
 
 
 
 
 
 
 
 
   Naam bedrijf 

 
Overeenkomst Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT) 

 

 

 
 
 
 
 
Stadhuisplein 1 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
 
Telefoon 14 036 
almere.nl/contactformulier 
 
 
  
 
 
 

Datum   

 

 
Uw brief van/kenmerk 
  
 
Ons kenmerk 
 
 
Bijlage(n) 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u de overeenkomst voor het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT).  
 
Dienstverlening 
Het OAT is in beheer bij de gemeente Almere. De dienstverlening die wij in opdracht 
verrichten, betreft de afvoer en verdere verwerking van bedrijfsafval door gebruikmaking 
van het OAT. Het bedrijfsafval bestaat hier uit restafval, groente-, fruit- en tuinafval (gft) 
en papier. 
 
Kosten per kwartaal  
gemiddeld aantal stortingen 
per week 

Prijs (excl. btw) 

OAT                0 tot 5  
OAT                5 tot 10             
OAT               10 tot 20  
OAT               20 tot 30  
OAT               30 tot 45  
OAT                >45  
  
Het ledigen van papier en groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt kosteloos verricht. U 
betaalt alleen voor het storten van restafval. 
 
Overeenkomst 
Hieronder treft u de overeenkomst aan. Indien u akkoord gaat, ontvangen wij een afschrift 
van de door u de ondertekende overeenkomst retour. U kunt de ondertekende 
overeenkomst mailen naar: info@almere.nl of per post sturen naar: De gemeente Almere, 
t.a.v. de heer D. Eind, p/a De Steiger 221, 1351 AX, Almere. 
 
Wij verzoeken u binnen vier weken te reageren.  
 
Indien u vragen heeft kunt u contact met opnemen via telefoonnummer 14 036 of via 
www.almere.nl/contactformulier. Meer informatie over het OAT vindt u op 
www.almere.nl/oat.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
D. Eind,  
medewerker OAT 
 

 

mailto:info@almere.nl
http://www.almere.nl/contactformulier
http://www.almere.nl/oat


 

               Gemeente Almere 
 
Bedrijfsafval    

 
  
 
Overeenkomst gebruik Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT)  
 
Ondergetekenden: 
  
1. [naam bedrijf], [adres] te gemeente Almere, ten deze vertegenwoordigd door de heer/mevrouw. … 

verder ook te noemen ‘ontdoener’ , ter ener zijde; 
2. de gemeente Almere, ten deze vertegenwoordigd door de heer R.W. Ravensbergen in zijn 

hoedanigheid van afdelingsmanager Stadsreiniging van de gemeente Almere, gevestigd te Almere en 
kantoorhoudend aldaar aan De Steiger 221, verder ook te noemen gemeente Almere, ter andere 
zijde; 

 
Overwegende dat: 
 
Bij ontdoener zogenaamd bedrijfsafval, niet zijnde gevaarlijk afval, vrijkomt en hij dit door 
gebruikmaking van de Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT) in beheer van de gemeente Almere 
wenst te laten afvoeren en verder verwerken; 
 
De gemeente Almere bereid is ontdoener toegang tot het Ondergronds Afvaltransportsysteem te 
verschaffen onder de volgende condities; 
 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
1. Inhoud overeenkomst 
1.1 Ontdoener ontvangt één toegangskey tot de ondergrondse inzameldepots voor restafval, groente-, 

fruit- en tuinafval (GFT) en papier.  
1.2 De gemeente Almere verzorgt de verdere afvoer en verwerking van het ingezamelde afval. 
1.3 De toegangskey blijft eigendom van de gemeente Almere en wordt op verzoek of bij beëindiging van 

deze overeenkomst aan de gemeente Almere teruggegeven. Indien hier niet aan wordt voldaan 
brengt de gemeente Almere een door of namens de gemeente vast te stellen vergoeding bij de 
ontdoener in rekening.  

1.4 Bij vermissing, verlies, diefstal, beschadiging, vernieling, het verzoek tot verkrijgen van extra 
toegangskey wordt tegen betaling van een, door of namens de gemeente vast te stellen vergoeding à 
€ 15,00 een nieuwe, dan wel extra key(s) verstrekt. 

1.5 Bij slijtage ten gevolge van normaal gebruik, wordt tegen inlevering van de oude key, een nieuwe 
toegangskey kosteloos vervangen. 

 
2. Vergoeding en facturering 
2.1 Ontdoener betaald de gemeente Almere een vergoeding voor genoemde diensten. Deze vergoeding 

bestaat uit een tarief dat voortkomt uit het aantal keren dat gebruik gemaakt wordt van het 
Ondergronds Afvaltransportsysteem en een vast basistarief. 

