
 
Overeenkomst afvalbrengstation Kockengen 
 
 
 
Container Transport Verhoef b.v, vertegenwoordigd door………... 
 
hierna te noemen: verhuurder 

 
en 

 
De gemeente Stichtse Vecht, krachtens de daartoe strekkende 
mandaatbesluiten d.d. 4 januari 2011 en 2 maart 2011 
rechtsvertegenwoordigd door mevrouw drs. A.J. van Hussel, 
afdelingsmanager Ontwikkeling, die handelt ter uitvoering van het besluit 
van de afdelingsmanager Ontwikkeling  

 
hierna te noemen: huurder 

 
 

komen het navolgende overeen: 
 

verhuurder verhuurt aan huurder, die door medeondertekening van deze 
huurovereenkomst erkent in huur aan te nemen: 

 
een strook grond gelegen aan de Nijverheidsweg 6, kadastraal bekend 
gemeente Kockengen, sectie E, nummer 551, met een oppervlakte van 
circa 105 m², een en ander overeenkomstig de bij deze overeenkomst 
behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening. 
 
En onder de navolgende voorwaarden en bedingen: 
1. De huur wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar waarna deze 

stilzwijgend telkens voor de duur van 1 jaar op dezelfde voorwaarden 
wordt verlengd. Tenzij één der partijen de overeenkomst wenst te 
beëindigen. In dat geval zal elk der partijen daarvan 6 maanden voor 
het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijke opzegging 
doen.  
 

2. De huurtermijn heeft als ingangsdatum 1 september 2012, onder de 
voorwaarde dat bij de huurder voldoende zekerheid bestaat over de 
start van de bouw van het samenkomstgebouw op de huidige locatie 
van het gemeentelijk afval inzamelpunt aan de Sportweg in 
Kockengen.  
 

3. 1. De jaarlijkse huurprijs bedraagt € 6.000,- excl. BTW. 
2. De jaarlijkse huurprijs moet worden voldaan bij vooruitbetaling vóór 
1 januari van elk jaar, door storting op rekeningnummer ……… ten 
name van ……De eerste betaling zijnde 4/12 deel van de onder lid 1 
genoemde huurprijs moet worden voldaan vóór 1 september 2012. 



3. De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari, voor het eerst per 1 januari 
2013, worden geïndexeerd aan de hand van de 
Consumentenprijsindexcijfers (alle huishoudens) (2006=100) van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek.  
 

4. 1. Huurder aanvaardt het gehuurde door het betrekken daarvan in 
goede orde en in goede staat van onderhoud. 
2. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt als afval inzamelpunt ten 
behoeve van drie fracties, te weten ijzer/metaal, grof huishoudelijk 
afval en grof tuinafval. De fracties worden als volgt samengevat: 
- ijzer/metaal: alle ferro en non ferro afval afkomstig uit huishoudelijke 
activiteit, met uitzondering van bruin- en witgoed; 
- grof huishoudelijk afval: alle uit huishoudelijke activiteiten vrijkomend 
afval dat niet met de minicontainer kan worden afgevoerd en dat niet 
als gescheiden afvalstroom (hout, metaal, grof tuinafval, kunststof, 
papier, puin etc.) op één van de andere afvalscheidingstations in de 
gemeente kan worden aangeboden. Bouw- en sloopafval valt hier niet 
onder; 
- grof tuinafval: alle organische afval dat vrijkomt uit normaal 
tuinonderhoud of huishoudelijke activiteit en te groot is om via de 
minicontainer voor GFT af te voeren.  
3. Op het gehuurde perceel worden door de huurder drie containers 
ten behoeve van deze drie fracties geplaatst.  
4. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde te wijzigen, tenzij hij 
hiervoor schriftelijk toestemming heeft van de verhuurder.  
5. De verhuurder verplicht zich tegenover de huurder om het terrein 
voor zijn rekening af te scheiden met een afsluitbare afscheiding. 
 

5. Het gehuurde moet elke werkdag, met uitzondering van de feestdagen, 
gedurende 1 uur (13.00 – 14.00 uur) toegankelijk zijn voor de inwoners 
van de gemeente Stichtse Vecht ten behoeve van het inleveren van de 
in artikel 4.2 genoemde afvalfracties.  
 

6. Het gehuurde is voor, door de huurder aan te wijzen derde(n), tijdens 
werkdagen te allen tijde toegankelijk ten behoeve van het ophalen, 
wisselen en verplaatsen van containers. De naam van de betreffende 
derde(n) wordt vooraf schriftelijk meegedeeld. 
 

