Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor BSA Granulaten van
A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
van A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V.
b.

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden
gebruikt door A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V.

c.

In deze voorwaarden is de verkoper degene
die deze voorwaarden hanteert, terwijl de
andere partij verder wordt betiteld als koper.

d.

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden
slechts indien en voor zover uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen.

e.

Algemene voorwaarden van koper gelden niet
tenzij deze schriftelijk door verkoper zijn
aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen, orders
a. Aanbiedingen van verkoper binden verkoper
voor de termijn welke in de aanbieding is
vermeld.
Bij gebreke van zodanige vermelding geldt een
redelijke termijn, welke termijn maximaal 6
weken is.

c.

Prijzen zijn gebaseerd op productie en aflevering
van de BSA-Granulaten gedurende de normale
werkuren van de productie- installatie van A.C.
Stolwerk Sloopwerken B.V. Franco leveringen
geschieden uitsluitend met volle vrachten tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Levertijd
a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen
op gegeven levertijden nimmer als fatale termijn zijn
te beschouwen.
In geval van niet-tijdige levering is verkoper dan ook
eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

d.

De prijzen zijn in Europese euro’s tenzij anders over
eengekomen.

b.

Bij overschrijding van fatale levertermijnen, danwel
bij verzuim zoals in het vorige lid bedoeld, heeft
koper geen aanspraak op schadevergoeding doch
slechts de keus om, binnen een door verkoper daar
toe te stellen redelijke termijn, alsnog nakoming te
eisen dan wel de over eenkomst te ontbinden.

c.

Overschrijding van enig termijn ten gevolge van
over macht geeft beide partijen de bevoegdheid
de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan
de andere partij mededeling te doen, nadat de
overmachtsituatie een maand heeft voortgeduurd,
één en ander zonder dat de ene partij tegenover
de andere aanspraak op schadevergoeding heeft.
Een mededeling zoals in de vorige zinsnede
bedoeld zal moeten geschieden binnen een week
na het verstrijken van de daarin genoemde termijn.

Artikel 4 Hoeveelheid
a.
Het gewicht van de geleverde hoeveelheid
wordt bepaald met behulp van een door
verkoper aan te wijzen weegtoestel, dat
voorzien dient te zijn van een geldig ijkcertifi
caat, tenzij anders is overeengekomen.
b.
Indien de prijzen zijn gebaseerd op
inhoudsmaten, vindt hoeveelheidbepaling
plaats op of in het transport middel.
c.
De op vorenstaande wijzen
hoeveelheid is bindend.
d.

e.
b.

Verkoper kan van koper een schriftelijke
bevestiging van de opdracht verlangen in
welk geval de overeenkomst geacht wordt tot
stand te zijn gekomen op de dag waarop deze
bevestiging door verkoper is ontvangen, tenzij
verkoper binnen 8 dagen na ontvangst alsnog
bij aangetekend schrijven aan koper
mededeelt de overeenkomst niet te willen
aangaan.

Artikel 3 Prijzen
a. De in offerten genoemde prijzen zijn gebaseerd
op de prijzen van de kostencomponenten,
waaronder onder andere wordt verstaan
lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en
hulpstoffen, brandstoffen, zulks per datum van
de offerte.
b.

Indien zulks in de koopovereenkomst is bepaald
is verkoper gerechtigd de koopprijs aan te
passen in verband met wijzigingen in de
voornoemde kostencomponenten.

Verkoper heeft het recht tot maximaal 3% meer of
minder te leveren dan de door koper bestelde
hoeveelheid, met dien verstande dat koper de
werkelijk geleverde hoeveelheid dient te betalen.
Een bij de aflevering verstrekte afleveringsbon of
weegbon wordt geacht de hoeveelheid van het
geleverde Granulaat juist weer te geven, tenzij
koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst
van het Granulaat aan verkoper meldt.

Artikel 5 Levering
a. Levering geschiedt af installatie A.C. Stolwerk
Sloopwerken B.V., tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
b.

