistheid van de overeenkomstig dit artikel door de 
Gemeente aan HVC verstrekte opgave. 

5.5 Bindend Advies 

HVC heeft het recht om jaarlijks, uiterlijk op 1 juli van het kalenderjaar X+1, een door Partijen 
gezamenlijk te benoemen accountant te verzoeken de in artikel 5.3 bedoelde gegevens te 
toetsen. De bevindingen van deze accountant zijn bindend voor Partijen. Indien de op grond van 
artikel 5.3 gedane opgave afwijkt van de gegevens in de accountantsverklaring, zal HVC het nog 
door de Gemeente te betalen of te ontvangen bedrag herberekenen en zal HVC aan de 
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Gemeente een aanvullende factuur sturen. 

5.6 Eindafrekening 

Op basis van de in artikel 5.3 genoemde opgave van de Gemeente zal HVC uiterlijk op 1 juli van 
het kalenderjaar X+1 aan de Gemeente een eindafrekening zenden die bestaat uit de met de 
reeds betaalde Voorschotten verminderde Jaarlijkse Vergoeding. 

5.7 Toelichting Jaarlijkse Vergoeding 

In een toelichting bij de Jaarlijkse Vergoeding zal ten aanzien van het aanzien van het 

betreffende kalenderjaar worden vermeld: 

(a) het Basistarief per Wha (met vermelding van het Indexcijfer voor het betreffende 

kalenderjaar); en; 

(b) het Aantal Wha waarvan is uitgegaan bij de vaststelling van de Jaarlijkse 
Vergoeding. 

6 EVALUATIE TARIEVEN 

6.1 Evaiuatie tarieven 

6.1.1 Partijen zullen om de 5 (vijf) jaar de op de voet van artikel 3.1 gehanteerde tarieven 
evalueren. 

6.1.2 Tevens zal de in artikel 6.1 bedoelde evaiuatie plaatsvinden (i) indien het Gerealiseerde 
Tonnage per Wha in de Gemeente in een kalenderjaar X met meer dan 2,5% afwijkt 
(neerwaarts dan wel opwaarts) ten opzichte van het Gemiddeld Tonnage per Wha van de 
Gemeente. 

6.13 HVC zal medio februari naeen kalenderjaar X en voor het eerst in 2010 aan de Gemeente 
een overzicht verstrekken van het Gerealiseerde Tonnage in de Gemeente. 

7 DUUR EN BEEINDIGING 

7.1 Onbepaaide tijd 

Deze Overeenkomst is gesloten voor onbepaaide tijd, doch ten minste voor de duur van 10 (tien) 
jaar, beginnende op de Aanvangsdatum. 

7.2 Opschortende voorwaarden 

De Overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende opschortende voorwaarden: 

7.2.1 het Alleenrecht is rechtsgeldig en onherroepelijk door de Gemeente aan HVC verleend; en 

7.2.2 de Koopovereenkomst is rechtsgeldig door de Partijen daarbij getekend en alle 
opschortende voorwaarden in artikel 5 van de Koopovereenkomst zijn vervuld, dan wel van 
die voorwaarden is overeenkomstig het bepaalde in de Koopovereenkomst afstand 
gedaan, met uitzondering van de opschortende voorwaarde dat aan alle in dit artikel 
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genoemde opschortende voorwaarden zal zijn voldaan. 

7.3 Inspanningsverplichting 

Partijen zullen zich inspannen om ervoor te zorgen dat tijdig aan de voorwaarden genoemd in 
artikel 7.2 wordt voldaan. HVC mag te alien tijde afstand doen van een of meerdere van de 
voorwaarden genoemd in artikel 7.2 door hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de 
Gemeente. 

7.4 Opzegging en beeindiging van rechtswege 

7.4.7 De Overeenkomst kan voor de eerste maal na het verstrijken van 10 (tien) jaar na de 
Aanvangsdatum met inachtneming van een opzegtermijn van een kalenderjaar door een 
schriftelijke mededeling bij aangetekende brief met handtekening retour aan de andere 
Party worden opgezegd. 

