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MESTVERWERKINGSOVEREENKOMST 

(Overeenkomst tot levering van drijfmest) 

 

Ondergetekenden: 

  

1. Merensteyn B.V., statutair gevestigd te Best, kantoorhoudende op het adres De 

Waal 49 te Best, hierna te noemen: “Merensteyn”, waarvan haar bestuurder 

Biopark De Peel B.V. hierbij vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde de heer 

L.L.J.J. Rooijackers; 

 

 en 

 

2. Maatschap / VOF / BV / … / ………………………………………………….(naam), 

statutair gevestigd te ……………….………, ingeschreven in het handelsregister van de 

KvK onder nummer……………..…….. Ten deze rechtgeldig vertegenwoordigd door haar 

maten / vennoten /directie; 

 a) ………………………………………………………….…………………………. 

 

 b) ……………………………………………………………………………………. 

 

 c) ……………………………………………………………………………………. 

 hierna te noemen; “Leverancier”  

   
 

Naam: ______________________________________________________________________ 
 

Adres + nr:___________________________________________________________________ 
 

PC + Woonplaats:_____________________________________________________________ 
 

Tel:________________________________ Mob: ___________________________________ 
 

Email:______________________________________________________________________ 
 
      Bankrekeningnr:______________________________________________________________ 
 

 
 

Laadadres 1: 
 

Adres +  nr:_________________________ 
 

Postcode __________________________ 
         
Woonplaats_________________________ 

 
BRS-nr(s):__________________________ 

 
 

Laadadres 2: 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
__________________________________ 

 

 

 

Overeenkomst 1.1 
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In aanmerking nemende dat: 

 

a. Mestac U.A. de afgelopen jaren heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een 

mestverwerkingsproject in Ysselsteyn (L); 

b. Mestac U.A. daarvoor Biopark De Peel BV heeft opgericht die zich richt op de bouw van 

een mestverwerkingsinrichting voor varkens- en rundveedrijfmest te Ysselsteyn (L); 

c. Voor de exploitatie van de te bouwen mestverwerkingsinrichting is door Biopark De Peel 

BV de werkmaatschappij Merensteyn  BV opricht; 

d. Leverancier van Biopark De Peel B.V. het recht heeft verworven om drijfmest te laten 

verwerken in de mestverwerkingsinrichting, waarvan de voorwaarden in een 

afzonderlijke akte zijn vastgelegd 

e. Merensteyn ter uitvoering van het door de Leverancier verkregen recht bereid is om 

drijfmest van de Leverancier af te nemen en te verwerken in de 

mestverwerkingsinrichting; 

f. Merensteyn en Leverancier thans schriftelijk nadere voorwaarden wensen vast te leggen 

voor de levering en verwerking van de drijfmest. 

g. op het moment van ondertekening van de overeenkomst de mestverwerkingsinrichting 

nog niet gereed is; 

h. de overeenkomst tussen Merensteyn en Leverancier wordt aangegaan voor de duur van 

zeven jaren, vanaf de datum waarop de mestverwerkingsinrichting operationeel is.  

 

zijn als volgt overeengekomen: 

 

1. Ingangsdatum – looptijd 
De overeenkomst gaat in op de dag dat de mestverwerkingsinrichting door Merensteyn in 

gebruik wordt genomen. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 7 (zeven)  

jaren. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum zonder dat een 

opzegging door een van partijen nodig is. Onder ingebruikname wordt in deze 

overeenkomst verstaan: de mestverwerkingsinrichting operationeel is ofwel drijfmest 

verwerkt kan worden.  