7. 1. De verhuurder is verplicht om tijdens de openingstijden van het 
gemeentelijk afval inzamelpunt toezicht uit te oefenen op het  
aanleveren van het aangeboden afval.  
2. Onder het uitoefenen van toezicht wordt verstaan het uitsluitend 
toelaten van afvalstoffen behorend tot de drie onder punt 5 genoemde 
fracties. Andere vormen van afval dienen te worden geweigerd, in het 
bijzonder geldt dit voor klein chemisch afval (KCA) en asbest. 
Aanbieders van deze en andere dan de drie genoemde fracties 
moeten worden doorverwezen naar de andere afval inzamelpunten in 
de gemeente Stichtse Vecht.  
3. Onder het uitoefenen van toezicht wordt tevens verstaan dat de 
verhuurder, op een nader vast te stellen wijze, dagelijks melding maakt 



aan de huurder van de vullingsgraad van de drie containers, zodat de 
huurder tijdig kan zorgen voor wisseling van de containers. Tijdens het 
toezicht dienen de in de bijlagen vermelde regels te worden 
gehanteerd.  
4. Huurder betaalt aan verhuurder voor het uitoefenen van deze 
toezichtfunctie een vergoeding van € 7500,- excl. BTW per jaar. 
Betaling van de in lid 4 genoemde vergoeding geschiedt achteraf in 
twee gelijke half jaarlijkse termijnen. De eerste betaling zijnde 4/12 
deel van in lid 4 genoemde vergoeding wordt betaald in de eerste 
week van januari 2013.  
 

8. De verhuurder is verplicht te voldoen aan alle wet- en regelgeving die 
samenhangt met de omschreven functie van het afval inzamelpunt op 
het verhuurde. Dat betekent ondermeer dat verhuurder moet 
beschikken over de vereiste milieu-vergunningen. 
 

1. Huurder is gehouden de eventuele schade die aan eigendommen van 
verhuurder wordt toegebracht anders dan door het reguliere gebruik te 
vergoeden. 
2. Verhuurder is verplicht ontstane schade per direct bij huurder te 
melden.  

 
Het is huurder zonder schriftelijke toestemming van verhuurder verboden 
het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in 
gebruik af te staan. 

 
1. Huurder en verhuurder komen overeen jaarlijks te overleggen over de 
uitvoering van de overeenkomst en om te beoordelen of eventuele 
aanpassingen van deze overeenkomst gewenst dan wel noodzakelijk zijn. 

2. De overeengekomen aanpassingen treden pas in werking nadat 
zowel huurder als verhuurder hier schriftelijk mee hebben ingestemd.  
3. Partijen treden tevens in overleg indien huurder of verhuurder hier 
dringende redenen om verzoeken.  
 

Verhuurder is gerechtigd na eerder ingebrekestelling bij niet prompte 
betaling van de huurprijs op tijd en wijze als hiervoor omschreven en bij 
niet-, niet tijdige- of niet behoorlijke nakoming van enige aan huurder 
opgelegde verplichting, alsmede bij overtreding van enig aan huurder 
opgelegd verbod, de huurovereenkomst van rechtswege en zonder dat 
enige rechterlijke tussenkomst is vereist, als ontbonden te beschouwen 
door het enkele feit dat van de niet-, niet tijdige- of niet behoorlijke 
nakoming. De huurder is verplicht binnen 30 dagen nadat verhuurder dit 
schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij de huurovereenkomst op grond 
van het vorenstaande als ontbonden beschouwt, het gehuurde ontruimd 
op te leveren, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding 
van kosten, schaden en belangen.  

 
De huurder is gerechtigd na eerdere ingebrekestelling bij niet-, niet tijdige- 
of niet behoorlijke nakoming van enige aan verhuurder opgelegde 
verplichting, alsmede bij overtreding van enig aan verhuurder opgelegd 



verbod, de huurovereenkomst van rechtswege en zonder dat enige 
rechterlijke tussenkomst is vereist, als ontbonden te beschouwen door het 
enkele feit dat van de niet-, niet tijdige- of niet behoorlijke nakoming. De 
huurder zal binnen 30 dagen nadat zij dit schriftelijk te kennen heeft 
gegeven dat zij de huurovereenkomst op grond van het vorenstaande als 
ontbonden beschouwt, het gehuurde ontruimd opleveren, onverminderd 
de verplichting van verhuurder tot vergoeding van kosten, schaden en 
belangen. 
 
De huurder is verplicht bij het einde van de huur het gehuurde in goede 
staat van onderhoud, ten genoegen van verhuurder op te leveren. Bij het 
beëindigen van de huur heeft huurder geen recht op vergoeding wegens 
aan het gehuurde aangebrachte veranderingen of verbeteringen.  
 

Stichtse Vecht, …………. 2012 
 
de huurder,     de verhuurder, 
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