7.4.2 Naafloop van dein artikel 7.4.1 bedoeldeperiodevan 10 (tien) jaar nade Aanvangsdatum, 
kan de Overeenkomst uitsluitend om de 5 (vijf) kalenderjaren met inachtneming van een 
opzegtermijn van een kalenderjaar door een schriftelijke mededeling bij aangetekende brief 
met handtekening retour aan de andere Partij worden opgezegd. 

7.4.3 De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien de ontbindende voorwaarde van artikel 7 
van de Koopovereenkomst is vervuld. 

7.4.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (Ontbinding) en artikel 11.2 kan deze 
Overeenkomst slechts eindigen overeenkomstig dit artikel 7.4. 

7.5 Overname personeel door de Gemeente 

7.5.1 Indien deze Overeenkomst op enig moment in overeenstemming met artikel 7.4 eindigt, is 
de Gemeente verplicht het in dienst van HVC zijnde personeel dat op de dag van 
opzegging met de uitvoering van de Inzamelingstaken is belast, overte nemen met behoud 
van de dan geldende arbeidsvoorwaarden. 

7.5.2 Partijen zullen metelkaarin overleg treden om vastte stellen welk personeel van HVC op 
de dag van opzegging met de uitvoering van de Inzamelingstaken is belast en op die grand 
naar de Gemeente dient over te gaan. Indien Partijen geen overeenstemming kunnen 
bereiken over het personeel van HVC dat op de dag van opzegging met de uitvoering van 
de Inzamelingstaken is belast en naar de Gemeente zal overgaan, benoemen Partijen een 
onafhankelijke derde die een migratieplan zal opstellen en die, mede op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, zal bepalen welke werknemers zullen overgaan 
naar de Gemeente. HVC zal aan voornoemde onafhankelijke derde, voorzover voor de 
uitoefening van zijn opdracht noodzakelijk, toegang verlenen tot de administratie van HVC. 

7.6 Overname activa door de Gemeente 

Indien de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 7.4 eindigt, dan is de Gemeente 
verplicht alle aan de uitvoering van de Inzamelingstaken verbonden contractuele rechten en 
verplichtingen en alle activa van HC, HVC, dan wel een van haar groepsmaatschappijen, die aan 
de uitvoering van de Inzamelingstaken kunnen worden toegerekend, overte nemen, zulkstegen 
de alsdan geldende boekwaarde. Roerende en onroerende activa worden gewaardeerd tegen 
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historische kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Roerende goederen worden 
afgeschreven in 10 jaar en onroerende goederen worden afgeschreven in 25 jaar. Voor de 
uitvoering van dit artikel zullen de binnenbakken van de ondergrondse inzamelcontainers van de 
Gemeente als roerende zaken worden beschouwd. De procedure zoals vermeld in artikel 7.5.2 is 
mutatis mutandis van toepassing bij de vaststelling van voornoemde contractuele rechten en 
plichten en activa. 

8 ONTBINDING 

8.1 Uitsluiting art. 6:265 BW 

Behoudens voor zover in dit artikel 8 anders is bepaald, is ontbinding van deze Overeenkomst op 
grond van artikel 6:265 BW uitgesloten. 

8.2 Ontbindingsgronden 

8.2.1 De Gemeente kan door een schriftelijke mededeling bij aangetekende brief met 
handtekening retour aan HVC deze Overeenkomst ontbinden, indien zich ten aanzien van 
HVC een van de volgende gevallen (elk een "Ontbindingsgrond") voordoet: 

(a) HVC is opgehouden te bestaan of ontbonden; 

(b) HVC is in staat van faillissement verklaard, aan haar is, al dan niet voorlopig, 
surseance van betaling verleend, op HVC is een andere gelijksoortige regeling van 
toepassing geworden of HVC heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer 
of de vrije beschikking over haar vermogen verloren; 

(c) na overleg met HVC en schriftelijke aanzegging, een aan HVC toerekenbare en niet 
aanstonds oplosbare tekortkoming die een bedreiging vormt voor de 
volksgezondheid; 

(d) HC, HVC, of een van haar bestuurders wegens een milieudelict strafrechtelijk is 
veroordeeld; 

(e) van de Gemeente, na zorgvuldig overleg met en ingebrekestelling van HVC, 
vanwege een of meerdere emstige tekortkomingen in de nakoming van de voor HVC 
uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, in redelijkheid niet kan worden 
gevergd dat de Overeenkomst voortduurt. 

