ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN STEENHUIS RECYCLING B.V. JUNI 2021
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en
toekomstige overeenkomsten tussen Steenhuis Recycling B.V. en de daaraan
gelieerde vennootschappen, hierna: “Steenhuis”, en de wederpartij.
1.2 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Steenhuis zijn vrijblijvend. Steenhuis kan dus niet worden
gebonden aan een aanbod.
2.2 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van
overheidswege, reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede
kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.
2.3 Steenhuis mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden
na het sluiten van de overeenkomst, aan de wederpartij doorberekenen.
Artikel 3 Betaling
3.1 Facturen van Steenhuis dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden
voldaan.
3.2 Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling direct
contractuele rente van 1% per maand verschuldigd aan Steenhuis, waarbij een
gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Daarnaast is de
wederpartij, als betaling na een betalingsherinnering van Steenhuis uitblijft, ook
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het
factuurbedrag met een minimum van € 40,--.
3.3 Het is de wederpartij niet toegestaan vorderingen op Steenhuis te verrekenen.
Artikel 4 Levering
4.1 Levering vindt plaats op het moment dat Steenhuis de zaak op zijn eigen
bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan de wederpartij en aan de wederpartij heeft
meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. De wederpartij draagt vanaf
dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en
lossen.
4.2 Steenhuis en de wederpartij kunnen overeenkomen dat Steenhuis voor het
transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust
desondanks ook in dat geval op de wederpartij. De wederpartij kan zich tegen deze
risico’s verzekeren.
4.3 Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is altijd indicatief. Het verzuim van
Steenhuis treedt pas in na een deugdelijke ingebrekestelling. Als sprake is van
meerwerk of van andere omstandigheden dan Steenhuis bekend waren toen hij de
levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode
verlengd met de tijd die Steenhuis, met in achtneming van zijn eigen planning, nodig
heeft om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.
4.4 De wederpartij moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren tijdig
zijn verkregen.
4.5 Het is Steenhuis toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. In dat
geval is Steenhuis bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.6 Ten aanzien van de geleverde hoeveelheid, strekt de door Steenhuis daarvan
opgemaakte weegbrief tussen partijen tot volledig bewijs. De weegbrief van
Steenhuis prevaleert dus boven een weegbrief van de wederpartij.
4.7 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment
waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens
de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Voldoet de wederpartij
niet aan deze verplichting, dan is Steenhuis gerechtigd de goederen op haar eigen
terrein op te slaan en kosten ten bedrage van € 15,-- per ton per maand bij de
wederpartij in rekening te brengen, waarbij een deel van de maand als een hele
maand heeft te gelden.
Artikel 5 Monsters
Tenzij door de koper bijzondere eisen aan de te leveren zaken worden gesteld en
deze door Steenhuis uitdrukkelijk zijn aanvaard, moet met de sortering van type
materialen door Steenhuis genoegen worden genomen. Monsters en gegevens over
eigenschappen en maten e.d. worden door Steenhuis slechts bij wijze van
aanduiding verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald.
Artikel 6 Overmacht
6.1 Steenhuis heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als
hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens de wederpartij na
te komen.
6.2
Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door Steenhuis
ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers, transporteurs of andere
partijen waarvan Steenhuis afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit,
verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of
verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades,
stakingen, werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen en pandemie.
Artikel 7 Klachten

7.1 De wederpartij dient direct na de aflevering goederen te controleren op
waarneembare gebreken. Klachten over dergelijke gebreken dienen binnen 24 uren
na levering per email bij Steenhuis door de wederpartij te worden gemeld, op straffe
van verval van alle rechten.
7.2 De wederpartij kan op alle overige niet-direct waarneembare gebreken geen
beroep meer doen, als hij hierover niet binnen tien dagen na levering per e-mail bij
Steenhuis heeft geklaagd.
7.3 Als de wederpartij meent dat sprake is van vuil (aanhangende materialen zoals
water en zand of oneigenlijke materialen zoals hout, rubber en beton), dient de
wederpartij door middel van foto’s én een rapport van een onafhankelijke
keurmeester aan te tonen dat sprake is van vuil. De vuilaftrek bedraagt hoogstens
4% van het gefactureerde bedrag.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Steenhuis blijft eigenaar van de aan de wederpartij geleverde goederen, totdat
de wederpartij aan alle (betalings)verplichtingen jegens Steenhuis heeft voldaan.
8.2 Steenhuis is gerechtigd bij niet tijdige betalingen de haar krachtens dit artikel in
eigendom toebehorende zaken terug te nemen, waar deze zich ook mogen
bevinden. De koper verplicht zich reeds nu voor alsdan Steenhuis alle door deze in
redelijkheid verlangde medewerking te verlenen.
8.3 In geval van (oneigenlijke) vermenging van door Steenhuis geleverde goederen
met goederen van de wederpartij of van derden, is de wederpartij gehouden een
gewicht gelijk aan de door Steenhuis geleverde goederen uit de vermengde
goederen aan Steenhuis terug te geven, ook als de door Steenhuis geleverde
goederen niet meer indivualiseerbaar zijn.
Artikel 9 Sloop
9.1 Als Steenhuis van de wederpartij opdracht krijgt een goed te slopen, hebben de
werkzaamheden als opgeleverd te gelden, zodra (1) de werkzaamheden door
Steenhuis zijn afgerond en Steenhuis de wederpartij daarvan op de hoogte heeft
gebracht en de werkzaamheden niet binnen drie dagen daarna door de wederpartij zijn
gekeurd, (2) de werkzaamheden door de wederpartij zijn gekeurd of (3) de ruimte door
de wederpartij waar het gesloopte goed zich bevond weer door de wederpartij in
gebruik is genomen.
9.2 De wederpartij draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal
of verlies van zaken van Steenhuis, en door Steenhuis ingeschakelde derden, zoals
gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden
verricht of op een andere overeengekomen plaats.
9.3 Als Steenhuis werkzaamheden niet kan uitvoeren als gevolg van gebeurtenissen
die voor rekening of risico van de wederpartij komen, is de wederpartij gehouden de
daardoor ontstane stilstandsuren aan Steenhuis te vergoeden.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Steenhuis is niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij of van derden
als gevolg van werkzaamheden door Steenhuis, tenzij sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Steenhuis.
10.2 Als Steenhuis om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 1 van dit
artikel De verplichting van Steenhuis tot het vergoeden van schade op grond van
welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Steenhuis uit hoofde van
een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd.
10.3 Als Steenhuis om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 1 en 2 van
dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15%
van de totale opdrachtsom (exclusief btw).
10.4 In geen geval komt voor vergoeding in aanmerking:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade,
productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die
door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan
wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of
niet-leidinggevende ondergeschikten van Steenhuis.
De wederpartij kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
10.5 Kan Steenhuis, ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging
van een hulppersoon, aan de overeenkomst een verweermiddel jegens de koper
ontlenen, dan kan ook de hulppersoon, indien hij op grond van deze gedraging door
de koper wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, zal ware hij zelf bij de
overeenkomst partij.
10.6 De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van
Steenhuis die niet direct betrekking hebben op de overeenkomst.
Artikel 11 Toepasselijk recht en rechtskeuze
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Steenhuis en de wederpartij is Nederlands
recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten
tussen Steenhuis en de wederpartij worden beslecht door de rechtbank te
Groningen.

