OVEREENKOMST Veehouder - Intermediair

DE ONDERGETEKENDEN:

1.

[Veehouder], gevestigd te (PC:...........) ....................aan de
.........................................., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer/mevrouw ....................................

hierna te noemen: “[Veehouder]“;
en
2.

[Intermediair], gevestigd te (PC:...........) ....................aan de ...................................,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ....................................

hierna te noemen: “[Intermediair]”;

[Veehouder] en [Intermediair] zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als “Partijen” en
ieder afzonderlijk als “Partij”.

NEMEN IN OVERWEGING:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

(J)

(K)

Twence exploiteert op de verwerkingslocatie Boeldershoek aan de Boldershoekweg 51 te
Hengelo een afvalverwerkingsinrichting;
Twence is bezig bestaande exploitaties uit te breiden met een mestverwerkingsinstallatie
met een capaciteit van ongeveer 250.000 ton per jaar;
[Intermediair] neemt onder andere drijfmest in die geschikt is voor verwerking in de
verwerkingsinstallatie van Twence;
Het vroegtijdig contracteren, en het daarmee kunnen beschikken over voldoende
verwerkbare drijfmest, is voor Twence belangrijk;
Twence daarom nu reeds met Intermediairs van drijfmest contracten wil aangaan;
[Intermediair] daarom nu reeds met veehouders van drijfmest contracten wil aangaan;
[Veehouder] bereid is om aan de mestverwerkingsinstallatie van Twence een hoeveelheid
drijfmest aan te leveren ten behoeve van de invulling zijn verwerkingsplicht;
Partijen bereid zijn om voor de levering en verwerking van deze hoeveelheid drijfmest
langjarig een verwerkingsovereenkomst met elkaar af te sluiten;
Intermediair en Twence voor [Veehouder], met in achtneming van de voorwaarden van
de Meststoffenwet, de mestverwerking en mestafzet zodanig zal organiseren dat aan de
verwerkingsplicht van [Veehouder] wordt voldaan;
Partijen sluiten Nadere overeenkomsten op grond waarvan door [Veehouder] een
hoeveelheid mest wordt geleverd aan [Intermediair] die op haar beurt de mest doorlevert
aan Twence;
Partijen hebben besloten de afspraken die zij in dit kader hebben gemaakt in deze
Overeenkomst vast te leggen.
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KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1.

Definities

1.1

Algemene voorwaarden: de ‘Algemene voorwaarden, Acceptatievoorwaarden en Terreinen veiligheidsreglement Twence’, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 08090697, versie 2018.
Drijfmest: is een mengsel van onbewerkte vaste mest en vloeibare mest (gier) van
dierlijke oorsprong waaruit, eventueel na bewerking, in een mestverwerkingsinstallatie
mestproducten en biogas gewonnen kan worden.
Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst.
Mestverwerking: het door Twence binnen het kader van de aan haar verstrekte
(milieu)vergunningen en volgens daartoe geldende milieuvoorschriften in en/of opslaan
en/of verwerken en/of vergisten en/of composteren en/of storten en/of scheiden en/of
recyclen van aangeleverde drijfmest.
Mestleverancier: een inrichting bestemd voor het fokken, mesten, houden en/of
verhandelen van dieren waarbij o.a. het bijproduct drijfmest wordt geproduceerd;
Nadere overeenkomsten: de afzonderlijke, individuele drie partijenovereenkomsten en
Mestverwerkingsovereenkomsten, die in aanvulling op de bepalingen in deze
Overeenkomst tussen [Intermediair], [Veehouder] en Twence worden gesloten, met
betrekking tot door [Veehouder] aan Twence te leveren drijfmest.

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

2.

Onderwerp Overeenkomst

2.1

De voorwaarden uit deze Overeenkomst zijn tevens van toepassing op alle Nadere
Overeenkomsten die tijdens de looptijd van deze Overeenkomst tussen [Intermediair] en
[Veehouder] worden gesloten, met betrekking tot de levering door [Veehouder] aan
[Intermediair] van drijfmest.
Levering vindt telkens plaats door [Intermediair] bij Twence op de verwerkingslocatie aan
de Almelosestraat te Zenderen.
Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst en bijbehorende Nadere
overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn
geaccepteerd.
Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze Overeenkomsten en Nadere overeenkomsten
gaan de bepalingen uit de Nadere overeenkomsten voor.