8.2.2 Indien zich een van de in sub (a) of sub (b) genoemde ontbindingsgronden voordoet, treedt 
de ontbinding in op de dag van de ontvangst door HVC van de schriftelijke mededeling van 
de Gemeente. Indien zich een van de in sub (c), (d) en (e) genoemde ontbindingsgronden 
voordoet, wordt de Overeenkomst niet eerder ontbonden dan nadat redelijk overleg tussen 
Partijen heeft plaatsgevonden, HVC in gebreke is gesteld en een schriftelijke mededeling 
dat de Overeenkomst wordt ontbonden van de Gemeente door HVC is ontvangen. 

8.2.3 Ingeval van een ontbinding van de Overeenkomst uit hoofde van een van de in artikel 8.2.1 
genoemde ontbindingsgronden, is de Gemeente gehouden om overeenkomstig artikelen 
7.5 en 7.6 alle aan de uitvoering van de Inzamelingstaken gerelateerde activa, passiva en 
personeel van HC respectievelijk HVC, dan wel een van haargroepsmaatschappijen, over 
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te nemen. 

8.3 Geheel of gedeeltelijke ontbinding 

De Gemeente kan in de gevallen genoemd in artikel 8.2, te harer keuze, zowel geheel als, door 
een evenredige vermindering van de wederzijdse verplichtingen, gedeeltelijk ontbinden, met 
inachtneming van net bepaalde in artikel 8.4, met dien verstande dat ontbinding niet kan 
geschieden ten aanzien van verplichtingen die HVC ten tijde van de in artikel 8.2 bedoelde 
mededeling reeds zonder tekortkoming is nagekomen. 

8.4 Overmacht 

Indien HVC buiten haar eigen opzet of schuld niet aan een of meer materiele verplichtingen uit 
hoofde van deze Overeenkomst heeft voldaan, zullen Partijen in overleg treden om tot een 
wijziging van deze Overeenkomst te komen die recht doet aan de belangen van alle Partijen 
zonder dat dit tot ontbinding van de Overeenkomst zal leiden. 

8.5 Rechten HVC 

Het bepaalde in dit artikel laat alle rechten van HVC uit hoofde van deze Overeenkomst ingeval 
van een al dan niet toerekenbare tekortkoming van de Gemeente onverlet. 

9 EVALUATIE EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

9.1 Evaluatie 

Partijen zullen deze Overeenkomst jaarlijks in een bestuurlijk overleg evalueren. Hierbij zal in 
iedergeval in ogenschouwworden genomen: (i) de kwaliteitvan de uitvoering van de Taken, (ii) 
de hoogte van het Basistarief per Wha, (iii) de klanttevredenheid van de inwoners van de 
Gemeenten en (iv) gewenste meerjarige ontwikkelingen op het terrein van afvalbeheer en 
reiniging. Op basis van de evaluatie kan iedere partij, onverminderd het overigens in dit artikel 
bepaalde, een voorstel doen tot wijziging van deze Overeenkomst. 

9.2 Wijziging Overeenkomst 

9.2.1 Iedere wijziging of aanvulling van de Overeenkomst behoeft de goedkeuring van de andere 
Partij bij deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd 
of aangevuld. 

9.2.2 Onder wijziging in dezin van artikel 9.2.1 wordtuitdrukkelijkmedeverstaan, enige wijziging 
van de Taken. 

9.3 Voorstel Gemeente tot wijziging Overeenkomst 

Indien de Gemeente, al dan niet naar aanleiding van een evaluatie op grand van artikel 9.1 een 
voorstel doet tot wijziging van deze Overeenkomst om een bepaalde beleidswijziging door te 
voeren, zal HVC zich inspannen om aan het voorstel tegemoet te komen indien door de 
Gemeente, voorzoveraantoonbaargerechtvaardigd, voldoende budget beschikbaar zal worden 
gesteld om de betreffende beleidswijziging uit te voeren. 
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9.4 Invulling Taken en Voorstel HVC tot wijziging Taken 

9.4.1 Het staat HVC vrij om met inachtneming van artikel 9.4.2 de Taken, na overleg met de 
Gemeente, op een andere wijze uit te voeren dan door de Gemeente is gedaan teneinde 
de doelmatigheid te vergroten of bepaalde kostenbesparingen te realiseren. 

