ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
VAN DALEN METALS RECYCLING & TRADING
Artikel 1

Deponering

De Algemene Verkoopvoorwaarden van Van Dalen Moerdijk B.V., Van Dalen
Middelburg B.V., Van Dalen International B.V., Van Dalen Nijmegen B.V., Van
Dalen Doetinchem B.V. en De Ruiter Schroot B.V. alle ook te noemen: Van
Dalen Metals Recycling & Trading , zijn gedeponeerd ter griffie van de
Rechtbank Rotterdam d.d. 10 mei 2010, onder nummer 37/2010.
Artikel 2

Aanduiding

Van Dalen Metals Recycling & Trading wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid met leverancier ; iedere (rechts)persoon, die met leverancier een
overeenkomst tot levering van goederen heeft gesloten, respectievelijk wenst af
te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, wordt aangeduid met afnemer .
Artikel 3
3.1
3.2

Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken
deel uit van alle offertes van leverancier en alle met afnemers gesloten
overeenkomsten.
In een individuele overeenkomst kan door partijen (gedeeltelijk) worden
afgeweken van deze algemene verkoopvoorwaarden. Afwijkende
voorwaarden dienen door leverancier schriftelijk te zijn bevestigd. Ingeval
van strijdigheid tussen deze verkoopvoorwaarden en de nadere afspraken,
prevaleren de bepalingen van de individuele overeenkomst. Op latere
overeenkomsten zullen deze algemene verkoopvoorwaarden steeds weer
onverkort van toepassing zijn.

Artikel 4

Kernactiviteiten Van Dalen Metals Recycling & Trading

Leverancier houdt zich voornamelijk bezig met het inzamelen, be- en verwerken
en verhandelen van metalen.
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Artikel 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

Alle door leverancier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een overeenkomst komt tot stand nadat de order van afnemer door
leverancier schriftelijk is bevestigd.
Een overeenkomst is in ieder geval tot stand gekomen, indien aan de
overeenkomst daadwerkelijk door leverancier uitvoering wordt gegeven en
afnemer niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op de order of een reeds
bestaande overeenkomst zijn voor leverancier niet bindend indien en voor
zover door leverancier niet schriftelijk bevestigd.
Bij raamovereenkomsten komt de individuele koopovereenkomst tot stand
telkens op het moment dat de bevestiging van de order voor een
(deel-)levering, binnen het kader van de raamovereenkomst, door
leverancier wordt verzonden. Deze algemene verkoopvoorwaarden blijven
onverkort van kracht op deze (deel-)leveringen.
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of
de strekking van de overeenkomst (bijv. bij raamovereenkomsten)
voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
Mondelinge orders worden uitgevoerd conform de door leverancier
gemaakte notities en de daaraan gegeven interpretatie, waarbij afnemer
bevoegd is tegenbewijs te leveren. De uitvoering van mondelinge
koopovereenkomsten kan worden opgeschort tot het moment van de
schriftelijke bevestiging daarvan door leverancier.

Artikel 6
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

6.6

6.7
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Totstandkoming van de overeenkomst

Prijzen en betaling

Tenzij anders overeengekomen luiden de verkoopprijzen in euro s,
exclusief BTW en zijn zij gebaseerd op de verkoopconditie Ex Works (EXW)
, conform Incoterms 2000.
Betaling door afnemer vindt plaats binnen dertig dagen na factuurdatum,
tenzij een andere betalingstermijn of -wijze is overeengekomen.
Ingeval betaling door middel van een letter of credit is overeengekomen, is
de leverancier niet gehouden op enige wijze met de uitvoering van de
overeenkomst aan te vangen alvorens de afnemer de letter of credit op de
afgesproken voorwaarden heeft gesteld.
Het is afnemer niet toegestaan enige schuld aan leverancier te verrekenen
met enige vordering op leverancier of een andere, in artikel 1 genoemde,
vennootschap.
Wanneer betaling door afnemer niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn, is afnemer van rechtswege in verzuim.
Afnemer is vanaf dat moment over het gehele uitstaande bedrag een
cumulatieve rente verschuldigd van 1% per maand.
Wanneer het verzuim als bedoeld in art. 6.5 intreedt, is afnemer
onmiddellijk een bedrag ter hoogte van 5% van het uitstaande bedrag
verschuldigd aan administratiekosten. Indien voor leverancier de werkelijk
gemaakte kosten van de te late betaling hoger zijn, heeft hij recht op die
werkelijk gemaakte kosten.
Indien leverancier derden inschakelt ten behoeve van het incasso van het
uitstaande bedrag, heeft hij bovendien recht op volledige vergoeding van
de buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

Artikel 7
7.1

7.2
7.3

Leverancier is te allen tijde gerechtigd om alvorens tot uitvoering van de
overeenkomst over te gaan dan wel de reeds begonnen uitvoering van de
overeenkomst voort te zetten, van de afnemer te verlangen dat hij
genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van zijn
(betalings)verplichtingen.
Leverancier kan zekerheid verlangen in de vorm van een bankgarantie of
letter of credit.
Indien de afnemer de gevraagde zekerheid niet stelt binnen een door
leverancier gestelde redelijke termijn, dan is leverancier gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden.

