ALGEMENE VOORWAARDEN
Recycling Kombinatie REKO B.V.
Titel 1.

Algemene Bepalingen.

1

Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
aanbieding
aanvraag

acceptatie
acceptatiereglement

activiteiten

(afval)stoffen

algemene
bepalingen
bewaren

bewerken

duurovereenkomsten

formulier
inontvangstneming

inzamelen

levering
af fabriek

: een aanbieding van REKO tot het aangaan van een
overeenkomst;

: ieder verzoek door een derde aan REKO om
informatie, alsmede ieder verzoek aan REKO tot het
doen van een aanbieding of een prijsopgave, of een
omschrijvingsformulier, of om toezending van een
formulier als bedoeld in de Wet Milieubeheer (als
gewijzigd en/of aangevuld) en/of vergelijkbare
wettelijke regelingen;

levering
franco werk

: acceptatie door REKO van afvalstoffen conform het
bepaalde in artikel 17 van deze voorwaarden;

: het reglement met betrekking tot het aanbieden
van afvalstoffen op een bepaalde be- of
verwerkingslocatie;

meerwerk

: alle activiteiten van REKO, zoals dienstverlening en
aanneming van werk in de ruimste zin van het
woord (met inbegrip van maar niet beperkt tot: het
vervoer, inzamelen, bewaren, bewerken van
afvalstoffen), alsmede de verkoop, overdracht en
aflevering
van
afvalstoffen
en
producten/grondstoffen;
: alle door opdrachtgever aangeboden stoffen,
materialen en/of voorwerpen met betrekking tot
welke REKO activiteiten verricht, verricht heeft, zal
verrichten of verzocht wordt te verrichten;
: de bepalingen van titel 1 van deze voorwaarden;

: het tijdelijk opslaan van (van anderen afkomstige)
(afval)stoffen, alsmede het sorteren daarvan en het
opbulken van gelijksoortige partijen;

: het behandelen van (afval)stoffen in de ruimste zin
van het woord, met inbegrip van maar niet beperkt
tot:
- het scheiden en in verschillende componenten
breken van (afval)stoffen ten behoeve van
verdere toepassing van de daarbij ontstane
producten, dan wel
- het wassen van dergelijke producten, dan wel
- het zeven, dan wel
- het thermisch bewerken, dan wel
- uitsluitend bewaren

: iedere overeenkomst tussen REKO en opdrachtgever
waarbij beide of één van beide partijen zich jegens
elkaar verplichten tot opeenvolgende dan wel
voortdurende prestaties;

: het ontheffings- tevens omschrijvingsformulier en
begeleidingsbrief;
: inontvangstneming door REKO van afvalstoffen
conform het bepaalde in artikel 17 van deze
voorwaarden;

: het in ontvangst nemen, alsmede het met behulp
van een transportmiddel ophalen – het rijden naar
het ophaalpunt, laden (inclusief wacht- en
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rustperiode), transporteren (van en naar REKO) en
afgeven van (afval)stoffen daaronder begrepen –
(van anderen afkomstige) afvalstoffen;

: bij levering af fabriek vindt de feitelijke levering en
eigendomsoverdracht van de producten door REKO
aan opdrachtgever plaats op het moment waarop
REKO op de afgesproken datum of binnen de
overeengekomen termijn de producten op de
productielocatie aan opdrachtgever ter beschikking
stelt;
: bij levering franco werk vindt de feitelijke levering
en eigendomsoverdracht van de producten door
REKO aan opdrachtgever plaats op het moment dat
REKO op de afgesproken datum of binnen de
overeengekomen termijn de producten geladen op
het transportmiddel bij aankomst aan de
opdrachtgever of aan een door opdrachtgever
aangewezen derde ter beschikking stelt op de
overeengekomen plaats van bestemming;

: aanvullingen
en/of
wijzigingen
van
de
overeengekomen activiteiten op verzoek van
opdrachtgever dan wel op verzoek van REKO indien
die naar het redelijk oordeel van REKO
noodzakelijk zijn (I) voor een goede en vakkundige
uitvoering van die activiteiten, (II) op grond van
nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften,
(III) op grond van niet-nakoming door
opdrachtgever
van
enige
verplichting
voortspruitend uit de overeenkomst, en REKO van
oordeel is dat die activiteiten daardoor worden
verzwaard of uitgebreid;

opdrachtgever : iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan REKO
een aanvraag richt of een opdracht (hoe dan ook
genaamd en in welke vorm dan ook) verstrekt tot
het uitvoeren van activiteiten, dan wel met wie
REKO onderhandelt over het sluiten van een
overeenkomst, aan wie REKO een aanbieding richt of
met wie REKO een overeenkomst is aangegaan;
overeenkomst