9.4.2 HVC kan aan de Gemeente een voorstel doen om de Taken te wijzigen (bijvoorbeeld ten 
aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen in de Regio worden ingezameld) 
ten einde de doelmatigheid te vergroten of bepaalde kostenbesparingen te realiseren. De 
Gemeente zal haar instemming aan een voorstel daartoe, binnen de kaders van de wet en 
de haar opgedragen publiekrechtelijke bevoegdheden, niet op onredelijke gronden mogen 
onthouden. 

10 CONTROLE EN RAPPORTAGE 

10.1 Informatieplicht 

HVC is verplicht aan de Gemeente alle informatie te verschaffen die de Gemeente 
redelijkerwijze nodig heeft om te bepalen of HVC de Taken overeenkomstig het bepaalde in deze 
Overeenkomst heeft uitgevoerd. Van deze informatieplicht is uitgezonderd bedrijfsinformatie van 
vertrouwelijke of commerciele aard. 

10.2 Rapportage 

10.2.1 HVC zal ieder kwartaal aan de Gemeente een rapportage verstrekken, waarin de 
hoeveelheid afval dat door HVC wordt opgehaald, naar soort gescheiden, die in het kader 
van deze Overeenkomst over het voorgaande kalenderjaar door HVC is ingezameld dan 
wel bij HVC in het kader van deze Overeenkomst is afgeleverd, zal zijn vermeld. 

10.2.2 Ieder kwartaal zal HVC aan de Gemeente een overzicht verstrekken van het aantal door 
HVC ontvangen klachten met betrekking tot de uitvoering door HVC van de Taken, onder 
vermelding van de aard van de klachten alsmede de manier waarop en snelheid waarmee 
de klachten door HVC zijn afgehandeld. 

11 WIJZIGING VAN REGELGEVING 

11.1 Wijziging regelgeving en Taken 

Indien een wijziging in wet- of regelgeving ertoe leidt dat bij de Gemeente de wens ontstaat om 
een of meerdere Taken te wijzigen, is het bepaalde in artikel 9 (Evaluatie en wijziging van de 
Overeenkomst) van toepassing. 

11.2 Wijziging regelgeving en Overeenkomst 

11.2.1 Indien een wijziging in wet- of regelgeving ertoe leidt dat deze Overeenkomst volledig 
ongeldig of onverbindend wordt, wordt de Overeenkomst ontbonden overeenkomstig artikel 
7.5 en 7.6. 

77.2.2 Indien een wijziging in wet-of regelgeving ertoe leidt dat een of meerbepalingen ongeldig 

M6319313/1/20412258/JLvdS 16/32 



of onverbindend wordt respectievelijk worden, is het bepaalde in artikel 17 van toepassing. 
Voor zover het bepaalde in artikel 17 geen oplossing biedt, wordt de Overeenkomst 
ontbonden overeenkomstig artikel 7.5 en 7.6, tenzij Partijen anders overeenkomen. 

11.3 Wijziging regelgeving en kosten 

Voor zover wijziging in wet- of regelgeving ertoe leidt dat HVC weiiswaar uitvoering kan blijven 
geven aan de Taken, maartegen een - aantoonbaar- minimaal 5% (vijf procent) hogere kostprijs 
van de desbetreffende taak (bijvoorbeeld doordat extra investeringen in materieel noodzakelijk 
zijn), zal de volledige kostenstijging worden doorberekend in het Basistarief per Wha, door 
middel van een toeslag op de desbetreffende vergoeding. 