2.2
2.3

2.4

3.

Algemene voorwaarden en acceptatievoorwaarden Twence

3.1

Op deze Overeenkomst en alle Nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien zijn de
algemene voorwaarden en acceptatievoorwaarden van Twence van toepassing. Deze
voorwaarden zijn voorafgaande aan het sluiten van deze overeenkomst door [Veehouder]
ontvangen.
Twence heeft het recht om de Acceptatievoorwaarden en/of de Algemene voorwaarden te
wijzigen, zulks onder meer (maar niet uitsluitend) indien bijvoorbeeld technische
omstandigheden of overheidsvoorschriften daartoe noodzaken. Indien Twence gedurende
de looptijd van deze Overeenkomst de Acceptatievoorwaarden en/of de Algemene
voorwaarden wijzigt, zal Twence [Intermediair] daarvan zo tijdig mogelijk (gericht aan de
betreffende contactpersoon) in kennis stellen onder gelijktijdige toezending aan
[Intermediair] van een exemplaar van die gewijzigde voorwaarden.

3.2
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4.

Levering- en afnameverplichtingen

4.1

4.14
4.15

[Veehouder] verplicht zich onder de voorwaarden van deze Overeenkomst tot levering
van op jaarbasis .......... ton drijfmest ter verwerking aan bij Twence gedurende de
looptijd van deze Overeenkomst.
[Intermediair] verzorgt het transport voor [Veehouder].
Tenminste 5 % van het in artikel 4.1 overeengekomen jaartonnage, zijnde .......... ton,
zijnde .......... vrachten á 36 ton naar boven afgerond, wordt jaarlijks opgehaald als ‘géén
overschot’ mest.
[Intermediair] verplicht zich onder de voorwaarden van deze Overeenkomst de in artikel
4.1 overeengekomen jaartonnage af te nemen.
Partijen zijn verplicht haar werkzaamheden te verrichten in overeenstemming met de
vigerende wet- en regelgeving.
[Intermediair] zal haar onderneming zodanig inrichten dat zij in staat is om de door
[Veehouder] aan te leveren drijfmest te laten verwerken bij Twence.
Indien [Veehouder] minder dan 90% van het in artikel 4.1 overeengekomen jaartonnage
levert, brengt [Intermediair] de [Veehouder] een tarief van € 10,- per ton verschil tussen
de werkelijk geleverde tonnage drijfmest en het te leveren jaartonnage mest in rekening.
Indien als gevolg van overmacht (ondermeer als gevolg van uitbraak dierziekten, brand,
of een storing in de verwerkingsinrichting) aanname door [Intermediair] en/of Twence
niet mogelijk is, wordt de [Veehouder] hiervan op de hoogte gesteld.
Indien als gevolg van een omstandigheid als genoemd in het vorige lid van dit
artikel/artikel 4.8 levering van drijfmest door [Veehouder] niet mogelijk is, dient dit
onmiddellijk door [Veehouder] worden gemeld aan [Intermediair].
Indien als gevolg van een situatie als genoemd in artikel 4.8 aanname van drijfmest door
[Intermediair] of levering van drijfmest door [Veehouder] niet mogelijk is, wordt de in
artikel 4.1 en 4.7 genoemde leververplichting naar rato verminderd, zolang de
overmachtssituatie voortduurt.
Aanlevering van de afgesproken jaar hoeveelheid vindt gelijkmatig verdeeld over het jaar
plaats en garandeert de levering van de afgesproken hoeveelheid drijfmest gedurende de
looptijd van deze Overeenkomst.
[Intermediair] zorgt voor de monstername, de analyse en de registratie van alle
aangeleverde drijfmest conform wet- en regelgeving en informeert Twence over de
samenstelling.
Vrachtwagens naar de verwerkingslocatie gaan uitsluitend via de N743 vanuit Almelo naar
de verwerkingslocatie.
Vrachtwagens vanaf de verwerkingslocatie gaan uitsluitend via de N743 richting Almelo.
Planning aanleveringen vindt plaats in overleg met [Intermediair].

