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Algemene lozingsvoorwaarden geldend voor de verwerking van de per as aangevoerde afvalstoffen.

Artikel 1: Algemene bepalingen. 
1. De aanvoer van afvalstoffen op de 

rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) dient te geschieden 
in/met daarvoor geëigende transportmiddelen. 

2. Voor het transport van en naar de rwzi Garmerwolde 
moet gebruik worden gemaakt van de, speciaal voor 

dergelijke transporten gerealiseerde op- en afrit aan de 
rijksweg (N360) Groningen- Delfzijl. 

3. Voor de verwerking van afvalstoffen, dient de leverancier 

vóór de aanlevering van de betreffende afvalstof -middels 
het hiervoor bestemde aanvraagformulier- een 
afvalstroomnummer aan te vragen bij Waterschap 
Noorderzijlvest. Zonder een afvalstroomnummer is het 

niet mogelijk om de afvalstof te laten verwerken. 
4. Noorderzijlvest werkt met Logistiek Zonder Papier (LZP). 

Voor het verkrijgen van toestemming om te lossen moet 

de vracht aangemeld zijn bij LZP. Hier worden digitaal de 
vracht- en begeleidingsbrieven geregistreerd. 
Uitzonderingen hierop zijn mogelijk in overleg met de 
portier. 

5. Het aanleveren van de afvalstof dient op werkdagen, 
tussen 8.00 en 16.00 uur plaats te vinden. Voor datum en 
tijdstip van aanvoer moet een afspraak worden gemaakt 

met de portier van de rwzi, tel. 050-368 9816. 
6. Bij binnenkomst van de vracht vindt een weging plaats. Dit 

meetresultaat, gecombineerd met de terugweging bij 
vertrek, geeft de aangeleverde gewichtshoeveelheid 
weer. 

7. De afvalstof wordt met behulp van een door de 
transporteur gelegde leiding, op aanwijzing van de portier 
van de rwzi, in de betreffende losput van de rwzi 
gebracht. Verontreiniging op en rond de losplaats moet 
daarbij worden voorkomen. 

8. De leverancier draagt er zorg voor dat de transporteur, op 
de hoogte is van de gestelde lozingsvoorwaarden 
behorend bij de toekenning van de lozingsaanvraag. 

9. De portier van de rwzi heeft het recht vrachten te 
weigeren, waarvan bij organoleptische of instant analyse 
blijkt dat deze niet voldoen aan de analyseresultaten, 
zoals aangegeven op het aanvraagformulier of 
bijgevoegde analyserapport. 

Artikel 2: De afvalstof. 
1. Alleen afvalstoffen die zijn vermeld op de aanvraag mogen 

op de rwzi worden aangeleverd. De afvalstof moet 

voldoen aan de bij of op het aanvraagformulier 
aangegeven analyseresultaten. De afvalstof wordt 
getoetst aan de Eural. 

2. De afvalstof mag geen giftige, schadelijke of hinderlijke 
stoffen bevatten (bv. plastics) in hoeveelheden of 
concentraties die schadelijk zijn of kunnen zijn voor een 
goede werking en bedrijfsvoering van de rwzi. 

Artikel 3: Rapportage. 
1. Het aanvraagformulier dient volledig te zijn ingevuld. 
2. de vrachtbrief moeten het aantal m3 en de herkomst 

zijn vermeld. 

 
Artikel 4: Verrekening. 
1. De leverancier is voor de verwerking van de afvalstof een 

vergoeding verschuldigd. 
2. De hoogte van de vergoeding wordt in beginsel jaarlijks 

vastgesteld op basis van het door Waterschap 
Noorderzijlvest gehanteerde minimumtarief stelsel.  

3. In het geval voor afvalwater wordt op basis van de 
verkregen analyseresultaten en het aangevoerde volume 

(Q) per vracht de vuilvracht uitgedrukt in 
vervuilingseenheden (v.e.). Als het aantal v.e. groter 
blijken te zijn dan de gehanteerde minima per 
aangeleverd volume/gewicht, dan wordt afgerekend op 
de werkelijke aangeleverde vuilvracht van het afvalwater, 
bepaald volgens de Rijksformule: 

v.e. = (Q * (CZV + 4,57 * Kj N) / 150) / 365 dagen 
4. De berekende vervuilingseenheden (v.e.) vermenigvuldigd 

met het tarief voor de verontreinigingsheffing vormt de 
hoogte van het te betalen bedrag.  

5. In het geval van slib wordt de verwerkingsprijs berekend 
op basis van het aantal tonnen aangeleverde drogestof 
vermenigvuldigd met de verwerkingsprijs per ton. 

6. Betaling moet binnen 30 dagen na toezending van de 
rekening plaats te vinden. 

Artikel 5: Ontbinding. 
1. Partijen zijn gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of 

ingebrekestelling zal zijn vereist en buiten rechte, de 
gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden indien de wederpartij niet aan de in deze 

overeenkomst opgenomen verplichtingen/voorschriften 
voldoet. 

2. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na 
ontbinding van de overeenkomst voort te duren blijven na 
ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze 
verplichtingen behoren onder meer: toepassing 
Nederlands recht en domiciliekeuze, schade, te betalen 

bijdrage. 

Artikel 6: Schade. 
1. Schade die door de leverancier wordt veroorzaakt aan de 

installaties, het terrein en de gebouwen van de rwzi 
wordt, zonder ingebrekestelling, op kosten van de 
leverancier hersteld. 

2. Tot de schade wordt ook gerekend schade aan het 
zuiveringsproces en het zuiveringsslib als gevolg van de 
geleverde afvalstof dat niet voldoet aan de, onder art. 2, 
genoemde analyseresultaten. 

Artikel 7: Toepasselijk recht. 
1. Ieder geschil tussen partijen zal bij uitsluiting worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het 
arrondissement Groningen onder toepassing van 
Nederlands recht. 