12 INVESTERINGEN; INZAMELMIDDELEN 

12.1 Investeringen HVC 

Vervangingsinvesteringen komen voor rekening van HVC. Overige investeringen, die door HVC 
moeten worden gedaan om de Inzamelingstaken in de Regio te kunnen uitvoeren als gevolg van 
wettelijke voorschriften of andere regelgeving dan wel op verzoek van de Gemeente, en tot een -
aantoonbaar - minimaal 5% (vijf procent) hogere kostprijs van de desbetreffende taak leiden, 
zulien voor de volledige kostenstijging door middel van een jaarlijkse Investeringstoeslag worden 
doorberekend aan de Gemeente door een verhoging van het Basistarief per Wha conform artikel 
3.2. 

12.2 Inzamelmiddelen 

De Gemeente zal er zorg voor dragen en staat er voor in dat de Inzamelmiddelen - zoals 
gedefinieerd in Bijlage A maar met uitzondering van ondergrondse verzamelcontainers ten 
aanzien waarvan HVC en de Gemeente een huurovereenkomst hebben gesloten - alsmede 
eventuele nieuwe inzamelmiddelen die in de toekomst door HVC zulien worden gebruikt, met 
uitzondering van ondergrondse verzamelcontainers ten aanzien waarvan HVC en de Gemeente 
een huurovereenkomst zulien sluiten, voor de duur van deze Overeenkomst op hun huidige 
locatie door HVC in het kader van de uitoefening van de Taken door HVC kunnen worden 
gebruikt zonder dat aan het gebruik van die locaties voor HVC enige kosten zulien zijn 
verbonden, bijvoorbeeld voor het gebruik van de betreffende openbare ruimte of andere 
algemene voorzieningen. Wijziging van voornoemde locaties kan uitsluitend na overleg met de 
Gemeente plaatsvinden. 

13 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Indien en voorzover in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst persoonsgegevens 
voor de Gemeente worden verwerkt, geldt deze Overeenkomst tevens als 
bewerkersovereenkomst in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. HVC zal 
persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze in overeenstemming met toepasselijke 
wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens alsmede de toepasselijke 
privacyreglementen van de Gemeente verwerken. 
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14 TOEREKENBAARHEID 

14.1 Wanprestatie 

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst kan de 
tekortschietende Partij slechts worden toegerekend, zodat die Party derhalve slechts in verzuim 
raakt en zij terzake van de tekortkoming slechts tot schadevergoeding verplicht is, (i) indien de 
tekortkoming te wijten is aan zijn opzet of eigen schuld, dan wel krachtens verkeersopvattingen 
voor rekening van die Partij komt en (ii) de wederpartij de tekortschietende Partij per 
aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld, waarbij de tekortschietende Partij een redelijke 
termijn is gegeven de tekortkoming te zuiveren. 

15 AANSPRAKELIJKHEID 

15.1 Schade 

15.1.1 De aansprakelijkheid van HC en HVC, dan wel een van haar groepsmaatschappijen, voor 
schade die de Gemeente lijdt door of in verband met deze Overeenkomst, is beperkt tot 
directe schade. 

15.1.2 De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het aan HC of HVC dan wel een 
van haar groepsmaatschappijen, onder de door hen afgesloten verzekeringen in verband 
met het schadeveroorzakende feit uitgekeerde bedrag en zal in ieder geval niet (i) het 
bedrag van EUR 5.000.000 (vijf miljoen euro) per schadeveroorzakende gebeurtenis en (ii) 
het bedrag van EUR 10.000.000 (tien miljoen euro) perverzekeringsjaaroverstijgen. Het 
eigen risico bedraagt EUR 5.000 (vijf duizend euro) per schadeveroorzakend feit. 

15.2 Opzet of grove schuld 

Artikel 15.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van HVC of HC, 
dan wel een van haar groepsmaatschappijen. 

15.3 Verzekeringspolis 

HVC legt op schriftelijk verzoek van de Gemeente onverwijld een afschrift van de op dat moment 
geldende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering over aan de Gemeente. 

15.4 Derdenbeding 

De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is als derdenbeding in de zin van 
artikel 6:253 BW door HVC mede ten behoeve van haar groepsmaatschappijen en HC bedongen. 

