Algemene Inkoopvoorwaarden
JANSEN RECYCLING HOLDING B.V. EN AAN HAAR GERELATEERDE VENNOOTSCHAPPEN

1. Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Afnemer’: de in het hoofd van deze voorwaarden genoemde partij(en);
‘Leverancier’: (rechts)persoon die goederen en/of diensten verkoopt aan Afnemer of daartoe in
onderhandeling is;
‘Overeenkomst’: met Afnemer te sluiten of gesloten overeenkomst, waaronder begrepen daartoe
strekkende aanbiedingen en bestellingen;
‘Partijen’: Afnemer en de Leverancier;
‘Prestatie’: de levering van goederen en/of diensten overeenkomstig een overeenkomst en de
daarop toepasselijke regelgeving,(veiligheid) instructies, specificaties en dergelijke;
‘Orderbevestiging’: schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst of een deel daarvan door
Afnemer;
‘Prijs’: door Afnemer te betalen prijs voor een Prestatie.’

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Partijen geldende Overeenkomsten. Algemene
voorwaarden van de Leverancier zijn niet van toepassing. Afwijking van en aanvulling op deze
voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3. Overeenkomst
De Orderbevestiging geldt als volledig bewijs van de Overeenkomst tussen Partijen.

4. Prijs en betaling
De Prijs is gefixeerd tenzij enige herzieningsmogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. De Prijs is
exclusief BTW en is gebaseerd op de leveringsconditie 'Delivery Duty Paid' (DDP) op de
overeengekomen plaats van levering. Betaling van de Prijs vindt plaats, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur en alle bijbehorende
documenten zoals weeg- en keuringscertificaten door Afnemer zijn ontvangen en goedgekeurd.
Afnemer is bevoegd betaling van de Prijs op te schorten totdat zij de Prestatie heeft goedgekeurd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.
Betaling van de Prijs bevrijdt Afnemer van alle verplichtingen die zij jegens de Leverancier betreffende
de Prestatie heeft. Betaling van de Prijs geldt niet als erkenning door Afnemer dat de Prestatie
deugdelijk is. Afnemer is bevoegd de Prijs te verrekenen met enige schuld van de Leverancier aan
Afnemer. De Leverancier is niet bevoegd tot verrekening.
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5. Levering
De INCO-term 2000 van de International Chamber of Commerce 'Delivery Duty Paid' (DDP) op de in de
Orderbevestiging genoemde plaats van levering is toepasselijk op de Overeenkomst.
Levering geschiedt overeenkomstig de Orderbevestiging, behoudens overmacht aan de zijde van de
Leverancier of Afnemer. Indien een der partijen in een overmacht situatie komt te verkeren, deelt deze
dit zo spoedig mogelijk mede aan de andere partij. Indien de Leverancier, behoudens ingeval van
overmacht, zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet-deugdelijk nakomt, is hij jegens Afnemer
gehouden tot vergoeding van alle daardoor geleden directe en indirecte schade, alsmede van alle
(buiten)gerechtelijke kosten.
De Leverancier is verplicht het transport van de te leveren zaken te doen begeleiden door de vereiste
(vervoer)documenten, waaruit in ieder geval blijkt van:

de identiteit van de Leverancier;

het gewicht van de geleverde zaken;

de samenstelling en omschrijving van de geleverde zaken;

de plaats van oorsprong van de geleverde zaken;

de plaats van bestemming.
De Leverancier is verplicht voornoemde documenten en documenten ten behoeve van doorvoer,
grensoverschrijdend verkeer en het milieu, overeenkomstig de betreffende regelgeving tijdig in bezit te stellen
van Afnemer. Met betrekking tot overeengekomen hoeveelheden geldt dat bij vermelding van een bepaalde
hoeveelheid voorafgegaan door de aanduiding 'circa' of 'ca.' een afwijking van +/- 5% is toegestaan voor ferro
schroot en een afwijking voor non-ferro schroot van 2%. Het door Afnemer bepaalde en in een
weegdocument vermelde nettogewicht van de leverantie is bepalend voor de berekening van de Prijs. Voor
zover dit nettogewicht door Afnemer zelf is bepaald en minder is dan het in de vervoerdocumenten vermelde
nettogewicht zal, bij een verschil bij ferro schroot leveringen van minder dan 1% en bij non ferro schroot
leveringen van minder dan 0,2%, creditering door de Leverancier aan Afnemer plaatsvinden op basis van de
gegevens van het weegdocument van Afnemer. Is het verschil groter dan voormeld, is de Leverancier na
onmiddellijk protest bevoegd de levering onmiddellijk door een onafhankelijke derde te laten wegen en zal de
Prijs overeenkomstig diens weging worden berekend.
Voorzover dit nettogewicht door Afnemer zelf is bepaald en meer is dan het in de vervoerdocumenten
vermelde nettogewicht, dan is Afnemer bevoegd levering van het meerdere:

te aanvaarden tegen een prijs te berekenen volgens de Overeenkomst;

te aanvaarden tegen de gerelateerde dagprijs LME;

te weigeren.
Indien zich omstandigheden voordoen of voorzienbaar zijn waardoor de Leverancier niet of niet-tijdig of niet
in overeenstemming met de Overeenkomst kan leveren, zal de Leverancier hiervan onmiddellijk schriftelijk
opgave doen aan Afnemer met mededeling van alle relevante gegevens.
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6. Kwaliteit en keuring
Keuring, controle en/of bemonstering op de in de branche gebruikelijke wijze door daartoe door
Afnemer aangewezen personen of instanties, kan plaats vinden voorafgaande aan, tijdens of na de
levering. De Leverancier verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de goederen worden
geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuring, controles en
bemonstering en verstrekt voor haar rekening de benodigde documentatie en inlichtingen. De kosten
van de keuring en/of zijn voor rekening van de Leverancier. De uitgevoerde keuring ontslaat de
Leverancier niet van de verplichtingen tot het leveren overeenkomstig de Overeenkomst, noch sluit het
latere afkeuring uit. Aansprakelijkheid van de Leverancier wegens gebreken in de geleverde zaken blijft
gehandhaafd, ook al zouden deze gebreken eerst tijdens bewerking, doorlevering of het gebruik van
deze zaken blijken.
In geval van afkeuring zal Afnemer de Leverancier hiervan met opgave van redenen in kennis stellen.
Onverminderd de bevoegdheid van Afnemer de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden is
de Leverancier desgevraagd gehouden de (geheel of gedeeltelijke) afgekeurde zaken binnen een door
Afnemer gestelde redelijke termijn te herstellen c.q. te vervangen. De kosten en eventuele schade ten
gevolge hiervan zijn voor rekening van de Leverancier. Indien de Leverancier niet in staat is binnen de
gestelde termijn de desbetreffende zaken te herstellen c.q. te vervangen is Afnemer bevoegd voor
rekening en risico van de Leverancier maatregelen te treffen.

7. Garantie
De Leverancier garandeert:
dat de geleverde zaken geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven specificaties, maten,
gewichten en hoeveelheden; en dat de geleverde zaken uitgesloten zijn van:
•
explosieve en ontvlambare stoffen;
•
materiaal met vocht- of luchtinsluitingen;
•
chemische verontreinigingen;
•
nucleaire besmetting;
•
niet gewenste metalen of niet-metalen elementen, alsmede overige ongewenste aanhechtingen
zoals grond, etc.;
•
volksgezondheidsbedreigende stoffen.
Afnemer heeft recht te weigeren, indien Afnemer weet of het vermoeden heeft dat een of meerdere van de
hiervoor bedoelde vervuilingen aanwezig zijn. De Leverancier is gehouden voor zijn rekening en risico de
betreffende zaken terug te nemen en af te voeren. De Leverancier is aansprakelijk voor de schade aan
personen en zaken als gevolg van de aanwezigheid van de hiervoor bedoelde vervuiling. De Leverancier zal
zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld hiervoor genoegzaam verzekeren en verleent Afnemer
desgewenst inzage in de polis.
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8. Eigendomsovergang
De geleverde zaken gaan in eigendom op Afnemer over op het moment dat de levering door haar is
goedgekeurd; tot dat moment zijn de zaken voor risico van de Leverancier.

9. Geen overdracht rechten en verplichtingen
De Leverancier is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te dragen
aan of doen overnemen door een derde.

10. Toepasselijk recht, geschilbeslechting
Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
(het "Weens Koopverdrag") is niet van toepassing.
Geschillen die in verband met een Overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de
geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank in
Rotterdam.
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