5.

Kwaliteit aangeboden mest en weigering

5.1

De drijfmest is soort eigen, onbewerkt en mag geen materiaal vreemde stoffen bevatten
welke storingen kunnen veroorzaken in het verwerkingsproces en de kwaliteit van de
geproduceerde mestproducten negatief beïnvloeden.
De geleverde drijfmest heeft een droge stofgehalte tussen de 5% en 12% gebaseerd op
een voortschrijdend gewogen gemiddelde van 4 voorgaande leveringen. Bij een hoger of
lager gehalte zal overleg plaatsvinden over acceptatie. [Intermediair] heeft het recht deze
drijfmest te weigeren. In goed overleg kan er een correctie plaatsvinden op het
verwerkingstarief.
De geleverde drijfmest heeft een fosfaatgehalte van minimaal 2 kg/ton gebaseerd op een
voortschrijdend gewogen gemiddelde van 4 voorgaande leveringen. Bij een lager gehalte
geldt een toeslag op het verwerkingstarief genoemd in artikel 7.1 van €1,50 per kg
fosfaat. Rekenvoorbeeld: fosfaatgehalte van 1,5 kg/ton; (2,0 - 1,5 =) 0,5 kg/ton * € 1,50
= € 0,75/ton toeslag.
De drijfmest wordt met een vaste frequentie afgehaald bij de mestleverancier, is niet
ouder dan 4 weken en genereert op moment van levering minimaal 18 m3 biogas per ton.

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.2

5.3

5.4
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5.5

[Intermediair] stelt op de geijkte weegbrug van Twence de hoeveelheid (gewicht in
tonnen) van de geleverde drijfmest vast. Deze weging is bindend voor beide partijen.

6.

Tarieven

6.1

De door [Veehouder] aan [Intermediair] verschuldigde verwerkingstarieven voor de
diverse drijfmest stromen bedragen op het moment van ondertekening van dit contract:
€ 16,50 per ton exclusief transportkosten.
De door [Veehouder] aan [Intermediair] verschuldigde transporttarief o.b.v. rijafstand
aan veehouder bedragen op het moment van ondertekening van deze overeenkomst:

6.2

Transportstaffel
Afstand
km vrachtwagen route

Tarief
€/ton

0 - 15

€ 3,00

15 - 25

€ 3,75

25 - 35

€ 4,75

>35

op aanvraag

Afstand op basis van Routeplanner van de ANWB.
Bij bepalen afstand rekening houden met aan- en afvoerroute Elhorst-Vloedbelt.

6.3
6.4

De in artikel 6.1 en 6.2 genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
[Intermediair] heeft het recht om het tarief per kalenderjaar eenzijdig te wijzigen op basis
van de CBS Consumentenprijsindex (CPI) Totaal bestedingen.
Partijen zullen op basis van redelijkheid en billijkheid met elkaar in overleg treden over
het aanpassen van de tarieven in het geval er van overheidswegen onvoorzien wettelijke
heffingen en belastingen worden geheven.

7.