16 OPSCHORTING EN NAKOMING 

16.1 Opschorting 

Een Partij is slechts bevoegd tot opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van deze 
Overeenkomst indien de andere Partij in de nakoming van haar verplichtingen uit deze 
Overeenkomst ernstig toerekenbaar tekort is geschoten, de wederpartij schriftelijk van het 
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ernstige tekortschieten op de hoogte is gesteld en, voor zover nakoming door de wederpartij niet 
blijvend onmogelijk is, het ernstige tekortschieten niet binnen een termijn van vier weken na 
ontvangst van voornoemde schriftelijke mededeling is hersteld. 

16.2 Nakoming vorderen 

Het bepaalde in deze Overeenkomst laat onverlet het recht van de Gemeente om (in rechte) 
nakoming van deze Overeenkomst te vorderen, zoals dat recht uit de wet voortvloeit. 

17 ONVERBINDENDHEID 

Is of wordt deze Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, of onverenigbaar met de 
Ballotageovereenkomst, dan blijven de Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De 
Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig 
en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze 
Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige, onverbindende of 
anderszins strijdige gedeelte. 

18 OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

18.1 Toestemming overdracht rechten en verplichtingen 

Een Partij kan rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst alleen met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de andere Partij overdragen aan, respectievelijk doen ovememen 
door, een derde. De andere Partij kan de toestemming onder voorwaarden verlenen. 

18.2 Uitzondering op benodigde toestemming 

Artikel 18.1 geldt niet ten aanzien van de rechten die HVC heeft uit hoofde van artikelen 3 en 4 
van deze Overeenkomst. Deze rechten, of een of meer daarvan, kunnen door HVC, in het kader 
van (her)structurering van aan haar verstrekte of te verstrekken financiering, vrijelijk worden 
overdragen aan een derde dan wel worden verpand ten behoeve van een derde. 

18.3 Overdracht rechtsverhouding 

Ten aanzien van de overdracht door een Partij van haar rechtsverhouding uit deze Overeenkomst 
is artikel 18.1, eerste en tweede zin, van overeenkomstige toepassing. De overdracht vereist 
geen verdere medewerking dan de in artikel 18.1 bedoelde toestemming. 

18.4 Uitvoering Taken door derden 

Het staat HVC vrij op enig moment de Taken door een of meer van haar groepsmaatschappijen 
te laten uitvoeren. Het staat HVC tevens vrij op enig moment de Taken door een of meer 
(andere) derden te laten uitvoeren, mits de betreffende (andere) derde(n) redelijkerwijze voorde 
Gemeente aanvaardbaar geacht moet(en) worden te zijn. Het door een of meer derden in te 
zetten personeel en materieel is overeenkomstig de eisen die HVC daaraan stelt. Indien HVC 
een of meer derden inschakelt om de Taken te laten uitvoeren, blijft HVC jegens de Gemeente 
aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst 
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jegens de Gemeente. 

19 KOSTEN 

Alle kosten die een Partij heeft gemaakt of moet maken ter voorbereiding, sluiting of uitvoering 
van deze Overeenkomst komen voor haar eigen rekening, voorzover deze Overeenkomst niet 
anders bepaalt. 

20 GEHEIMHOUDING 

20.1 Geheimhouding 

Elke Partij zal de inhoud van deze Overeenkomst niet aan een derde openbaren, voor zover de 
Wet openbaarheid van bestuur zich hiertegen niet verzet. 

20.2 Vertrouwelijke informatie 

Elke Partij zal alle informatie, met uitzondering van informatie waarvan uit een algemeen 
toegankelijke bron kennis kan worden genomen, over de andere Partij of de activiteiten of 
producten van de andere partij, met inbegrip van informatie over leveranciers en afnemers en 
andere relaties ("Vertrouwelijke Informatie") niet gebruiken of openbaar maken, behalve 
voorzover dat noodzakelijk is voor het voorbereiden, sluiten, uitvoeren of geldend maken van 
deze Overeenkomst. 

