Overeenkomst voor de LEVERING
van mest/substraten
tussen

RMS Venlo BV
Varsseveldseweg 65 D
7131 JA Lichtenvoorde
KVK-Nr. 62399446
- hierna genoemd Afnemer-

en

Bedrijf: .………………………………………………………………....................................................................
Naam: …………………………………………………………………...................................................................
Straat + huisnr. ……………………………………………………………………………………………………………. …………
Postcode / Plaats: …………………………………………………………………………………………………………………..
BRS-nummer: ………………………………………………………………………..…
BTW-nummer: ………………………………………………………………………...
Telnr.: …………………………………………………………………………. faxnr.: ……………..……………………………..
Mobiel: ……………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

- hierna genoemd Leverancier –

Stand: 01.10.2015
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Overwegende dat
- De Afnemer het voornemen heeft op het Industrieterrein “Venlo-Greenport”, te Venlo,
Nederland een bioraffinage/mestverwerkingsinstallatie te bouwen/realiseren en te
exploiteren.
- De door de Leverancier te leveren mest, welke moet voldoen aan de onderstaand beschreven
voorwaarden, wordt door de verwerking in voornoemde installatie zowel energetisch als ook
tot een hoogwaardig meststof tot waarde gebracht en verkocht.
- De Leverancier bereid is om de vooraf afgesproken hoeveelheid mest aan de Afnemer te
leveren.
De betrokken partijen wensen de wederzijdse rechten en verplichtingen vast te leggen in
onderhavige overeenkomst en de bijbehorende „Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING“.

Definities
Voor de interpretatie van onderhavige overeenkomst worden de hierna volgende termen als
volgt omschreven:
 Afnemer

= > RMS Venlo B.V, bioraffinage/mestverwerkingsinstallatie

 Leverancier = > veehouder in Nederland

§1
Onderwerp van de overeenkomst

1. De door de Leverancier geleverde mest en evt. andere substraten worden door de Afnemer
door middel van de bioraffinage/mestverwerking tot bovengenoemde producten verwerkt.
2. Als tegenprestatie betaalt de Leverancier de Afnemer de overeengekomen vergoeding
daarvoor, zie § 4.
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§2
Verplichtingen van de Leverancier
1.

De Leverancier verbindt zich voor een periode van 10 jaar, te beginnen met de eerste
levering in het jaar 201xx, om de overeengekomen hoeveelheid mest/substraat voor de
RMS installatie te leveren.

2. De overeengekomen hoeveelheden mest op jaarbasis dienen te worden gerespecteerd.
De mest moet bij de RMS installatie in Venlo regelmatig verdeeld over het gehele jaar
worden geleverd. Normaliter is dat op 6 werkdagen per week mogelijk met een maximale
onderbreking van drie aaneengesloten werkdagen.
De Leverancier heeft de mogelijkheid gedurende een bepaalde periode, schriftelijk in
afspraak met de Afnemer, tijdelijk een afwijkende hoeveelheid mest te leveren.
Wanneer de mest ongewenste stoffen bevat, moet de Leverancier de Afnemer daarvan in
kennis stellen. Dat wil zeggen: De aangeleverde mest mag geen stoffen bevatten die een
remmende en/of storende werking kunnen hebben op het biologische proces binnen de
installatie. Hiermee wordt in het bijzonder antibiotica bedoeld. Verder moet de
concentratie van zware metalen van alle mest gebaseerd zijn op de waarden in het
degistaat en onder de voor Nederland en Duitsland geldende wettelijke grenswaarden
blijven. De mest mag ook niet dusdanig vervuild zijn door materiaal zoals bijvoorbeeld
zand, stenen, plastic etc. en/of stoffen bevatten waardoor er storingen in de installatie
zouden kunnen optreden.
Als duidelijk wordt dat de mest daadwerkelijk zodanig vervuild is, dat de
verwerkingsinstallatie en het biologische proces gevaar loopt te stagneren, zal de Afnemer
de aanname weigeren.
De Leverancier moet dan vergelijkbare hoeveelheden mest in de voorgeschreven kwaliteit
leveren.
3. Het drogestofgehalte van de geleverde mest moet minimaal 5% bedragen.
Indien het drogestofgehalte lager is dan 5%, kan de levering door de Afnemer worden
geweigerd.
De Leverancier dient een vervangende levering met een minimaal
drogestofgehalte van 5% aan te bieden.
De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan zijn
voor rekening van de leverancier.
Indien langer dan 1 jaar mest wordt geleverd met een drogestofgehalte
van minder dan 5% vervalt het leveringsrecht.
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Van iedere grondstof met dezelfde samenstelling worden dagelijks/wekelijks minimaal 1
monster getrokken, waarvan vervolgens de gemiddelde uitkomst/waarde geldt voor de op
diezelfde dag geleverde grondstof van gelijke soort. Bij meerdere monsters per dag is de
gemiddelde waarde doorslaggevend.
4. De maandelijkse facturatie is gebaseerd op het gewicht, uitgedrukt in tonnen verse massa.
De rekening moet binnen twee weken na ontvangst door de Leverancier worden betaald.
De Leverancier is verplicht de in § 4 overeengekomen prijs voor de geleverde mest
plus de momenteel bepaalde BTW (21%) aan de Afnemer te betalen.
De Leverancier verklaart akkoord te gaan met de door de Afnemer samengestelde
rekeningen. De facturatie door de afnemer geschiedt binnen vier weken na levering.

