Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering
van diensten aan Van Leeuwen Recycling Groep B.V. of aan haar
gelieerde vennootschappen

1.

Algemeen

1.1

Op alle aanbiedingen en alle opdrachten met betrekking tot verkoop van
zaken en/of levering van diensten door een leverancier daarvan (hierna:
de leverancier) aan Van Leeuwen Recycling Groep B.V. (hierna: “Van
Leeuwen”) en op alle overeenkomsten met Van Leeuwen terzake, zijn
deze voorwaarden van toepassing.

1.2

De toepasselijkheid van voorwaarden van de leverancier wordt hierdoor
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3

Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de leverancier
slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Van
Leeuwen schriftelijk zijn aanvaard.

2.

Totstandkoming

2.1

Alle aanbiedingen van de leverancier zijn onherroepelijk. Alle opdrachten
van

Van

Leeuwen

die

niet

overeenstemmen

met

voorafgaande

aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend.
2.2

De overeenkomst komt niet tot stand dan nadat en zoals Van Leeuwen
haar schriftelijk heeft vastgelegd.

3.

Prijs / betaling

3.1

De overeengekomen prijs is in euro’s per ton exclusief B.T.W., maar
inclusief de kosten die volgens de in artikel 4.1 bedoelde levering voor
rekening van leverancier komen. De overeengekomen prijs is vast voor
de duur van de overeenkomst.

3.2

Betaling van de prijs geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van de
factuur terzake, mits de factuur en alle bijbehorende documenten door
Van Leeuwen zijn ontvangen en goedgekeurd en mits de leverancier aan
al zijn verplichtingen onder de overeenkomst met Van Leeuwen heeft
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voldaan. Betaling van de prijs heeft niet te gelden als erkenning door
Van

Leeuwen

dat

de

geleverde

zaken

of

diensten

conform

de

overeenkomst en deze voorwaarden zijn.

4.

Levering

4.1

Levering geschiedt Delivery Duty Paid zoals bedoeld in de INCOterms
2010. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de
INCOterms gaat hetgeen in deze voorwaarden is bepaald voor.

4.2

De overeengekomen levertijd is essentieel. Overschrijding doet de
leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

4.3

Het

door

leverancier

geleverde

moet

voldoen

aan

hetgeen

is

het overeengekomene geheel

en

afgesproken in de overeenkomst.
4.4

De levering vindt plaats zodra

overeenkomstig de overeenkomst op de overeengekomen of door Van
Leeuwen aangewezen plaats is geleverd of opgeleverd en, indien het
zaken betreft, de levering is goedgekeurd, gewogen en voorzien van een
weegdocument door Van Leeuwen.
4.5

Voor overeengekomen hoeveelheden geldt dat bij vermelding van een
bepaalde hoeveelheid die vooraf wordt gegaan door de aanduiding
“circa”, “ongeveer” of “ca.” een afwijking van: (i) maximaal 5% is
toegestaan voor ferro schroot en (ii) 2% voor non-ferro schroot.

4.6

Het door Van Leeuwen bepaalde en in een weegdocument vermelde
nettogewicht van de levering is bepalend voor de berekening van de
prijs.

4.7

Indien het door Van Leeuwen bepaalde nettogewicht meer is dan bij de
overeenkomst is afgesproken (voor het geval een bepaalde hoeveelheid
overeen is gekomen), dan is Van Leeuwen bevoegd: (i) het meerdere te
weigeren, (ii) te aanvaarden tegen de gerelateerde dagprijs conform de
LME (London Metal Exchange), of (iii) te aanvaarden tegen de in de
overeenkomst vastgestelde prijs (dit ter vrije keuze van Van Leeuwen).

4.8

De leverancier is verplicht om op verzoek van Van Leeuwen een voor
haar acceptabele bankgarantie of andere zekerheid te stellen. De
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bankgarantie dient te allen tijde te worden verstrekt door een te goeder
naam en faam bekend staande Nederlandse bank.

5.