Artikel 8
8.1

8.2
8.3

9.2

9.3
9.4
9.5
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Eigendomsvoorbehoud

Ongeacht de overeengekomen verkoopconditie of eventueel gestelde
zekerheid, blijven alle door leverancier geleverde zaken eigendom van
leverancier totdat de volledige koopprijs door leverancier is ontvangen en
bovendien alle overige vorderingen die leverancier op afnemer heeft of zal
verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in art. 3:92
lid 2 BW, zijn voldaan.
Zolang de eigendom van de zaken niet op afnemer is overgegaan mag
deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop
verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Indien afnemer in verzuim is ten aanzien van een of meer van de in het
eerste lid genoemde vorderingen, heeft leverancier het recht zonder
nadere aankondiging de zaken waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt
in bezit te nemen en ofwel deze voor rekening en risico van afnemer te
bewaren totdat volledige betaling is ontvangen, ofwel deze aan derden te
verkopen en de verkoopopbrengst minus alle daarmee gepaard gaande
kosten te verrekenen met de schuld van afnemer. Afnemer blijft in alle
gevallen gehouden de overeengekomen koopprijs van de zaken integraal
te voldoen.

Artikel 9
9.1

Zekerheidstelling

Levering en risico-overgang

De door leverancier aan afnemer opgegeven levertijden zijn slechts
indicaties en binden de leverancier niet.
Het is leverancier te allen tijde toegestaan in afwijking van de
overeengekomen hoeveelheid te leveren zaken 10% meer of minder te
leveren. De totale netto koopprijs voor de geleverde zaken wordt naar
evenredigheid aangepast.
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering Ex Works (EXW)
conform Incoterms 2000.
Indien in afwijking van het vorige lid een andere verkoopconditie wordt
overeengekomen, wordt ook deze geïnterpreteerd aan de hand van
Incoterms 2000.
Het risico in de zaken gaat over op de afnemer op het moment dat de
leverancier de zaken op overeengekomen tijdstip en plaats aan afnemer
ter beschikking stelt.

9.6

Indien de koopovereenkomst ook het vervoer van de zaken omvat, gaat
het risico in de zaken over op het moment van belading van het eerste
vervoermiddel. Het vervoer van de zaken alsmede het laden en lossen is in
alle gevallen voor risico van afnemer.