Looptijd Overeenkomst

7.1

Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de
overeenkomst. De start van de aanlevering van drijfmest door [Intermediair] is
afhankelijk van de ingebruikname van de mestverwerkingsinstallatie van Twence.
[Intermediair] zal hierover tijdig met [Veehouder] in contact treden.
Indien realisatie en ingebruikname van de mestverwerkingsinstallatie van Twence niet
binnen de wettelijk vastgestelde termijn van de SDE-beschikking heeft plaatsgevonden,
voorlopig vastgesteld op 30 juni 2021, vervalt deze overeenkomst.
Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en zal eindigen tien (10) jaar na
ingebruikname van de mestverwerkingsinstallatie door [Intermediair].
Vijf (5) jaar na ingebruikname kan worden bekeken of het in artikel 6.1 genoemde tarief,
inclusief indexering overeenkomst artikel 6.2, nog marktconform is. Indien één van de
Partijen van mening is dat het tarief niet langer marktconform is, dient dit 6 maanden
voor einde 5-jaartermijn schriftelijk aan de andere Partij kenbaar te worden gemaakt.
Partijen zullen dan in overleg treden over de vaststelling van een nieuw, marktconform
tarief. Bij de vaststelling van een nieuw tarief zal onder meer rekening gehouden worden
met de tarieven van aan Twence gelijkwaardige derden, gelijkwaardige hoeveelheden,
looptijd van overeenkomsten alsmede wet- en regelgeving.
Deze Overeenkomst kan telkens met een periode van één (1) jaar worden verlengd,
indien partijen dit uiterlijk 6 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk
overeenkomen.

7.2

7.3
7.4

7.5
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8.

Tussentijdse beëindiging Overeenkomst

8.1

Indien een partij na ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van zes (6)
weken voor herstel in ernstige mate tekort blijft schieten inde nakoming van haar uit
deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan de andere partij de Overeenkomst
per direct buiten rechte door middel van een aangetekende brief ontbinden.
[Intermediair] is te allen tijde gerechtigd deze Overeenkomst om haar motiverende
redenen tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6)
maanden, indien Twence besluit het gebruik van haar mestverwerkingsinstallatie te
staken of voor andere doeleinden te gaan gebruiken.
In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst op grond van het bepaalde in
dit artikel heeft geen van partijen recht op vergoeding van enige schade.

8.2

8.3

9.

Facturering

9.1

Voor facturen van [Intermediair] aan [Veehouder] geldt een betalingstermijn van
vijftien (15) dagen na ontvangst van de factuur.

10.

Mededelingen

10.1

Mededelingen, verklaringen en correspondentie zullen verstuurd en/of verzonden worden
naar de volgende adressen:

[Intermediair]
Straat:

Naam: [Veehouder]

....................................................Straat: ....................................................

PC Plaats: ................................................ PC Plaats: ...............................................
T.a.v. de heer/mevrouw ............................ T.a.v. de heer/mevrouw ............................
Tel: ........................................................ Tel: ........................................................
10.2

Mededelingen aangaande een adreswijziging van één der Partijen zullen aan de andere
Partij gegeven worden op de manier zoals hierboven is beschreven en zullen bij alle
toekomstige mededelingen, verklaringen en andere verplichte of toegestane
correspondentie in acht worden genomen.

11.

Verbod overdracht rechten en verplichtingen

11.1

Geen van de Partijen zal het recht hebben om enige van haar rechten of verplichtingen op
grond van deze overeenkomst te cederen of over te dragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming zal niet op onredelijke
gronden worden onthouden.
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12.

Geheimhouding

12.1

Partijen betrachten over de details van deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan –
waaronder onder meer doch niet uitsluitend de verwerkingstarieven worden begrepen –
volstrekte geheimhouding, tenzij de andere partij schriftelijk toestemming geeft voor
openbaarmaking, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
Voorts zijn partijen verplicht tot geheimhouding van alle (bedrijfs)informatie die in het
kader van de totstandkoming en de uitvoering van deze Overeenkomst mogelijk is of
wordt uitgewisseld.
Het bepaalde in dit artikel zal drie (3) jaar na ontbinding of beëindiging van deze
Overeenkomst van kracht blijven.

12.2

12.3

13.

Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1

Op deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Nadere overeenkomsten is bij
uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze
Overeenkomst, dan wel de Nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen bij
uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel,
tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten.

13.2

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud:
[Veehouder]

[Intermediair]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (handtekening)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (handtekening)

Naam

: ________________________

Naam

: ________________________

Functie

: ________________________

Functie : ________________________

Plaats

: ________________________

Plaats : ________________________

Datum

: ________________________

Datum : ________________________
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