20.3 Openbaarmaking Vertrouwelijke Informatie 

Elke Partij zal Vertrouwelijke Informatie slechts, in overeenstemming met artikel 20.2, aan een 
derde openbaren indien op de derde de plicht rust de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend in 
overeenstemming met dit artikel te gebruiken of openbaar te maken. Elke Partij zal Vertrouwelijke 
Informatie zorgvuldig (doen) bewaren en ervoor zorgen dat een derde daarvan niet in strijd met 
dit artikel kennis krijgt. 

20.4 Verplichting tot openbaarmaking 

Dit artikel geldt niet voorzover de betrokken Partij tot gebruik of openbaarmaking verplicht is op 
grond van de wet, het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 of een uitspraak van de rechter of 
een ander bevoegd overheidsorgaan. 

21 MEDEDELINGEN 

21.1 Vorm mededeling 

Mededelingen en andere verklaringen die in verband met deze Overeenkomst worden gedaan, 
dienen te worden gedaan per in persoon of door een koerier tegen afgifte van een 
ontvangstbewijs bezorgde brief, peraangetekende brief (met handtekening retour), of per telefax 
(met bewijs van verzending) aan de overeenkomstig de artikelen 21.2 en 21.3 laatstelijk gekozen 
woonplaats van de geadresseerde. Een mededeling of verklaring die niet aan dit artikel 21.1 
voldoet heeft geen werking, met dien verstande dat exploten mogen worden betekend aan een 
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andere dan de gekozen woonplaats van de geadresseerde overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften. 

21.2 Woonplaats Pa rtij 

Elke Partij kiest voor alles wat met deze Overeenkomst samenhangt woonplaats aan het haar 
betreffende hierna genoemde adres: 

De Gemeente 

adres: 

postcode en woonplaats: 

ter attentie van: 

telefax: 

HVC 

adres: 

postcode en woonplaats: 

ter attentie van: 

telefax: 

met kopie aan: 

t ] 

[ ] [ ] [ ] 

[ ] 

[ ] 

Jadestraat 1 

1800 GD Alkmaar 

De directie 

072 541 1344 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 

adres: Burgerweeshuispad 301 

postcode en woonplaats: 1070 AB Amsterdam 

ter attentie van: Mr B.J.H. Crans 

telefax: 088 888 1889 

21.3 Nieuwe woonplaats 

Een Party kan een andere dan de in artikel 21.2 genoemde woonplaats kiezen door aan de 
andere Party een nieuwe woonplaats mee te delen, op de wijze als voorgeschreven in dit artikel 
21. Een keuze voor een woonplaats buiten Nederland heeft geen werking. 

21.4 Mededelingen samenhangende overeenkomsten 

De artikelen 21.1 tot en met21.3gelden mede voorverklaringen die worden gedaan in verband 
met overeenkomsten die met deze Overeenkomst samenhangen, voorzover de desbetreffende 
overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt. 

M6319313/1/20412258/JLvdS 21 /32 



22 TOEPASSELIJK RECHT; FORUMKEUZE 

22.1 Toepasselijk recht 

Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. 

22.2 Forumkeuze 

Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en 
de geldigheid daarvan daaronder begrepen, worden gebracht voor de bevoegde rechter te 
Alkmaar. 
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OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND OP [ ] [ ] TE [DEN HELDER] DOOR: 

De Gemeente 
Naam: 
Functie 

N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland 
Naam: Ir. W.C.H. van Lieshout MBA 
Functie: Algemeen directeur 
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Bijlage A Inzamelingstaken 
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Bijlage B Verwerkingstaken 

Deze productomschrijving geeft op hoofdlijnen aan hetgeen HVC dient te leveren. 

Verwerkinq 
1. HVC zal zorg dragen voor de verwerking van de door haar op grand van de DVO ingezamelde 

huishoudelijke afvalstoffen. 
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Bijlage C Gladheidsbestrijdingstaken 
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Bijlage D Verwerkingstarieven 2009 - 2018 
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Bijlage E Afvalstoffenverordening Gemeente 
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Bijlage F Gemeentelijke Besluiten 
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Bijlage G Ballotageovereenkomst 
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Bijlage H Verzekeringspolis 
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Bijlage Overzicht Gemiddeld Tonnage per Wha 
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