De zaken reizen voor rekening en risico van koper,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

c.

Het Granulaat wordt geacht door verkoper te zijn
geleverd en door koper te zijn aanvaard:
a.
bij levering af fabriek: zodra het Granulaat
op het vervoermiddel is geladen;
b.
bij franco levering: zodra het Granulaat ter
plaatse is aangevoerd en gelost.
Verkoper is na levering niet meer verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het geleverde puin.

d.

Artikel 7 Overmacht
a. Onder overmacht in de zin van deze algemene
voorwaar den wordt onder meer verstaan, elke
omstandigheid buiten wil en toedoen van verkoper,
al dan niet ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst voorzienbaar, tengevolge waarvan
nakoming van deze overeenkomst door verkoper,
door koper redelijkerwijs niet kan worden ver
langd, zoalsonder andere (doch niet uitsluitend)
oorlog of daarmee vergelijkbare of
verbandhoudende omstandig heden,
bedrijfsstoringen, werkstakingen, werkuitsluiting
en en andere arbeidsmoeilijkheden, gebrek aan
grondstof, storingen in het verkeer en
transportmoeilijkheden, toerekenbaar niet nakomen
c.q. overmacht aan de zijde van derden door
verkoper ten behoeve van de uitvoering
van het met koper overeengekomen ingeschakeld,
alsmede maatregelen van overheidswege.
b.

Indien onder dergelijke omstandigheden
leveranciers van verkoper door prijsstijgingen en/of
loonsverhogingen genoodzaakt zijn de met
verkoper overeengekomen prijzen en voorwaarden
te wijzigen, dan heeft verkoper dezelfde
bevoegdheid ten opzichte van koper.

Artikel 8 Fabricage door derden
a. Verkoper heeft het recht de gecontracteerde
hoeveelheid Granulaat geheel of ten dele te
doen vervaardigen door derden mits dit
Granulaat in overeenstemming is met de BRL
2506. De koper van dit Granulaat zal een
produktcertificaat van deze derden
ontvangen.

e.

f.
b.

Dit brengt geen wijziging in de overige
bepalingen van de overeenkomst, noch
ontheft het verkoper van zijn uit de
overeenkomst voortvloeiende
verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en
kwaliteitsgarantie.

Artikel 9 Kwaliteitsgarantie
a. Verkoper garandeert dat het Granulaat in
overeenstemming is met de BRL 2506 "KOMO
productcertificaat voor BSA-Granulaten in de
wegenbouw", zoals van kracht 1 maand voor
dagtekening van uitgifte van het produkt-.
certificaat.
b.

Alleen Granulaat waarvan door de certificatie
instelling is vastgesteld dat het granulaat
voldoet aan de eisen van de BRL2506 wordt
geleverd met een door A.C. Stolwerk
Sloopwerken bv uitgegeven productcertificaat
voorzien van een sticker met daarop de
vermelding van het product, projectnaam
leveringsdatum, geleverde hoeveelheid en een
uniek volgnummer welke op aanvraag aan
koper wordt verstrekt.

c.

Koper is gerechtigd aan verkoper op te vragen
de resultaten van de productiecontrole
overeenkomstig de BRL 2506 betreffende de
periode waarin het Granulaat is geproduceerd,
welke resultaten binnen redelijke termijn
aan koper ter hand zullen worden gesteld.

d.

Koper is gerechtigd met betrekking tot de
fysische of milieuhygiënische kwaliteit bij
aflevering keuring door de afnemer te vragen,
welke keuring zal plaatsvinden overeenkomstig
de daartoe in de BRL 2506 “KOMO productcertificaat voor BSA-granulaten in de wegenbouw” opgenomen voorwaarden.
De uitslag van de keuring door de afnemer is
bindend voor beide partijen. De kosten van de
procedure keuring door de afnemer
zullen ten laste komen van de in het ongelijk
gestelde partij.