2.2 Beide tarieven worden jaarlijks als reinigingsrecht door de gemeenteraad van de gemeente Almere 
vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexering. 

2.3 De gemeente Almere dient over de vergoeding omzetbelasting in rekening te brengen. 
2.4 Facturering geschiedt over ieder kwartaal. Het basistarief wordt voorafgaand aan ieder kwartaal in 

rekening gebracht. Het gebruik wordt achteraf over het betreffende kwartaal in rekening gebracht. 
2.5 Ten behoeve van de ontdoener wordt op de factuur het afvalstroomnummer vermeld (indien enige 

wettelijk voorschrift dit vereist). 
2.6 De facturen van de gemeente Almere worden door ontdoener binnen 30 dagen na factuurdatum 

betaald. Vanaf 30 dagen is ontdoener aan de gemeente Almere de wettelijke rente over het 
openstaande bedrag verschuldigd.  

 
3. Duur van de overeenkomst 
3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan met ingang van [dag] [maand] 2018. 
3.2 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum 

vermeld onder 3.1. 



 

3.3 Tenzij deze overeenkomst door één der partijen met een aangetekende brief aan de andere partij is 
opgezegd, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand voor de einddatum, wordt 
deze overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. 

3.4 Met het tekenen van deze overeenkomst komt het lopende contract betreffende de inzameling 
bedrijfsafval met containers komt te vervallen.  

 
4. Overmacht, in gebreke blijven, opzegging 
4.1 De verplichtingen van de gemeente Almere krachtens deze overeenkomst worden opgeschort indien 

de gemeente Almere deze verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Onder 
overmacht wordt hier verstaan: natuurrampen, brand, explosie, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, 
overheidsmaatregelen, staking en/of uitsluiting, bedrijfsbezetting en technische storingen indien en 
voor zover dit de uitvoering van de overeenkomst aantoonbaar onmogelijk maakt.  

4.2 Ieder van de partijen is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien 
de andere partij enige wezenlijke verplichting krachtens deze overeenkomst, na in gebreke te zijn 
gesteld met een termijn van tenminste 14 dagen, niet binnen de in de ingebrekestelling vermelde 
termijn nakomt. Opzegging en ingebrekestelling geschiedt met een aangetekende brief. 

4.3 Gelijke bevoegdheid tot opzegging bestaat indien de andere partij in staat van faillissement wordt 
verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of op andere wijze het vrije beheer over 
haar vermogen verliest. 

4.4 De gemeente Almere is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder 
voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, indien ontdoener ook na daartoe te zijn aangemaand, 
zijn verplichting tot betaling niet nakomt.  

 
5. Aansprakelijkheid 
5.1 Voor schade van ontdoener als gevolg van enig handelen of nalaten van (personeel van) de 

gemeente Almere, is de gemeente Almere aansprakelijk, voor zover er sprake is van handelen of 
nalaten met grove schuld of nalatigheid. De aansprakelijkheid van de gemeente Almere is in een 
dergelijk geval beperkt tot het maximum van het bedrag genoemd in de 
aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Almere. 

5.2 Ontdoener is jegens de gemeente Almere aansprakelijk voor schade en/of letsel van (enig 
personeelslid van) de gemeente Almere, als gevolg van het aan de gemeente Almere aanbieden van 
gevaarlijk afval, ontplofbare, zelfontbrandbare, pathogene of radioactieve stoffen, stoffen die gevaar 
voor mens of dier kunnen opleveren, dan wel schade aan het Ondergronds Afvaltransportsysteem 
kunnen doen ontstaan. 

5.3 Ontdoener is eveneens aansprakelijk voor persoonlijke en/of materiële schade of extra kosten die de 
gemeente Almere moet maken als gevolg van aanlevering van stoffen die niet behoren tot stoffen 
waarvan de aanlevering en/of verwerking is overeengekomen, zoals vloeibare stoffen, grind, grond of 
puin, of andere stoffen die niet bij een gecontroleerde stortplaats of andere verwerkingsinrichting 
worden geaccepteerd. 

 
6. Diversen 
6.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
6.2 Uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde 

rechter in het arrondissement Midden-Nederland. 
 
 
Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Almere op [dag] [maand]2018 
 
R.W. Ravensbergen, De heer/Mevrouw ……………..….  
afdelingsmanager Stadsreiniging,  
gemeente Almere Bedrijf ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening      Handtekening 


