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Algemene Voorwaarden  
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de inzameling van Lithium-
Ion batterijen met UN-nummer 3840 en hebben als doel een aanvulling te zijn op deze overeenkomsten wat betreft 
de verantwoordelijkheid van de classificatie van de Lithium-Ion batterijen.  
 
1 - ADR 
 
Lithium-Ion batterijen worden hierbij aangemerkt als “gevaarlijke stoffen” onder de Europese Overeenkomst voor 
het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Op basis van de ADR, de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen (WVGS) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), is de Ontdoener 
verantwoordelijk voor het aanbieden van een zending ten vervoer die voldoet aan de voorschriften uit de ADR. De 
ontdoener is de onderneming die zich, voor zichzelf of voor derden, van gevaarlijke goederen ontdoet. ARN is de 
opdrachtgever van het transport dat plaatsvindt als een ontdoener zich van Lithium-Ion batterijen wil ontdoen.  
 
2 - Aanmelding 
 
Indien de Lithium-Ion batterijen op de markt is gebracht door een bij ARN aangesloten importeur van Lithium-Ion 
batterijen – zijnde het ARN Beheerplan - wordt deze kosteloos door ARN ingezameld. Indien dat niet het geval is, 
zal ARN de inzameling niet faciliteren en zal ARN u, indien deze bekend zijn bij ARN, de contactgegevens van de 
desbetreffende importeur verschaffen. Het bij ARN aanmelden van de Lithium-Ion batterij voor afvoer geschiedt 
door het invullen van het aanmeldformulier via www.arn.nl/batterijen.  
 
Door gebruik te maken van het aanmeldformulier verklaart u namens de ontdoener bevoegd te zijn tot het 
accepteren van deze Algemene Voorwaarden. ARN heeft zich ingespannen om het aanmeldformulier, en alle 
daarbij verstrekte informatie juist en volledig op te stellen. Ontdoener kan aan het aanmeldformulier of aan de 
daarbij verstrekte informatie dan ook geen enkele rechten ontlenen en het ontneemt de ontdoener niet van de eigen 
verantwoordelijkheid voor de juiste classificatie van Lithium-Ion batterijen onder de ADR wetgeving.  
 
3 - Classificatie en Verpakking 
 
Bij het invullen van het aanmeldformulier geeft de ontdoener de classificatie van de Lithium-Ion batterijen aan, die 
zonder aanpassing aan de inzamelaar wordt gecommuniceerd. De Lithiumbatterijen worden geclassificeerd als 
transportzeker of kritisch. Transportzekere Lithium-Ion batterijen worden onderverdeeld in Lithium-Ion batterijen 
inclusief originele verpakking en exclusief originele verpakking.  
 
Lithium-Ion batterijen dienen door de ontdoener gereed te worden gemaakt voor inzameling. Dit houdt in dat de 
polen van de batterij moeten zijn afgepakt met niet-geleidbaar materiaal en ingeval elektrolytlekkage moet de 
buitenkant van de batterij ontdaan zijn van elektrolyt, de batterij moet compleet zijn en (indien mogelijk) verpakt zijn 
in de originele verpakking met de juiste kenmerken en etiketten. Wanneer ze niet beschikken over de originele 
verpakking of het gaat om kritische batterijen, dan dient de ontdoener afspraken te maken over de verpakking met 
het Inzamelingbedrijf. De ontdoener zet verder alles gereed op een goed toegankelijk en droog terrein, zonder 
blokkades of gevaarlijke omstandigheden en op zodanige wijze dat inzameling op locatie van ontdoener op snelle, 
veilige en efficiënte wijze kan plaatsvinden. 
 
4 - Aansprakelijkheid 
 
De ontdoener blijft onder de ADR-wetgeving te allen tijde verantwoordelijk voor de classificatie en beoordeling van 
de transportzekerheid van de Lithium-Ion batterijen. Ontdoener is voorts verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
juistheid en volledigheid van de ingevulde gegevens en de verpakking van transport zekere Lithium-Ion batterijen 
in de originele verpakking (indien mogelijk).  
 
Enige aansprakelijkheid van ARN voor schade of voor claims van derden ten gevolge van onvolkomenheden, 
onjuistheden of lacunes in de vragenlijst of de daarbij verstrekte informatie, of ten gevolge van het gebruik van de 
vragenlijst door ontdoener, is uitgesloten. Tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld of nalatigheid van 
ARN in het doorgeven van de juiste informatie omtrent de classificatie aan de inzamelaar.  
 
Indien en voor zover ARN toch aansprakelijk zou zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van ARN om 
terechte en aan ARN te wijten gronden in het geheel niet uitkeert, is de totale aansprakelijkheid van ARN in dat 
geval beperkt tot een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro). 
 