Planning / regels

5.1

De leverancier is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de
planningen – en eventuele wijzigingen daarin – van Van Leeuwen en
dient

zijn

werkzaamheden

zo

in

te

richten,

dat

verstoring

van

werkzaamheden van Van Leeuwen of derden niet plaats heeft.
5.2

De leverancier is verplicht zich te houden aan de op het terrein van Van
Leeuwen geldende regels. Een exemplaar van deze regels kan bij het
betreden van het terrein van Van Leeuwen worden verkregen. In ieder
geval zal de leverancier de volgende regels in acht nemen: (i) de
leverancier zal zich via de kortste route begeven naar de losplaats, (ii)
de leverancier zal in het voertuig waarmee de zaken worden afgeleverd
blijven zitten en alleen uitstappen op instructie van/namens van
Leeuwen voorzover dat voor het lossen van de zaken nodig is en (iii) alle
overige instructies van/namens Van Leeuwen onmiddellijk opvolgen.

6.

Laden / lossen / transport

6.1

De leverancier is verantwoordelijk voor het laden en het lossen van de
zaken. De leverancier dient derhalve zelf te zorgen voor de in verband
daarmee benodigde hulpmaterialen en gereedschappen, werkkleding en
veiligheidsmiddelen.

6.2

Indien het laden / lossen door of vanwege Van Leeuwen plaatsvindt of
indien Van Leeuwen (hulp)middelen aan de leverancier ter beschikking
stelt, is leverancier gehouden de daarmee gemoeide kosten te voldoen.

6.3

De leverancier zorgt voor het transport van de zaken en de daarmee
gemoeide kosten zijn voor zijn rekening. De leverancier is verplicht het
transport van de te leveren zaken te doen begeleiden door de vereiste
(vervoers)documenten, waaruit in ieder geval de volgende gegevens
blijken:
–

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.
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De leverancier is verplicht voornoemde documenten en gegevens
alsmede documenten ten behoeve van doorvoer, grensoverschrijdend
verkeer

en

milieu,

overeenkomstig

de

betreffende

toepasselijke

regelgeving tijdig in het bezit te stellen van Van Leeuwen en garandeert
dat het geleverde en de levering zelf aan deze regelgeving voldoet.

7.

Keuring

7.1

Van Leeuwen is gerechtigd te allen tijde - mitsdien ook tussentijds - te
(doen) inspecteren, (doen) keuren en/of (doen) beproeven of de
geleverde zaken en/of de verrichte diensten aan de overeenkomst
beantwoorden ongeacht de plaats waar de betrokken zaken zich
bevinden.

De

leverancier

is

verplicht

hiervoor

alle

benodigde

medewerking te verlenen. De leverancier verleent hierdoor toestemming
(of voorzover nodig: zal zorgen dat toestemming wordt verleend) aan
Van Leeuwen (of door haar ingeschakelde derden) voor het betreden
van de plaats waar de zaken zich bevinden of de diensten worden
verricht.
7.2

Inspectie, keuring, beproeving, afname en/of betaling door of vanwege
Van Leeuwen ontheffen de leverancier niet van enige verplichting of
aansprakelijkheid, noch sluit dit latere afkeuring door Van Leeuwen uit.

7.3

De kosten voor inspectie, keuring of beproeving zijn voor rekening van
de leverancier.

7.4

Indien Van Leeuwen de levering van zaken of diensten afkeurt, zal zij dit
onder opgave van redenen aan de leverancier meedelen. De leverancier
is verplicht afgekeurde zaken terug te nemen.

7.5

Indien de zaken niet blijken te voldoen aan de eisen gesteld in deze
voorwaarden en/of de acceptatievoorwaarden genoemd in artikel 4.3,
heeft Van Leeuwen het recht de zaken op kosten van de leverancier
retour te zenden of deze op kosten van de leverancier wel aan de
overeenkomst te laten voldoen.

8.

Risico en eigendomsovergang

8.1

Werknemers van de leverancier werken, ook op locaties van Van
Leeuwen, voor zijn (de leverancier) rekening en risico. Zaken van de
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leverancier zijn, ook op locaties van Van Leeuwen, eveneens voor zijn
rekening en risico.
8.2

Te leveren zaken en/of zaken waaraan diensten worden verricht zijn tot
de voltooiing van de levering of oplevering als bedoeld in artikel 4.4 voor
rekening en risico van de leverancier.

9.

Orde, veiligheid en milieu

9.1

De leverancier en zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden
zijn

gehouden

van

overheidswege

vastgestelde

veiligheids-

en

milieuvoorschriften in acht te nemen en zich overigens te voegen naar
de ter plaatse waar het werk wordt uitgevoerd geldende reglementen,
instructies en aanwijzingen met betrekking tot orde, veiligheid, milieu en
controle.
9.2

De leverancier mag niet in strijd handelen met de Europese Verordening
op de Overbrenging van Afvalstoffen.