producten/
grondstoffen

productielocatie
REKO
specifieke
bepalingen
voorwaarden

: iedere overeenkomst die tussen REKO en
opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of
aanvulling daarop, alle overige rechtshandelingen
en andere handelingen die hebben geleid tot het
aangaan van die overeenkomst, alsmede alle
overige rechtshandelingen en andere handelingen
ter uitvoering van die overeenkomst;
: alle door REKO ter verkoop en overdracht
aangeboden, verkochte en/of overgedragen zaken
of materialen in de ruimste zin van het woord en
hoe dan ook aangeduid. Aan deze materialen
kunnen beperkingen (restricties) zitten t.a.v. het
gebruik en/of de toepassing;

: de locatie van REKO waar de producten worden
vervaardigd;

: Recycling Kombinatie REKO B.V.
Vondelingenplaat 17, 3196 KL Rotterdam;

: de bepalingen van titel 2 en 3 van deze
voorwaarden;

: de algemene bepalingen inclusief de specifieke
bepalingen van deze algemene voorwaarden.
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2

Toepasselijkheid

2.1

De algemene bepalingen en de op de betreffende activiteit(en)
betrekking hebbende specifieke bepalingen maken deel uit van alle
overeenkomsten, derhalve óók van duurovereenkomsten en zijn van
toepassing op alle (overige) rechtshandelingen en andere handelingen
tussen REKO en opdrachtgever.

2.2

2.3

Indien één of meer specifieke bepalingen strijdig zijn met een of meer
algemene bepalingen, hebben de specifieke bepalingen voorrang boven
de betreffende algemene bepalingen, tenzij in de betreffende tekst
expliciet anders is aangegeven.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door
opdrachtgever derden dienen te worden betrokken.

totstandkoming of bij de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk
wordt verwezen. Eventuele afwijkingen van werkelijk geleverde zaken
ten opzichte van de aanduidingen bedoeld in de vorige zin van dit
artikellid kunnen REKO niet worden tegengeworpen.

5

Afwijkingen, meerwerk, wijzigingen en aanvullingen van
overeenkomsten

5.1

Alle door REKO in de overeenkomst gedane opgaven van getallen,
gewichten e.d. zijn met zorg gedaan. REKO staat er echter niet voor in
dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.

5.2

Meerwerk wordt – met inachtneming van het bepaalde in de volgende
leden van dit artikel – afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening
gebracht, zelfs wanneer eerder door partijen een vaste prijs was
overeengekomen.

Indien REKO meent dat van meerwerk sprake is zal zij opdrachtgever
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en opdrachtgever
inlichten omtrent de gevolgen van dat meerwerk voor de prijs en voor
de termijn waarbinnen REKO aan haar andere verplichtingen uit de
overeenkomst kan voldoen.

Indien opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, of dat opdrachtgever in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5.4

2.6

De toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden of
bedingen van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door REKO
van de hand gewezen.

3

De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden
werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze
voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en REKO.

Informatieplicht

5.5

Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk en
met de daaraan verbonden kosten en andere gevolgen in te stemmen,
tenzij hij daartegen terstond na de in het vorige lid bedoelde
kennisgeving schriftelijk bij REKO bezwaar maakt. REKO is gerechtigd
doch niet verplicht de uitvoering van het meerwerk uit te stellen totdat
opdrachtgever REKO schriftelijk opdracht tot die uitvoering heeft
gegeven.

3.1

Opdrachtgever is verplicht REKO, ook zonder haar daartoe strekkend
verzoek, vóór de uitvoering van activiteiten schriftelijk alle gegevens
en instructies te verstrekken die voor de uitvoering van die
activiteiten van belang zijn of kunnen zijn en die hem bekend zijn of
redelijkerwijs bekend behoorden te zijn.

6

Tarieven en prijzen

2.4

2.5

3.2

Opdrachtgever is jegens REKO aansprakelijk op de voet van artikel 13
van deze voorwaarden voor alle schade die voortvloeit uit het feit dat
de door hem verstrekte gegevens en instructies onjuist, onnauwkeurig
of onvolledig zijn geweest.