 

2. Verwerkingsrecht - Leveringsplicht  

a. De Leverancier is verplicht om gedurende de looptijd van deze overeenkomst jaarlijks 

.….…. ton varkensdrijfmest / rundveedrijfmest (doorhalen)  met mestcode: …..….. en             

….......  ton varkensdrijfmest / rundveedrijfmest (doorhalen)  met mestcode: ……... te 

leveren aan Merensteyn. Merensteyn verplicht zich jegens de Leverancier om deze 

drijfmest te verwerken in de door haar geëxploiteerde mestverwerkingsinrichting te 

Ysselsteyn.  

b. Merensteyn is echter slechts gehouden de aangeboden mest te verwerken indien de 

Leverancier aan de aandeelhouder/bestuurder van Merensteyn, Biopark De Peel B.V., 

de vergoeding heeft betaald voor het recht om drijfmest te mogen verwerken in de 

mestverwerkingsinrichting, waarvan de voorwaarden aan partijen genoegzaam zijn 

bekend.  

c. In Leverancier, na voorafgaand schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichting 

om de overeengekomen hoeveelheid mest te leveren niet of niet tijdig nakomt, verbeurt 

hij jegens Merensteyn, een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening 

vatbare boete van € 5,- (zegge: vijf euro) per niet geleverde ton drijfmest, onverminderd 

het wettelijk recht van Merensteyn volledige schadevergoeding te vorderen. 
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3. Kwaliteitsnormen 

Merensteyn verbindt zich er toe alle drijfmest die binnen het bestek van deze 

overeenkomst door de Leverancier wordt aangeboden te aanvaarden, mits de kwaliteit 

van de drijfmest deugdelijk is, dat wil zeggen dat; 

a) het gaat om pure drijfmest van varkens of rundvee; 

b) de drijfmest geen mestvreemde en/of milieuschadelijke stoffen bevat die:  

a) het verwerkingsproces kunnen verstoren; 

b) het gebruik van de (eind)producten als plantenvoeding onmogelijk maken 

c) de drijfmest vrij is van ziektekiemen die door de Nederlandse en/of buitenlandse 

autoriteiten aangemerkt kunnen worden als reden tot weigering voor export en import. 
 

Merensteyn is gerechtigd de verwerking van de drijfmest op te schorten totdat de 

Leverancier aan voormelde verplichtingen heeft voldaan.  
 

4. Mestlevering 

De leverancier stemt er mee in dat de overeengekomen hoeveelheid drijfmest gelijkmatig 

verdeeld over het jaar wordt afgenomen. De drijfmest wordt vanaf het laadadres van de 

Leverancier door of namens Merensteyn opgehaald, waarbij alle wettelijk voorgeschreven 

procedures betreffende bemonstering, registratie (AGR/GPS) en administratie worden 

nageleefd. Merensteyn is gerechtigd om voor dit transport een vervoerder in te schakelen.  
 

5. Facturering – betaling 
a. Merensteyn brengt voor de afgenomen drijfmest een ophaalbijdrage in rekening bij de 

Leverancier. Deze ophaalbijdrage bedraagt per de ingangsdatum van onderhavige 

overeenkomst het bedrag zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst. Alle op 

de bijlage genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

b. Facturatie vindt plaats door Merensteyn aan de hand van de vervoersdocumenten mest. 

Betaling door de Leverancier dient te geschieden met automatische incasso en wel 

binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder het recht van de Leverancier op korting 

of verrekening.  Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft de Leverancier te 

kennen in te stemmen met de automatische incasso van de ophaalbijdrage.  

c. Bij niet tijdige betaling van enigerlei factuur is Merensteyn gerechtigd de drijfmest 

nog slechts af te nemen tegen contante betaling dan wel om enigerlei vorm van 

zekerheid (bijvoorbeeld voorschotbetalingen) te verlangen. Zulks onverminderd de 

overige rechten van Merensteyn op grond van de overeenkomst en de wet. 

 

6. Wijziging ophaaltarieven 

Merensteyn heeft het recht de tarieven tussentijds te wijzigen indien wijzigingen in een of 

meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. Oorzaken kunnen zijn, doch niet 

uitsluitend; stijging van energie- brandstof en loonkosten; ongunstige aan- en 

verkoopvoorwaarden en condities tengevolge van gewijzigde (inter)nationale 

marktsituatie o.a. betrekking hebbende op de afzet van producten uit de mestverwerking.  

