MESTVERWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN
Mineralen Recycling Elsendorp BV, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te
…………………………………….
Hierbij vertegenwoordigd door haar afgevaardigde –
bestuurder de heer H.M.J. van den Heuvel
Hierna te noemen.
MRE BV
EN
De BV en/of …….…………………. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
…………………… en ingeschreven in het handelsregister van ………………. onder het
nummer …………….
Hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerder/afgevaardigde – bestuurder de
heer/mevrouw ………………..
Hierna te noemen de producent.
Of, indien de wederpartij geen vennootschap is:
De heer/mevrouw ………………., wonende te ………………………………………
Hierna te noemen de producent.
Adres: …………………………………………………………………….
Postcode / Plaats: ……………………………………………………….
BRS-nummer: …………………………………………………………….
telnr.: …………………… faxnr.: …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………..
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Artikel 14 - Opschortende voorwaarden
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VOORWOORD – UITEENZETTING:
In het kader van de beperking en verwerking van drijfmest in Nederland sluiten partijen
een overeenkomst af, waarbij de producent zich verplicht om drijfmest ter verwerking
aan te bieden aan MRE BV en MRE BV zich verplicht om de drijfmest af te nemen.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Definities
Voor de interpretatie van onderhavige overeenkomst worden de hierna volgende termen
als volgt omschreven:
 MRE BV is een BV opgericht door Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp met als
hoofddoelstelling het verwerken of laten verwerken van drijfmest;


Producent, is de veehouder in Nederland;