10.

Garantie en aansprakelijkheid

10.1 De leverancier garandeert dat alle geleverde zaken en diensten voldoen
aan de overeenkomst, geschikt zijn voor het beoogde gebruik en
conform

eventuele

overheidsvoorschriften

zijn.

De

leverancier

is

verplicht zich er bij iedere levering van te vergewissen dat hij beschikt
over de laatste versie van de acceptatievoorwaarden van Van Leeuwen.
De geleverde zaken zullen te allen tijde en tenminste niet bevatten:
–

explosieve en ontvlambare stoffen;

–

materiaal met vocht- of luchtinsluitingen;

–

chemische verontreiniging;

–

nucleaire besmetting;

–

volksgezondheidbedreigende stoffen.

10.2 De leverancier is aansprakelijk voor alle kosten en schade (waaronder
uitdrukkelijk is begrepen gevolgschade), die voor Van Leeuwen het
gevolg zijn van enige tekortkoming van de leverancier in de nakoming
van zijn verplichtingen, alsmede voor alle schade die wordt toegebracht
door de leverancier, zijn personeel, door hem ingeschakelde personen en
vennootschappen en/of door tekortkomingen in de door hem geleverde
of te leveren zaken; de leverancier vrijwaart Van Leeuwen te dier zake
voor alle nadelige gevolgen in verband met aanspraken van derden.
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11.

Cessieverbod/verrekening

11.1 Het is de leverancier, behoudens schriftelijke toestemming van Van
Leeuwen, verboden om een vordering op Van Leeuwen over te dragen
aan een derde.
11.2 Van Leeuwen is steeds bevoegd al hetgeen zij schuldig is aan de
leverancier te verrekenen met hetgeen de leverancier al dan niet
opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling, aan Van Leeuwen schuldig
is.

12.

Opschorting/ontbinding/beëindiging

12.1 Van Leeuwen heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden of te beëindigen (hierna: ontbinden) door middel van een
schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien
en zodra de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan
enige verplichting jegens Van Leeuwen, alsmede in geval van surséance
van betaling of faillissement van de leverancier, beslag op (een deel
van) diens bedrijfseigendommen of goederen bestemt voor de uitvoering
van

de

overeenkomst,

stillegging

en/of

liquidatie

van

diens

onderneming. Alsdan is Van Leeuwen slechts gehouden tot vergoeding
aan de leverancier van de pro rata prijs voor de reeds geleverde
diensten of zaken, doch alleen in zoverre geleverde diensten Van
Leeuwen ook werkelijk tot nut strekten en/of Van Leeuwen geleverde
zaken wenst te behouden, één en ander onverminderd de Van Leeuwen
overigens

toekomende

rechten,

waaronder

het

recht

op

schadevergoeding.
12.2 Van niet-tijdige voldoening als bedoeld in artikel 12.1 is tevens sprake
indien achterstand ontstaat op door Van Leeuwen

ontvangen of

voorgeschreven planningen of onder de omstandigheden

dat het

vermoeden redelijkerwijze gewettigd is, dat vertraging zal optreden in
de uitvoering door leverancier van enige (deel)verplichting ingevolge de
overeenkomst.
12.3 Van Leeuwen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring in geval de
overeenkomst met haar afnemer of opdrachtgever, ten behoeve van wie
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de overeenkomst met de leverancier alleen of mede werd aangegaan,
om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden,
beëindigd of opgeschort. In dat geval is Van Leeuwen slechts gehouden
tot vergoeding aan de leverancier van de pro rata prijs voor de reeds
geleverde diensten of zaken.
12.4. Van Leeuwen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te ontbinden
door middel van een schriftelijke verklaring tegen vergoeding van de pro
rata prijs voor de reeds geleverde diensten of zaken. Indien Van
Leeuwen de overeenkomst ontbindt in verband met een toerekenbare
tekortkoming van de leverancier, is zij deze pro rata prijs niet
verschuldigd.

13.

Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Van Leeuwen
schriftelijk met een andere wijze van geschillenbeslechting instemt.
13.2 De

overeenkomst

toepasselijkheid

van

is

onderworpen
het

verdrag

aan
der

Nederlands
Verenigde

recht.

Naties

De

inzake

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het
Weens koopverdrag) is uitgesloten.
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