Tariefswijzigingen worden minimaal twee weken voorafgaande aan de prijsverhoging aan 

de leverancier mee gedeeld.  

 

7. Informatieplicht 

De Leverancier verplicht zich uitdrukkelijk om Merensteyn tijdige in te lichten omtrent 

eventuele verontreiniging van de drijfmest waaronder begrepen schadelijke en/of 

mestvreemde stoffen alsmede het voorkomen van besmettelijke ziektes op het bedrijf van 

de Leverancier.  
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8. Overmacht 

In gevallen van overmacht (bijvoorbeeld overheidsingrijpen, uitbraak dierziektes, brand) 

geven voor partijen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de 

verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst voor de duur van de overmacht.  

 

9. Beëindiging overeenkomst door Merensteyn 
In de navolgende gevallen heeft Merensteyn het recht de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk al dan niet met onmiddellijke ingang – zonder dat enige ingebrekestelling of 

rechterlijke tussenkomst is vereist – door middel van een schriftelijke mededeling op te 

schorten en/of op te zeggen, onverminderd haar overige rechten op grond van de wet en 

de overeenkomst, waaronder het recht op schadevergoeding en zonder dat Merensteyn 

gehouden is enige betaling (waaronder schadevergoeding) aan Leverancier te verrichten; 

a. in geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van één of meerdere 

bepalingen van de overeenkomst door Leverancier; zulks nadat Leverancier 

schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn voor herstel van de 

betreffende tekortkoming is gegund, tenzij de tekortkoming uit haar aard niet 

herstelbaar is 

b. indien Leverancier een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of 

(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder 

bewind, beheer of curatele wordt gesteld; 

c. indien Leverancier (onderdelen) van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk 

overdraagt, liquideert of stillegt, dan wel verpacht, verhuurt, of anderszins aan een 

derde ter beschikking stelt; 

d. indien bij Leverancier executoriaal of conservatoir  beslag wordt gelegd; 

e. indien de mestverwerkingsinrichting niet langer operationeel is. 

 

10. Beëindiging overeenkomst door Leverancier 
Leverancier, of diens rechtverkrijgende(n), heeft het recht om de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen door een schriftelijke 

mededeling aan Merensteyn: 

a. in geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van één of meerdere 

bepalingen van de overeenkomst door Merensteyn, zulks nadat Merensteyn schriftelijk 

in gebreke is gesteld en een redelijke termijn voor herstel van de betreffende 

tekortkoming is gegund, tenzij de tekortkoming uit haar aard niet herstelbaar is.  

b. indien Merensteyn een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of 

(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder 

bewind, of beheer wordt gesteld; 

c. indien Leverancier zijn mestproductie en/of dierrechten en/of mestverwerkingrechten 

aan de overheid overdraagt. 

d. indien Leverancier als gevolg van overmacht geen vee op zijn bedrijf  meer kan 

houden. Is Leverancier als gevolg van overmacht gehouden zijn veestapel gedeeltelijk 

in te krimpen dan wordt het aantal te leveren ton drijfmest, zoals bepaald in artikel 1, 

overeenkomstig gewijzigd. 

e. Indien Leverancier een natuurlijk persoon is en overlijdt. De erven van Leverancier 

hebben alsdan het recht om de overeenkomst te beëindigen, tenzij het bedrijf van 

Leverancier door één of meerdere erven wordt voortgezet. 

 

11. Overdracht van de overeenkomst 
a. Behoudens het in deze overeenkomst bepaalde zijn Partijen niet gerechtigd om hun 

rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke 
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goedkeuring van de andere Partij aan derden over te dragen.  

b. Leverancier verbindt zich jegens Merensteyn om zijn rechten en verplichtingen 

ingevolge de overeenkomst bij wijze van kettingbeding over te dragen aan een ieder 

die zijn bedrijf op dezelfde locatie zal gaan uitoefenen, ongeacht op welke juridische 

basis (bijv. pacht, huur of eigendom) dit geschiedt en ongeacht op wiens naam het 

relatienummer bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voormalig Dienst 

Regelingen,  staat geregistreerd.  
 

12. Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden die de Leverancier hanteert zijn op deze overeenkomst niet van 

toepassing. 

 

13. Aansprakelijkheid 
a. De Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten en schade, op 

enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de levering van drijfmest 

die niet aan de in artikel 3 vermelde kwaliteitseisen voldoet.   

b. Merensteyn is nimmer aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten en schade, 

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, op 

enigerlei wijze verband houdende met, dan wel wordt veroorzaakt door dat  Merensteyn 

niet erkend wordt als mestverwerker dan wel deze erkenning op enigerlei wijze kwijt 

raakt.   

 

14. Opschortende voorwaarden 

Onderhavige overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat: 

a. Leverancier op het moment van ondertekening lid is van coöperatie Mestac U.A of 

het lidmaatschap heeft aangevraagd; 

b. de algemene ledenvergadering van Mestac U.A. heeft ingestemd met de uitvoering 

van het project; de oprichting van de mestverwerkingsinrichting. 

c. Leverancier aan Biopark De Peel de vergoeding heeft betaald voor het verkrijgen van 

het recht tot mestverwerking. 

d. Biopark De Peel over de benodigde vergunningen beschikt en Merensteyn 

daadwerkelijk start met de exploitatie van de mestverwerkingsinrichting.  

 

15. Rechtskeuze en geschillenbeslechting 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 

Ingeval van een geschil naar aanleiding van deze overeenkomst zullen Partijen vooreerst 

trachten om te komen tot een regeling in der minne. Indien een regeling in der minne niet 

kan worden bereikt, zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

arrondissement te ’s-Hertogenbosch. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op ….… - ….… 2015                                    

te …………...……………….. 

Leverancier Merensteyn B.V. 

 Voor haar: 

       

 

 

 

…………………….. L.L.J.J. Rooijackers 
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Bijlage 1: Ophaalbijdrage conform artikel 5 van de mestverwerkingsovereenkomst 

 

Volgens artikel 5 van de overeenkomst wordt per ton afgenomen drijfmest een ophaalbijdrage 

in rekening gebracht bij de leverancier. 

 

Varkensmest 
 

Fosfaat gehalte Basistarief 
Toeslag 

per kg fosfaat 
Nettotarief 

< 3 kg / ton 17,00 / ton nvt 17,00 / ton 

3 kg/ ton 17,00 / ton nvt 17,00 / ton 

4 kg / ton 17,00 / ton € 1,50 / kg  18,50 / ton 

5 kg / ton 17,00 / ton € 1,50 / kg 20,00 / ton 

> 5 kg/ton 17,00 / ton €1,50 per kg P2O5 20,00 plus …. 

    

 

Rundveemest 
 

Fosfaat gehalte Basistarief 
Toeslag 

per kg fosfaat 
Nettotarief 

< 2 kg/ton 15,00 / ton  15.00 / ton 

> 2 kg/ton 15,00 / ton 1,50 / kg 15.00, plus ….. 

 

Tarieven zijn gebaseerd op een transportafstand van minder dan 20 km van veehouderijbedrijf 

tot de verwerkingslocatie in Ysselsteyn (L).  

 

 

Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)  
 

Indien voor rundveemest, vervangende varkensmest wordt geleverd aan de 

mestverwerkingsinstallatie, zal de invulling van de verwerkingsplicht worden geregistreerd 

met een Vervangende VerwerkingsOvereenkomst (VVO). De kosten voor deze VVO 

bedragen; €  1,50 per kg fosfaat.  

 

 

Alle bedragen zijn exclusief BTW 

De vermelde tarieven gelden vanaf:    1 maart 2014. 

Hiermee vervallen alle voorgaande overzichten / tarieven.   

 
 