Artikel 2 – Voorwerp van de overeenkomst
De producent verplicht zich ertoe om de overeengekomen hoeveelheid drijfmest jaarlijks
aan te bieden aan MRE BV gedurende de duur van deze overeenkomst.
MRE BV verplicht zich tegenover de producent om jaarlijks de overeengekomen
hoeveelheid drijfmest af te nemen.
Artikel 3 – Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 10 jaar, ingaande op de
datum van definitieve inwerkingtreding van de mestverwerkingsinstallatie.
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Artikel 4 – Prijzen, levering, aanpassing
Voor de looptijd van deze overeenkomst wordt de afnameprijs vastgesteld op € 8,(zegge: acht euro) exclusief BTW per ton geleverd aan de poort. Het te leveren quotum
mest vindt plaats evenredig verdeeld over het gehele jaar volgens een door MRE BV
vastgestelde planning.
Artikel 5 – Logistiek, facturatie
Het transport van de drijfmest wordt verzorgd door de producent conform logistieke
bemiddeling/planning door MRE BV.
MRE BV verzorgt de facturatie aan de producent m.b.t. de door MRE BV te verwerken
drijfmest. Facturatie vindt op basis van automatische incasso op de volgende wijze
plaats:
 1 week voorafgaand aan elk kwartaal een bedrag van € 8,00 exclusief 6% btw
per ton voor ¼ deel van het aantal gecontracteerde tonnen mest, met daarbij
verrekening van meer of minder geleverde tonnen mest van het vorige kwartaal.
Door ondertekening van deze overeenkomst machtigt de producent MRE BV om de
facturen gedurende de duur van deze overeenkomst middels automatische incasso af te
schrijven van zijn bankrekeningnummer.
Artikel 6 – Quota, verwerkingsrecht
De producent is verplicht om voor de periode van 10 jaar, jaarlijks ……..… ton
varkensdrijfmest te leveren aan MRE BV. MRE BV is verplicht deze drijfmest af te
nemen.
Artikel 7 – Kwaliteitsnormen
MRE BV verbindt zich er toe alle drijfmest die binnen het bestek van de leveringsplicht
door de producent wordt aangeboden te aanvaarden, mits:
1) De kwaliteit van de drijfmest deugdelijk is, d.w.z.:
A. Dat het om pure drijfmest gaat, eventueel met strooisel, doch zonder stro of
verkapt stro.
B. Dat de drijfmest vrij is van vreemde stoffen of materialen (vb. stenen, stukken
hout) die het mestverwerkingsproces kunnen verstoren.
C. Dat de drijfmest vrij is van vreemde stoffen, die het gebruik ervan als
plantenvoeding onmogelijk zouden kunnen maken.
D. Dat het bedrijf van de producent en de aangeboden drijfmest vrij zijn van
ziektekiemen die door de Nederlandse en de buitenlandse veterinaire
diensten aangemerkt kunnen worden als reden van weigering tot export en
import.
2) De aangeboden drijfmest wel degelijk afkomstig is van de betrokken producent.
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Artikel 8 – Procedures metingen
Partijen aanvaarden het wettelijk voorgeschreven procédé om mestmonsters te nemen.
Dit procédé kan worden aangepast indien de wetgeving verandert.
Het resultaat van de bemonstering wordt door het laboratorium aan de producent,
intermediair en aan de afnemer toegezonden. MRE BV behoudt zich het recht voor om
de resultaten te gebruiken voor onderzoek en afzetontwikkeling.
Artikel 9 – Informatieplicht
De producent verbindt er zich uitdrukkelijk toe MRE BV preventief in te lichten omtrent
een eventuele vervuiling van de drijfmest door onder andere ziektekiemen (virussen,
bacteriën,..), medicijnen, en/of overige schadelijke stoffen die normaliter niet voorkomen
in deze mest.
Artikel 10 - Overmacht
De gevallen van overmacht (bijvoorbeeld overheidsingrijpen, dierziektes) geven voor alle
partijen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de verplichtingen die
voortvloeien uit deze overeenkomst voor de duur van deze overmacht.
Artikel 11 – Beëindiging
11.1
Producent heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen bij beëindiging van zijn
bedrijf, met een opzegtermijn van 6 maanden. Opzegging vindt plaats door middel van
aangetekend schrijven.
11.2
Indien één van de partijen haar verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst niet
naleeft, of zich schuldig maakt aan een grove tekortkoming, zal de andere partij de
huidige overeenkomst mogen beëindigen, zonder opzegtermijn en zonder vergoeding
verschuldigd te zijn, onverminderd haar recht op volledige schadeloosstelling.
11.3
In geval van overtreding van andere bepalingen van deze overeenkomst zal de
benadeelde partij de overtredende partij eerst en vooral schriftelijk in gebreke stellen en
haar daarbij verzoeken om zich opnieuw te schikken naar de bepalingen van de
overeenkomst.
Indien de overtredende partij zich niet schikt binnen een termijn van 30 dagen, wordt de
beëindiging van punt 11.2 toegepast.
11.4
Het niet reageren van MRE BV op eventuele fouten vanwege de producent kan door
deze laatste nooit worden aangegrepen om aan te geven dat MRE BV verzaakt aan zijn
rechten. MRE BV behoudt zich in dat geval nadrukkelijk alle rechten.
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Artikel 12 – Wetswijziging
Het is aan partijen bekend dat een wetsvoorstel aanhangig is tot wijziging van de
Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel voor verantwoorde
mestafzet. Indien deze wijziging gevolgen heeft voor de inhoud van deze overeenkomst,
heeft MRE BV het recht om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat deze in
overeenstemming is met de gewijzigde wetgeving.
Indien door een wijziging van de Meststoffenwet mestverwerkingsrechten worden
toegekend aan MRE BV, heeft de producent uitsluitend aanspraak op deze rechten gelijk
aan de feitelijke geleverde hoeveelheid drijfmest. Heeft de producent minder dan de
overeengekomen hoeveelheid drijfmest kunnen leveren aan MRE BV als gevolg van
overmacht, dan zullen partijen in overleg treden.
Artikel 13 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken, nietigheid
De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
Iedere betwisting in verband met de interpretatie en/of uitvoering van deze overeenkomst
wordt beslecht door de rechtbanken en/of hoven van het gerechtelijk arrondissement die
uitsluitend bevoegd zullen zijn.
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 zullen dan een vervangende regeling treffen.
Artikel 14 – Opschortende voorwaarden
De huidige overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarden dat
MRE BV wordt opgericht en de benodigde vergunningen verkrijgt én de exploitatie
daadwerkelijk begint.
Zolang deze voorwaarden niet zijn vervuld heeft de huidige overeenkomst geen enkele
uitwerking.
Deze overeenkomst omvat 6 bladzijden.

Opgemaakt in 2 exemplaren op ……………………. te ……………………
Elke partij verklaart zijn exemplaar ontvangen te hebben.

MRE BV,

De producent,

………………………

H.M.J. van den Heuvel
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