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Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 In alle gevallen waarin Steenhuis van Verkoper nu of in de toekomst materialen, 
zoals ijzer, metalen, accu’s, elektrische en elektronische apparatuur, hout, papier, 
kunststoffen, etc., (in)koopt zijn deze inkoopvoorwaarden van toepassing.   
1.2 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of 
anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden van toepassing en zullen partijen in plaats van de nietige, 
vernietigde, of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging 
overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, 
vernietigde, of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen. 
1.3 Steenhuis is gerechtigd de algemene inkoopvoorwaarden zonder nadere 
aankondiging te wijzigen. 
1.4 Exemplaren van deze voorwaarden liggen te allen tijde ter inzage bij de 
weegbrug, bij de weegschaal en op het kantoor van Steenhuis, en kunnen kosteloos 
door Verkoper worden meegenomen.   
 
Artikel 2 Prijzen 
2.1 De koopprijs wordt door Steenhuis vastgesteld op basis van het gewicht, het soort 
materiaal, en de door Steenhuis gehanteerde inkoopprijzen.  
2.2 Steenhuis is gerechtigd een korting op de koopprijs toe te passen in verband met 
vervuilingen. Van vervuilingen is onder meer sprake als een deel van de materialen 
afwijkt van het hoofddeel van de materialen, gevaarlijke materialen, asbest, 
asbestverdacht materiaal, drukhouders (gasfles, brandblusser e.d.), chemische 
verontreinigingen zoals resten van olie, grond, vocht, en koel- en vriesapparatuur. 
2.3 De gehanteerde inkoopprijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van materialen, 
vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere 
prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de levering. Als binnen een maand 
daarna enige voor Steenhuis nadelige wijziging van prijsbepalende factoren optreedt, 
heeft Steenhuis het recht een evenredige korting op de koopprijs toe te passen. 
 
Artikel 3 Betaling 
3.1 Betaling van de koopprijs door Steenhuis geschiedt binnen 45 dagen na levering 
van de materialen.  
3.2 Als Verkoper eerder en/of contante betaling van de koopprijs verlangt, is 
Steenhuis gerechtigd een korting van 2% op de koopprijs in mindering te brengen. 
Steenhuis is gerechtigd contante betaling te weigeren. 
3.3 In geval van contante betaling verstrekt Steenhuis aan Verkoper een kwitantie. 
De administratie van Steenhuis strekt voor partijen tot volledig bewijs van betaling. 
3.4 Betaling kan niet worden opgevat als enige erkenning door Steenhuis van de 
deugdelijkheid van de materialen. 
3.5 Betaling bevrijdt Steenhuis van elke verplichting voortvloeiende uit de 
desbetreffende overeenkomst en kan door Verkoper niet worden aangemerkt als 
betaling van enige andere door Verkoper gepretendeerde vordering op Steenhuis. 
 
Artikel 4 Garantie verkoper 
4.1 Verkoper garandeert dat geleverde zaken geheel in overeenstemming zijn met 
opgegeven specificaties, maten, gewichten en hoeveelheden. Als op monster wordt 
gekocht moet het geleverde aan het monster beantwoorden. 
4.2 Verkoper staat ervoor in dat geleverde zaken vrij zijn van explosieven en 
ontvlambare stoffen, chemische verontreinigingen, asbest, nucleaire besmetting en 
andere volksgezondheidsbedreigende stoffen in de ruimste zin des woords, alsmede 
zijn ontdaan van ongewenste aanhechtingen zoals grond e.d.  
4.3 Steenhuis heeft steeds het recht leveringen te weigeren, als hij weet of vermoedt 
dat vervuilingen aanwezig zijn.  
4.4 Kosten voor het sorteren van (vermoedelijke) vervuilde materialen komen voor 
rekening van Verkoper.  
4.5 Steenhuis is gerechtigd op kosten van Verkoper (vermoedelijke) vervuilde 
materialen af te voeren of, naar keuze van Steenhuis, Verkoper te verzoeken de 
materialen volgens geldende eisen en voorschriften af te voeren. Als Verkoper niet 
aan deze verplichting voldoet, is Steenhuis gerechtigd opslagkosten in rekening te 
brengen.  
 
Artikel 5 Levering 
5.1 Levering van door Steenhuis gekochte zaken geschiedt door overhandiging van 
de zaken aan Steenhuis op een door haar aangewezen bestemming, en bij in 
gebreke daarvan aan zijn onderneming in Winschoten. 
5.2 Bij aflevering zal Steenhuis de zaken op een weegschaal of weegbrug wegen en 
aan Verkoper een weegbriefje uitreiken. Het weegbriefje strekt voor partijen tot 
volledig bewijs voor het gewicht van de materialen. Als Verkoper binnen drie dagen 
na uitreiking van het weegbriefje daartegen geen bezwaar maakt, wordt hij geacht de 
juistheid ervan te hebben onderschreven en staat het hem niet meer vrij tegenbewijs 
te leveren. 
5.3 Opgegeven levertijden zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd is 
Verkoper in verzuim. 
5.4 Op het moment van levering, gaat de eigendom van de goederen volledig, zonder 
eigendomsvoorbehoud, en onbezwaard op Steenhuis over. Tot dat moment zijn de 
zaken voor rekening en risico van Verkoper. 
 

