ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN
1. Toepassing
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze
contractvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen
Brink Recycling B.V. (hierna te noemen: “verkoper”) en haar afnemers (hierna te
noemen: “koper”). Eventuele door koper gemaakte bedingen – algemene
voorwaarden van koper daaronder begrepen – zijn alleen dan van toepassing indien
verkoper deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

2. Aanbieding
Alle aanbiedingen, in welke vorm en door wie dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Alle
opgaven met betrekking tot afmetingen, gewichten, afbeeldingen en/of anderszins
in prijslijsten en/of andere drukwerken zijn niet bindend en alleen bedoeld om een
algemene voorstelling te geven. Afwijkingen geven koper geen recht ontvangst en/of
betaling van zaken te weigeren of enige vergoeding te eisen.

3. Overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst door schriftelijke orderbevestiging of feitelijke
uitvoering van de opdracht tot stand.
Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor verkoper slechts
bindend indien verkoper deze schriftelijk bevestigd heeft.
Afspraken en/of toezeggingen van vertegenwoordigers of ander personeel zijn voor
verkoper slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn.
Voor de juiste opname van telefonische bestellingen kan verkoper niet instaan.

4. Levering
Levering geschiedt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, op de
door verkoper te bepalen wijze van verzending vanaf fabriek of magazijn. De te
leveren zaken kunnen franco, onder rembours of middels ter beschikkingstelling
aan het adres van verkoper aangeboden worden.
Verkoper is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd.
Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering. Meer- of minderlevering van +
10% is verkoper toegestaan.

5. Leveringstijd en overmacht
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De leveringstijd wordt naar beste weten bij benadering vastgesteld en is, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, voor verkoper niet bindend.
De leveringstijd gaat in met verzending van de orderbevestiging en nadat alle
noodzakelijke gegevens die door koper dienen te worden verstrekt in het bezit van
verkoper zijn. Verkoper heeft aan zijn verplichtingen met betrekking tot de
leveringstijd voldaan indien de zaken voor afloop van de levertijd verzonden zijn of
medegedeeld is dat zij voor verzending gereed staan.
Overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, geeft koper geen
recht ontvangst en/of betaling van zaken te weigeren noch enige vergoeding van
verkoper te eisen. Indien verkoper door overmacht wordt belet de overeenkomst na
te komen, dan wel dat dit daardoor kostbaarder en bezwaarlijker wordt gemaakt,
heeft verkoper het recht de leveringstijd dienovereenkomstig te verlengen en om of
zonder rechterlijke tussenkomst de naleving van de overeenkomst op te schorten of
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat
verkoper tot enige vergoeding of garantie verplicht is.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, tengevolge waarvan
de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze van verkoper niet meer kan worden
verlangd, tot welke omstandigheden in ieder geval in de zin van deze voorwaarden
gerekend worden: oorlog en oorlogsgevaar, staking, brand en storm, ziekte, inen/of uitvoerverboden, bedrijfsstoring bij de leveranciers van verkoper, bij de
vervoerders of bij verkoper zelf, faillissement of in gebreke blijven van leveranciers,
maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering
van de overeenkomst voor verkoper bezwaarlijker en/of kostbaarder mochten
maken dan tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bekend was.
Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde
omstandigheden zich voordoen ten aanzien van toeleveranciers van verkoper.

6. Transportrisico
De zaken worden altijd voor risico van koper vervoerd, ook al is levering franco
koper afgesproken.
Het risico gaat op koper over, zodra de zaken aan de vervoerder zijn afgegeven of –
indien koper zelf voor het transport zorgt – voor verzending gereed staan. Indien
koper voor transport zorgdraagt dient hij op de door verkoper opgegeven datum en
plaats af te roepen. Bij gebreke van tijdige afroep mag verkoper de zaken voor
rekening en risico van koper opstaan.