Artikel 10 Transport en verzekering
10.1 Indien leverancier ten behoeve van de afnemer een transportverzekering
afsluit, gebeurt dat op basis van de Institute Marine Cargo Clauses, C.
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen zal de betreffende
transportverzekering dekking bieden tot maximaal de totale koopprijs als
opgenomen in de koopovereenkomst vermeerderd met 5%.
10.2 De afnemer is verplicht de zaken na ontvangst te verzekeren tot het
moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Artikel 11 Controle, kwaliteit en kwantiteit
11.1 De procedures van leverancier ten aanzien van de controle van de te
leveren zaken voldoen aan de voorschriften die daarvoor krachtens de
Nederlandse, Belgische en Europese wetgeving gelden. Afnemer dient
leverancier te informeren over eventuele afwijkingen van de regelgeving in
het land van vestiging van de afnemer ten opzichte van Europese
regelgeving.
11.2 Ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zaken geldt dat een
afwijking van 0,50% voor de gemiddelde verontreiniging is toegestaan.
11.3 Ten aanzien van de kwantiteit van de geleverde zaken is de meting op de
plaats van belading van het eerste transportmiddel beslissend.
11.4 Indien de meting van afnemer op de plaats van lossing 1,00% of meer
afwijkt van de meting van leverancier, is afnemer op straffe van verval van
rechten gehouden deze afwijking onverwijld en vóór lossing aan
leverancier te melden. Leverancier kan ofwel de afwijkende meting
aanvaarden ofwel beslissen dat voordat gelost wordt een nieuwe meting
plaatsvindt door een onafhankelijke deskundige, wiens oordeel voor beide
partijen bindend is.
11.5 Indien afnemer in strijd met het vorige lid overgaat tot lossing van de
geleverde zaken voordat leverancier daarvoor goedkeuring heeft gegeven
of de onafhankelijke deskundige zijn meting heeft kunnen uitvoeren, geldt
in afwijking van het in de vorige leden bepaalde de meting op de plaats
van belading van het eerste transportmiddel.
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Artikel 12 Gebreken
12.1 Afnemer dient alle klachten wegens uitwendig waarneembare dan wel
onmiddellijk te constateren gebreken op straffe van verval van rechten
aan leverancier te melden onmiddellijk nadat de zaken conform artikel 9
aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
12.2 Ingeval in afwijking van het bepaalde in 9.3 is overeengekomen dat
leverancier het transport verzorgt, geldt de in het eerste lid omschreven
verplichting op het moment dat de zaken het laatste door leverancier
ingeschakelde vervoermiddel hebben verlaten.
12.3 Alle overige gebreken dient afnemer op straffe van verval van rechten aan
leverancier te melden binnen twee werkdagen nadat de zaken conform
artikel 9 aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld dan wel het laatste
door leverancier ingeschakelde vervoermiddel hebben verlaten.
12.4 Ingeval afnemer gebreken constateert, dient hij de betreffende partij
zorgvuldig en separaat van andere aanwezige zaken te bewaren. Indien de
zaken in het bedrijf van afnemer worden be- of verwerkt, gelden zij als
geaccepteerd en kan afnemer zich niet meer op eventuele gebreken
beroepen.
12.5 De leverancier heeft het recht om, indien de geleverde zaken niet
overeenstemmen met het overeengekomene en door afnemer afgekeurd
worden, deze kosteloos bij de afnemer af te halen.
12.6 Bij disputen omtrent de kwaliteit van de geleverde zaken stellen partijen
gezamenlijk een onafhankelijke deskundige aan. Deze deskundige stelt de
kwaliteit van de geleverde zaken bindend vast. Indien blijkt dat de zaken
aan de overeengekomen kwaliteit voldoen, komen alle kosten met
betrekking tot de keuring voor rekening van afnemer.
12.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het in artikel 9 bepaalde omtrent
risicoovergang. Het is in voorkomende gevallen aan afnemer te bewijzen
dat eventuele gebreken niet gedurende het transport zijn ontstaan.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van leverancier is in alle gevallen beperkt tot naar
keuze van de leverancier restitutie van (een gedeelte van) de koopprijs of
kosteloze vervanging van de geleverde zaken.
13.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging
in de levering of voor welke andere gevolgschade dan ook.
13.3 De in voorgaande leden bedongen beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid gelden niet voor zover afnemer bewijst dat de
betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
leverancier zelf.
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Artikel 14 Overmacht
14.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden
buiten de wil en/of invloed van partijen, ongeacht of die omstandigheden
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien,
waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan
worden verlangd.
14.2 Overmacht geeft afnemer geen recht op schadevergoeding en ontslaat
leverancier van nakoming van de overeenkomst.
14.3 Leverancier zal afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien
hij in overmacht komt te verkeren/verkeert.
Artikel 15 Opzegging en ontbinding
15.1 Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om een raamovereenkomst door
middel van een schriftelijke mededeling onder opgaaf van redenen, met
een opzegtermijn van twee maanden, op te zeggen.
15.2 Nadat een schriftelijke mededeling als bedoeld in het vorige lid door de
andere partij is ontvangen, zullen partijen in overleg treden over de
gevolgen van een zodanige opzegging. De leverancier kan in afwachting
van de uitkomst van een dergelijk overleg de uitvoering van de
overeenkomst onmiddellijk staken.
15.3 Indien afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van
andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig, of niet
naar behoren nakomt, is leverancier gerechtigd de overeenkomst eenzijdig
en zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving te ontbinden onverminderd de verdere aan leverancier
toekomende rechten op schadevergoeding.
15.4 Indien aan de zijde van afnemer een overmachtsituatie ontstaat, wordt de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de
periode dat de overmachttoestand nakoming verhindert, onverminderd het
recht van leverancier om de overeenkomst te ontbinden door middel van
een schriftelijke kennisgeving.
15.5 In het geval van faillissement of surseance van betaling van afnemer en in
geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee
vergelijkbare toestand van de onderneming van afnemer, is afnemer van
rechtswege in verzuim en heeft leverancier het recht de overeenkomst
zonder ingebrekestelling eenzijdig, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden of
de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten,
zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding gehouden is,
onverminderd eventueel aan leverancier verder toekomende rechten,
daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle
vorderingen van leverancier zullen alsdan terstond en volledig opeisbaar
zijn en indien mogelijk door schuldvergelijking worden gecompenseerd.
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Artikel 16 Overdracht rechten of verplichtingen uit overeenkomst
Zonder schriftelijke toestemming van leverancier is afnemer niet gerechtigd zijn
rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met leverancier voortvloeiend,
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 17 Toepasselijk recht en jurisdictie
17.1 Op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
17.2 Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit.
17.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel deze
voorwaarden zelf, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
burgerlijke rechter te Rotterdam tenzij naast leverancier, tevens afnemer
lid is van de Metaal Recycling Federatie en partijen uit hoofde van hun
lidmaatschap van de Metaal Recycling Federatie gehouden zijn hun
geschillen door arbitrage te doen beslechten.
Artikel 18 Nietige bepalingen
Indien en voor zover een of meer bepalingen uit deze algemene
verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zou(den)
lijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De
nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden
vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere
bepaling zo dicht mogelijk benadert.
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