Bij een terechte reclamatie met betrekking tot de
kwaliteit gaat de aansprakelijkheid van verkoper
nimmer verder dan vergoeding van de
factuurwaarde, danwel herlevering van het
Granulaat, zulks ter keuze van koper
en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke
Granulaat te leveren.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor vevolgschade
en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade,
vertraging van
de bouw, verlies van orders, winstverdeling,
bewerkingskosten en dergelijke, tenzij er aan
de zijde van verkoper sprake zou zijn van opzet
of grove schuld. zijde van verkoper sprake zou zijn
van opzet of grove schuld. Koper vrijwaart verkoper
voor alle aanspraken, ongeacht de aard en de
omvang daarvan, van derden en ziet ten deze van
regres op verkoper af.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
a. De eigendom van de door verkoper verkochte
en geleverde Granulaat verblijft bij de
verkoper, dat de koper alle verplichtingen
jegens verkoper , is nagekomen, waaronder ook
verstaan die verplichtingen die voortvloeien uit
eerdere of latere met verkoper gesloten
gelijksoortige overeenkomsten.
b.
Bij niet -nakoming door koper van enigerlei
verplichting tegenover verkoper, is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande
ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst ontbonden te verklaren en de
zaken terug te nemen.
c.

Verkoper zal in geval als bedoeld in lid 2
gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het
Granulaat waarbij koper reeds nu de verplichting op
zich neemt aan verkoper alle medewerking te
verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te
oefenen door terugneming van het geleverde
Granulaat.

Artikel 11 Betaling, rente en kosten
a. Indien niet uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen
betallingen te geschieden binnen 30 dagen
nafactuurdatum binnen de overeengekomen
betalingstermijn. Indien koper het bedrag van de
factuur niet voldoet is koper in gebreke zonder dat
daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
b.

indien koper het berdag van de factuur niet tijdig
voldoet, is koper daarover met ingang van van de
datum waarop hij conform de bepaling van het
vorige lid in gebreke is aan verkoper een rente
van 1% per maand verschuldigd over de periode
waarin hij in gebreke blijft aan zijn verplichting te
voldoen. De verschuldigde rente wordt berekent
per maand , waarbij gedeelten van de maand als
een gehele maand worden berekent.

c.

Verkoper is voorts gerechtigd naast de
hoofdvordering en de rente van koper te vorderen
alle buitengerechtelijke kosten die door de niet
(tijdige) betaling zijn veroorzaakt.

d.

Buitengerechtelijke kosten zijn door koper
verschuldigd, in ieder geval wanneer verkoper zich
voor de invordering van de hulp van een derde
heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten
zullen worden berekend overeenkomstig het
incassotarief dat door de Nederlandse Orde van
Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Uit het enkele feit dat verkoper zich verzekerd heeft
van de hulp van een derde blijkt de grootte van en
de gehoudenheid tot betaling van de
buitengerechtelijke kosten.

e.

Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na
ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend
bij verkoper.

f.

Indien koper met een door en aan verkoper
verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere
vorderingen die verkoper op koper heeft
onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van
oplosbaarheid is koper over het bedrag van die
vordering aan verkoper een rente verschuldigd ad
1% per maand zoals hiervoren bepaald.

g.

Tevens is verkoper gerechtigd om, indien koper
in gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen, alle leveranties en
eventuele overige verplichtingen uit
hoofde van de met koper gesloten
overreenkomst(en) op te schorten, ook indien
een vaste levertijd is overeengekomen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle overeenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing.
b.

Indien naar het oordeel van de afnemer de
fysische of milieuhygiënische kwaliteit van het
geleverde Granulaat aanleiding geeft tot
nader onderzoek dan dient dit plaats te vinden
overeenkomstig de BRL 2506 “KOMO
producktcertificaat voor BSA-granulaten in de
wegenbouw” opgenomen voorwaarden.

c.

Alle andere geschillen zullen ter beoordeling
worden voorgelegd aan de Burgelijke Rechter
die volgens de normale competentieregelen
bevoegd is.
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