3

7. Prijzen
De geoffreerde prijzen gelden vanaf fabriek of magazijn. De verkoopprijzen zijn
gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging bestaande prijzen. In geval van
wijziging van deze prijzen voordat levering heeft plaatsgevonden, heeft verkoper het
recht overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
De verkoopprijzen zijn exclusief BTW, verpakkingskosten, transportkosten (tenzij
anders overeengekomen), verzekeringspremies, douaneheffingen, invoerrechten en
soortgelijke kosten. Al deze kosten en belastingen zijn geheel voor rekening van
koper.

8. Betaling
Alle betalingen moeten zonder enige aftrek geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum op de door verkoper aangegeven bankrekening, tenzij anders
overeengekomen.
Indien verkoper deelleveringen verricht is hij gerechtigd, ieder deel apart te
factureren en daarvoor betaling conform dit artikel te verlangen.
Betalingen worden geacht eerst in mindering te worden gebracht op de kosten,
daarna op de rente en daarna op de oudste vordering.
Verkoper heeft te allen tijde het recht voor levering van koper te verlangen dat
voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van diens
betalingsverplichtingen. Indien koper een dergelijke zekerheid niet stelt, heeft
verkoper het recht verdere leveringen te staken. Indien koper niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt, worden alle openstaande vorderingen van verkoper
onmiddellijk opeisbaar.
Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij verder
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder verder
ingebrekestelling koper vertragingsrente in rekening te brengen. De rente wordt
berekend over de openstaande en opeisbare bedragen en wel vanaf de dag waarop
uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening.
De vertragingsrente bedraagt 1% per maand.
Indien verkoper in verband met niet – tijdige betaling (buiten) gerechtelijke
maatregelen dient te nemen, komen de daaruit voortvloeiende kosten – te stellen op
minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag – voor rekening van koper,
onverminderd het recht op schadevergoeding.

9. Eigendomsvoorbehoud
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Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het
moment waarop koper aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend
met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht – voldaan
heeft. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken
gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te
bewaren. Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van koper om binnen de normale
uitoefening van zijn bedrijf de zaken aan afnemers te verkopen alsmede zijn recht
om de zaak te verwerken onverlet, zolang verkoper geen gebruik maakt van zijn
recht deze rechten van koper op te zeggen wegens – niet nakoming door koper van
zijn verplichtingen jegens verkoper.
In voorkomende gevallen is koper verplicht op verzoek van verkoper mee te werken
aan de vestiging van een pandrecht op door hem van verkoper gekochte zaken,
zulks tot zekerheid van betaling door koper.

10. Reclames
Koper dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op gebreken of
eventuele afwijkingen van het overeengekome. Eventuele reclames moeten
schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen 10 werkdagen na leveringsdatum.
Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk
en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op
straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamering aanhangig te zijn gemaakt.

11. Aansprakelijkheid
Noch verkoper, noch medewerker(s) van verkoper noch door verkoper ingeschakelde
derden zullen, ooit, uit welken hoofde dan ook aansprakelijk zijn voor enige schade
– bedrijfsschade daaronder begrepen – aan koper of enige derden, met betrekking
tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of
het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen.

12. Ontbinding
In geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door koper van de
verplichtingen die voortvloeien uit enige overeenkomst met verkoper alsmede in
geval van faillissement en surséance van betaling dan wel aanvragen daartoe of het
(buiten faillissement) verkeren in de toestand van te hebben opgehouden te betalen,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper dan wel in geval van overname
door derden wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en voorts in geval
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nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft koper het recht zonder rechterlijke
tussenkomst de ontbinding van de overeenkomst in te roepen hetzij voor het geheel
hetzij gedeeltelijk en onverminderd het recht op schadevergoeding.

13. Toepasselijk recht en geschillen
Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. Voor zover deze
algemene contractvoorwaarden ook zijn opgemaakt: in een andere taal dan de
Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting
berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied
de vestigingsplaats van verkoper is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend
recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