§3
Verplichtingen van de Afnemer

1. De Afnemer verplicht zich om de overeengekomen hoeveelheden mest aan te nemen en
deze op een erkende wijze tot voornoemde producten te verwerken.
2.

De aangevoerde mest wordt op de weegbrug van de RMS installatie te Venlo gewogen. De
Afnemer stelt van iedere weging een bericht samen, waarvan de Leverancier een kopie
ontvangt. De Afnemer noteert het gewicht van de aangenomen hoeveelheid mest,
waarvan de leverancier een kopie ontvangt.
De Afnemer verplicht zich tot het ter beschikking stellen van een deugdelijke methode
ter bepaling van het drogestofgehalte van de geleverde mest (min. 5%).

3.

De Afnemer verklaart en bevestigt dat in de bioraffinage/mestverwerkingsinstallatie alleen
“bioafvalstoffen” zoals cosubstraten worden ingezet (bijv. natuur- en bermgras, en /of
afvalstoffen uit de glastuinbouw: komkommer, tomaten, paprika, champignons).
In de bioraffinage/mestverwerkingsinstallatie worden geen maïs, graan en/of andere
hoogwaardige akkerbouwproducten verwerkt.

4. De afnemer dient de leverancier kosteloos inzage te verstrekken aangaande de
chemische samenstelling van de eindproducten en tevens een kopie van de analyse aan de
Leverancier te leveren.
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§4
Prijs

Als de optie A in de gerelateerde “Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING“ werd gekozen voor
de prijs, hier de versie 4.1 geldt.

Als de optie B in de gerelateerde “Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING“ werd gekozen voor
de prijs, hier de versie 4.2 is geldig.

1.

De hieronder volgende overeengekomen prijs per ton verse massa geldt voor iedere
geleverde hoeveelheid. De vast prijs (excl. BTW) per ton verse massa mest geldt voor de
eerste 10 jaar en betreft een netto overeengekomen prijs, te betalen door de Leverancier
aan de Afnemer.

Varkensmest

_________________ € 8,00 /ton

Rundveemest _________________ € 8,00 /ton
Overige veemest _______________ € 8,00 /ton
Vaste mest

___________________ € 8,00 /ton

(Gelieve hier de gewenste hoeveelheid te leveren mest in te vullen.

Het transport van de leveringen, uitgeladen bij de mestverwerkingsinstallatie zijn op kosten
van de Leverancier.
De prijs per ton verse hoeveelheid mest/substraat welke door de Leverancier bij de
Afnemer (RMS te Venlo) geleverd wordt bedraagt €8,00 (excl. BTW) en is dan volgens
voornoemde opstelling betreffende Varkens-, Rundveemest en andere vaste mest- aan de
Afnemer te betalen/over te maken.
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2.

De hieronder volgende overeengekomen prijs per ton verse massa geldt voor iedere
geleverde hoeveelheid. De vast prijs (excl. BTW) per ton verse massa mest geldt voor de
eerste 10 jaar en betreft een netto overeengekomen prijs, te betalen door de Leverancier
aan de Afnemer.

Varkensmest

_________________ € 9,00 /ton

Rundveemest _________________ € 9,00 /ton
Overige veemest _______________ € 9,00 /ton
Vaste mest

___________________ € 9,00 /ton

(Gelieve hier de gewenste hoeveelheid te leveren mest in te vullen.

Het transport van de leveringen, uitgeladen bij de mestverwerkingsinstallatie zijn op kosten
van de Leverancier.
De prijs per ton verse hoeveelheid mest/substraat welke door de Leverancier bij de
Afnemer (RMS te Venlo) geleverd wordt bedraagt € 9,00 (excl. BTW) en is dan volgens
voornoemde opstelling betreffende Varkens-, Rundveemest en andere vaste mest- aan de
Afnemer te betalen/over te maken.

§5
Looptijd van de overeenkomst
1.

Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening. De
overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar. De looptijd vangt aan met de eerste levering
mest. De overeenkomst eindigt na 10 jaar, aan het eind van de maand waarin de eerste
levering heeft plaatsgehad. (Voorbeeld: eerste levering op 10 oktober 2015, einde
overeenkomst 31 oktober 2025).

2.

Eerst nadat de Afnemer schriftelijk de Leverancier heeft meegedeeld welke hoeveelheden
er voor de installatie nodig zijn, treedt de overeenkomst in werking.
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3.

Deze schriftelijke mededeling geschiedt uiterlijk drie maanden voordat de eerste
benodigde levering geleverd moet worden.

4. Afnemer en Leverancier hebben de optie de overeenkomst met een aanvullende periode
van 5 jaar te verlengen. Deze optie wordt door partijen schriftelijk overeengekomen,
uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeenkomst en overeenkomstig § 1, zodat
de levering aan de installatie tijdig verzekerd en gecontinueerd kan worden. In
voornoemde geval worden de leveringscondities opnieuw beoordeeld en
overeengekomen. Afnemer en Leverancier moeten hierbij binnen uiterlijk twee maanden
een overeenstemming bereiken over de nieuwe afnamecondities.
5.

Opzegging vóór het einde van de looptijd (10 jaar) op grond van zwaarwegende redenen
blijft mogelijk. Zwaarwegende redenen van de Leverancier, die voor de Afnemer
acceptabel zijn:
overlijden, ernstige ziektes, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, er geen
rechtsopvolger ter beschikking is, die het bedrijf kan overnemen, of door vergelijkbare
oorzaken niet meer in staat is zijn ondernemen te exploiteren
Verder wordt deze overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden, indien één der
partijen in staat van faillissement wordt gesteld of surseance van betaling aanvraagt.

§6
Ontbinding

1. De Afnemer heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien,
a) de vergunningen voor het oprichten en in werking treden van de
bioraffinage/mestverwerkingsinstallatie niet verkregen/toegekend worden.
b) het de verantwoordelijke netbeheerder niet veroorloofd wordt of niet in staat is om het
opgewaardeerde biogas en/of op te slaan/af te nemen.
c) de bank geen financiering verstrekt. Dit geldt ook als aan de vergunningen betreffende de
aflevering van het gas, of aan de financiering dermate beperkende bepalingen worden
gesteld, dat de exploitatie van de installatie niet rendabel is.
d) als er niet genoeg afnamecontracten kunnen worden afgesloten om een noodzakelijke
levering van de hoeveelheid mest/substraten voor de installatie zeker te stellen te
garanderen.
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2.

De Leverancier heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien,
a) binnen 3 jaar na ondertekening, de overeenkomst niet tot uitvoering is gebracht

3.

Een opzegging, een ontbinding of een aanpassing van de overeenkomst wegens
marktprijsschommelingen, alsook het instellen van vorderingen als gevolg van verschil van
interpretatie van de overeenkomst, is over en weer uitgesloten.

§7
Overige bepalingen

1.

Indien als gevolg van overmacht / calamiteit (in het bijzonder als gevolg van blikseminslag,
brand of overstromingen of overheidsbepalingen zoals vervoersverboden in verband met
de uitbraak van dierziekten zoals MKZ, vogel-/varkenspest etc.), de levering/aanname niet
mogelijk is, wordt de Leverancier/Afnemer niet tot leveren/aanname verplicht.

2.

De uitbreiding van het (ingeschreven) leveringsvolume is onder de genoemde voorwaarden
mogelijk, mits de bioraffinage/mestverwerkingsinstallatie over voldoende
verwerkingscapaciteit beschikt.

3.

Indien blijkt dat een bepaling in deze overeenkomst onrechtmatig is, blijven de overige
bepalingen in deze overeenkomst van kracht. Partijen zullen alles in het werk stellen om
tot een nieuwe, rechtmatige, bepaling te komen die het doel van de onrechtmatige
bepaling het dichtst mogelijk benaderd. Hetzelfde geldt voor situaties die niet in deze
overeenkomst zijn vervat.

4.

Mondelinge afspraken m.b.t. deze overeenkomst zijn niet rechtsgeldig.
Aanpassing van of aanvullingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden.
Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Iedere
geschil in verband met de interpretatie en/of uitvoering van deze overeenkomst wordt
uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement
waartoe de vestigingsplaats (Venlo) van de Afnemer (RMS) behoort.
Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of door een
rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze
overeenkomst van kracht blijven.
Partijen moeten dan een vervangende regeling/bepaling treffen.
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5.

De inhoud van deze overeenkomst dient door partijen tegenover derden vertrouwelijk
behandeld te worden.

Plaats, datum
Venlo, _______________________________

Plaats, datum
______________________________________

____________________________________

______________________________________

handtekening Afnemer

handtekening Leverancier
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