Artikel 6 Keuring 
6.1 Steenhuis is bevoegd de door haar noodzakelijk geachte keuringen, controles 
en/of bemonsteringen uit te doen voeren. Verkoper zal daaraan medewerking 
verlenen. 
6.2 Materialen kunnen bij aflevering worden gecontroleerd door middel van 
steekproeven. Dit laat onverlet dat Steenhuis ook na en zonder deze controle 
gerechtigd blijft te stellen dat de geleverde materialen ondeugdelijk zijn.  
6.3 In het geval van afkeuring heeft Steenhuis het recht de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding van schade gehouden 
is. Verkoper is dan gehouden op eigen kosten de materialen af te voeren.  
6.4 Mocht blijken dat sprake is van radioactieve stoffen, dan zal Steenhuis moeten 
handelen conform de Handreiking metaal en schroot met radioactieve stoffen van 7 
maart 2019. Verkoper stemt daar bij voorbaat mee in. 
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
7.1 Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die door Steenhuis of door derden 
wordt geleden vanwege een gebrek aan de materialen of vanwege handelen of 
nalaten van Verkoper of van zijn personeel c.q. van degene die door Verkoper bij de 
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 
7.2 Verkoper vrijwaart Steenhuis voor aanspraken van derden op vergoeding van 
schade, als gevolg van door Verkoper geleverde materialen.   
 
Artikel 8 Terrein van Steenhuis 
Het betreden van het terrein van Steenhuis geschiedt op eigen risico. Het terrein is 
verboden toegang voor personen onder de 16 jaar zonder volwassen begeleider. 
Verkoper en de door Verkoper ingeschakelde derden zijn gehouden algemene 
persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken bij het betreden van het terrein en het 
lossen van containers, de aangegeven veiligheidsvoorschriften van Steenhuis op te 
volgen, en mondelinge instructies van medewerkers van Steenhuis op te volgen. Het is 
Verkoper en de door Verkoper ingeschakelde derden verboden vervuilde materialen aan 
te voeren en/of achter te laten, machines te bedienen, en onder invloed te zijn van 
alcohol en/of drugs. 
 
Artikel 9 Sloop 
9.1 Als Steenhuis in onderaanneming aan een derde opdracht geeft werkzaamheden uit 
te voeren, zoals het uitvoeren van sloopwerkzaamheden of het ontmantelen van 
installaties, gelden naast de in dit artikel genoemde bepalingen, ook de overige 
bepalingen van deze inkoopvoorwaarden. In dat geval moet bijvoorbeeld ‘Verkoper’ 
steeds als ‘Opdrachtnemer’ worden gelezen. 
9.2 Opdrachtnemer dient te voldoen aan alle eisen, voorwaarden, termijnen en 
aanwijzingen die door de hoofdopdrachtgever van Steenhuis aan Steenhuis worden 
opgelegd. Opdrachtnemer dient zich uit eigen initiatief te vergewissen van deze eisen, 
voorwaarden, termijnen en aanwijzingen, voorafgaand aan en gedurende de uitvoering 
van de opdracht.  
9.3 De werkzaamheden van Opdrachtnemer hebben pas als opgeleverd te gelden, 
zodra de werkzaamheden expliciet door de hoofdopdrachtgever zijn goedgekeurd. 
9.4 Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat alle tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden vrijkomende metalen en non-ferro metalen kosteloos aan Steenhuis 
worden geleverd. 
9.5 Het is Opdrachtnemer verboden zonder toestemming van Steenhuis binnen vijf jaren 
na uitvoering van de overeenkomst direct of indirect vergelijkbare werkzaamheden uit te 
voeren voor de hoofdopdrachtgever van Steenhuis of daaraan gelieerde 
rechts(personen), op straffe van verbeurte van een boete van € 10.000,--, vermeerderd 
met € 1.000,-- per dag dat Opdrachtnemer de schending voortduurt. 
 
Artikel 9 Gedragscode 
9.1 Verkoper dient de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties te 
onderschrijven en te handelen in overeenstemming met daarin genoemde vier 
thema’s, te weten (1) Mensenrechten (gelijk aan de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens): bescherming van de mensenrechten, geen medeplichtigheid 
aan mensenrechtenschendingen, (2) Werk (in overeenstemming met de ILO-
beginselen): bescherming van de vrijheid van vereniging, afschaffing van 
dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie, (3) Milieu: ondersteuning van 
ecologische en verantwoorde actie, bevordering van milieuvriendelijke 
technologieën, en (4) Corruptiebestrijding: voorkomen van corruptie in alle vormen, 
inclusief afpersing en omkoping. 
9.2 Verkoper is ermee bekend dat Steenhuis duurzaamheid hoog in het vaandel heeft 
staan en de milieubelasting van haar bedrijfsvoering wil beperken. Verkoper verklaart 
zich ervoor in te zullen spannen om de milieubelasting, veroorzaakt door haar geleverde 
materialen, zoveel mogelijk te beperken. 
 
Artikel 10 Forum- en rechtskeuze 
10.1 Alle met Steenhuis gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het 
Nederlands recht. De bepalingen uit het Weens Koopverdrag worden hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
10.2 Geschillen worden voorgelegd aan een absoluut bevoegd rechter in het 
arrondissement, waarin Steenhuis is gevestigd. 

 


