
 
 

 

LEVERINGSVOORWAARDEN VERVANGENDE VERWERKINGSOVEREENKOMST 

(VVO) 2016 DLV ADVIES   

 

 

Overdrager en  DLV Agri Commerce BV, hierna te noemen DLV Advies (KvK 57938393) sluiten met 

elkaar een vervangende verwerkingsovereenkomst onder onderstaande volgende voorwaarden en 

bepalingen en met in aanmerking nemende dat: 

1. Overdrager een vervangende verwerkingsovereenkomst wenst aan te gaan met een Overnemer 

voor het regelen van de door de overheid opgelegde verplichting van mestverwerking; 

2. wijziging van de relevante wet- en regelgeving voor partijen aanleiding kan vormen om deze 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herzien. 

3. DLV Advies gemachtigd is door Overnemer om de overeenkomst met Overdrager aan te gaan.  

 

Aanvang en duur 

1. Deze overeenkomst gaat in op het moment dat de overdrager de bevestigingsmail ontvangt van 

DLV Advies . Deze overeenkomst loopt tot 31 december 2016. 

 

Vervangende verwerkingsovereenkomst 

1. De vervangende verwerkingsovereenkomst is gebaseerd op de verwerkingsplicht voortvloeiende 

uit de Meststoffenwet.  

2. Overdrager en DLV Advies komen overeen dat Overnemer de via de website van DLV Advies 

ingevulde kg fosfaat P2O5 t.b.v. van Overdrager verantwoord laat bewerken en/of exporteren. 

 

Verwerkingsplicht 

1. De Overnemer is verplicht om 100% van de gecontracteerde hoeveelheid P2O5 te laten bewerken 

en/of deze volgens de wet te exporteren.  

2. Overnemer verplicht zich om alle mogelijkheden binnen de wetgeving te benutten, om de 

overgenomen verwerkingsplicht verantwoord uit te voeren. 

3. Er zal geen fysieke mest van Overdrager naar Overnemer worden getransporteerd. 

 

Tarieven 

 De prijs is vastgesteld zoals vermeldt op de website en in de bevestigingsmail op het moment van 

inschrijven. Vermelde prijs is exclusief omzetbelasting per kg te verwerken P2O5. Daarnaast wordt 

aan kosten voor de overeenkomst een bedrag van € 150,- exclusief omzetbelasting betaald door 

Overdrager.  

 

Omzetbelasting 

Overnemer verklaart dat terzake van deze “verwerkingsoverdracht prijs” wel omzetbelasting 

verschuldigd is. 

 

Betaling 

Na bevestiging van de leveringsvoorwaarden via de website ontvangt de Overdrager de factuur per 

mail. Overdrager dient de bijbehorende factuur binnen 5 dagen over te maken op rekeningnummer 

NL57 RABO 014.21.94.530, ten name van “Stichting Beheer Derden Gelden DLV” onder vermelding 

van factuurnummer en het aantal te verwerken kg. Overdrager machtigt “Stichting Beheer Derden 

Gelden DLV” voornoemd om na levering de overeengekomen prijs binnen 30 dagen uit te keren aan 

DLV Advies. Indien, door toedoen van de Overnemer, geen registratie plaatsvindt bij de RVO zal 

Stichting Beheer Derden Gelden DLV het bedrag terugbetalen aan de Overdrager. 
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Levering 

DLV Advies kan de levering van de gevraagde kilogrammen P2O5 garanderen zolang de voorraad 

strekt. De contracten worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Als er geen voorraad meer is 

ontvangt u geen factuur maar binnen 7 dagen een melding per mail. Na ontvangst van de betaling bij 

“Stichting Beheer Derden Gelden” zal DLV Advies namens danwel samen met Overdrager en 

Overnemer deze VVO bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland binnen 10 dagen 

administratief bevestigen. Het bewijs van registratie van betreffende VVO bij RvO geldt als levering. 

Overdrager en overnemer verklaren op verzoek van DLV Advies terstond medewerking te verlenen 

aan alle vereisten ten aanzien van het uitvoeren van (registratie van) deze overeenkomst. 

 

Ontbindende Voorwaarden 

De overeenkomst eindigt; 

 Indien de overdrager de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan; 

 door in staat van faillissementverklaring van een der partijen of door aanvragen van surseance 

van betaling door een der partijen; 

 indien er van overheidswege wordt overgegaan tot het wijzigen en/of aanpassen van wet- en/of 

regelgeving, waardoor het overdragen van de verwerkingsplicht niet meer mogelijk is, dan is deze 

overeenkomst van rechtswege ontbonden. De onderlinge verhouding tussen partijen dient altijd te 

worden uitgelegd naar de geest van de onderhavige overeenkomst; 

 indien sprake is van een overmachtsituatie (brand, exportverbod) waarin overnemer niet kan 

voldoen aan haar verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, dan heeft overnemer het 

recht om deze overeenkomst te ontbinden. Overnemer is dienaangaande wel verplicht een 

passend alternatief te bieden voor overdrager binnen de looptijd van deze overeenkomst. 

 Na registratie van de overdracht bij RvO is de overeenkomst zonder wederzijds goedvinden niet 

meer te ontbinden. 

 

Machtiging 

Overdrager machtigt hierbij DLV Advies om namens hem een overeenkomst onder gelijkluidende 

voorwaarden zoals in onderhavig contract uitgezet aan te gaan met Overnemer 

 

Ondeelbaar 

De uit deze overeenkomst voor Overdrager en Overnemer voortvloeiende verbintenissen zijn 

ondeelbaar. 

 

Recht 

 Op deze overeenkomst is steeds het Nederlands recht van toepassing; 

 Alle onoverbrugbare geschillen van welke aard ook, op enigerlei wijze verband houdende met 

deze overeenkomst, worden bij de bevoegde Nederlandse rechter aanhangig gemaakt. 

 

 


