Iedere afvalbewerking geschiedt onder de hierna volgende voorwaarden. De koper erkent ze te kennen en ze integraal te aanvaarden.
Alle andersluidende voorwaarden zijn volstrekt nietig tenzij Imog er voorafgaandelijk en schriftelijk heeft mee ingestemd. Elke
door Imog aangeduide vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor om iedere aanvoer van afval, om voor het even welke
reden, te weigeren zonder verdere gevolgen en verplichtingen voor Imog.
De producent van het afval blijft steeds volledig aansprakelijk voor het aangevoerde afval. Schade, veroorzaakt door dit afval
aan personen, aan de installatie of aan derden zal op de producent verhaald worden.
Schade veroorzaakt door de aanvoerder van het afval aan personen, aan de installatie of aan derden zal op de vervoerder
verhaald worden .
Wanneer de aanvoervoorwaarden niet worden nageleefd, zijn de producent en/of vervoerder aansprakelijk voor de schade
en/of verwijdering.
Elk protest omtrent de gewogen hoeveelheden dient schriftelijk en onmiddellijk na de weging te gebeuren.
De kostprijs wordt berekend op basis van de verwerkingskosten en de milieuheffing, verhoogd met de B.T.W.
Imog behoudt zich het recht voor om deze tarieven op elk ogenblik te wijzigen.
De milieuheffing wordt berekend in functie van het gewicht van het aangevoerde afval, zoals voorgeschreven door het decreet
van 22/10/86 op het verwerken van afvalstoffen. De milieuheffing is niet van toepassing voor de aanvoer naar de
composteringsinstallatie, de aanvoer naar het sorteercentrum en de aanvoer van houtafval.
Het vervoer gebeurt op kosten en risico van de aanvoerder van het afval.
De factuur geldt als aanmaning tot betaling binnen de dertig dagen zoals hierna bepaald:
- In contanten of cheque in de burelen van de geïntegreerde afvalverwerking te Harelbeke
- Ofwel door overschrijving op banknummer IBAN: BE42 0910 0064 2754 - BIC: GKCCBEBB van Imog
Eventuele kosten verbonden aan de betaling kunnen niet ten laste van Imog gelegd worden.
In geval van niet of onvolledige betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest
verschuldigd zijn op de verschuldigde sommen van 12% per jaar.
Bij niet of onvolledige betaling van de factuur op haar vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van 49,58 EUR en een maximum van 1.487,36 EUR,
behoudens hoger bewezen schade.
Opmerkingen betreffende de facturen moeten schriftelijk en aangetekend gebeuren. Deze opmerkingen dienen de
exploitatiezetel, Imog Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke, te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.
De overeenkomst wordt geacht te zijn opgemaakt op de zetel van de vennootschap.
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.
Het Belgische recht is toepasselijk op de overeenkomst.
De nietigheid van een der clausules brengt geenszins de nietigheid teweeg van de overige clausules.