4

Aanbiedingen en overeenkomsten

4.1

REKO doet niet eerder een aanbieding dan nadat zij daartoe van
opdrachtgever een aanvraag heeft ontvangen en op basis van de door
opdrachtgever verstrekte gegevens aan hem een aanbieding wil doen.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.3

6.1

6.2

Alle aanbiedingen, tarieven of prijsopgaven zijn vrijblijvend, binden
REKO niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van
een order door de opdrachtgever.
Alle activiteiten die niet expliciet zijn benoemd in de aanbieding van
REKO zijn niet opgenomen in de eenheidsprijzen. Tenzij anders
vermeld zijn omzetbelasting, havengeld, kadegeld, transport van en
naar de inrichting van REKO niet opgenomen in de eenheidsprijzen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand door ondertekening door of
namens REKO van een door opdrachtgever verstrekte
orderbevestiging of doordat REKO met de uitvoering van de
opgedragen activiteiten begint of zodra (afval)stoffen zijn geleverd dan
wel in ontvangst zijn genomen.

6.3

Alle door REKO opgegeven en alle met REKO overeengekomen
tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief
omzetbelasting en worden aangegeven per 1.000 kilogram
brutogewicht aan te leveren of aangeleverde afvalstoffen
respectievelijk per 1.000 kilogram brutogewicht te leveren product.
Slechts de fysiek geleverde hoeveelheid zal aan opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

De tussen opdrachtgever en REKO overeengekomen prijzen
neergelegd in duurovereenkomsten kunnen door REKO steeds worden
verhoogd indien en voor zover de kostprijs van de door REKO uit te
voeren activiteiten een verhoging ondergaat. Deze kostprijs is
samengesteld uit een aantal factoren, waaronder - doch niet
gelimiteerd tot - de prijzen van grondstoffen, energie, arbeid,
verwerkings- en transportkosten. REKO zal opdrachtgever zo spoedig
mogelijk van dergelijke prijsverhogingen op de hoogte brengen.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is REKO bevoegd de prijs
neergelegd in duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd maandelijks
te verhogen.

6.5

Alle door REKO opgegeven en alle met REKO overeengekomen
tarieven en prijzen, die neergelegd in de duurovereenkomst daaronder
begrepen worden verhoogd, indien en voor zover de kostprijs van de
door REKO uit te voeren activiteiten een verhoging ondergaat als
gevolg van door of namens de overheid doorgevoerde prijswijzigingen
en/of andere verhogingen.
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Indien REKO op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verricht
voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal opdrachtgever
REKO daarvoor betalen overeenkomstig de tarieven die bij REKO
gelden op het moment dat REKO de prestatie verricht, of verricht
heeft.

6.4

Alle in door of vanwege REKO aan opdrachtgever verstrekte catalogi,
brochures, afbeeldingen, schema's en dergelijke opgenomen getallen,
maten, gewichten, berekeningen, tekeningen, schetsen en/of andere
aanduidingen dienen slechts ter aanduiding en verbinden REKO
slechts indien en voor zover daarnaar door REKO bij de
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Behoudens in gevallen als voorzien in de vorige leden van dit artikel
kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een
overeenkomst en/of deze voorwaarden slechts schriftelijk worden
overeengekomen. Alsdan geldt deze wijziging of aanvulling slechts
voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt
bepaald.

Indien de overeengekomen prijs neergelegd in duurovereenkomsten
voor onbepaalde tijd anders dan wegens toegenomen kosten als
bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt verhoogd met meer dan 5% per
maand, heeft opdrachtgever tot twee maanden nadat de hier bedoelde
prijsverhoging van kracht is geworden het recht de overeenkomst door
opzegging te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden.

6.6

7
7.1

7.2

7.3

Indien op verzoek van opdrachtgever of anderszins noodzakelijkerwijs
de laad- of loswerkzaamheden inclusief de wachttijd meer dan 15
minuten in beslag nemen, en/of de normale werktijden worden
overschreden, is REKO gerechtigd daarvoor toeslagen te berekenen.
Met uitzondering van de door REKO in acht te nemen feestdagen
wordt onder normale werktijden verstaan, van maandag tot en met
vrijdag, de tijd tussen 07:00 en 17:00 uur.

Reclames als hiervoor, sub 1 en 2 bedoeld, schorten de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Betalingen

8.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een
door REKO aan te wijzen IBAN bankrekeningnummer.

8.3

8.4

8.5

Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening
worden gedaan. Opdrachtgever heeft nimmer het recht om zijn
betalingsverplichting op te schorten, tenzij hij binnen 30 dagen na het
opeisbaar worden van de betreffende verplichting het geschil voorlegt
aan de volgens artikel 16 van deze voorwaarden bevoegde rechter.

Indien REKO gerechtvaardigde twijfel heeft of opdrachtgever zijn
betalingsverplichtingen zal nakomen heeft REKO te allen tijde, zonder
opgave van redenen, het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling
te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling te verlangen voor het
bedrag dat REKO onder de overeenkomst van opdrachtgever te
vorderen heeft of zal hebben.

Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever
in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van REKO op
opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst en
daarmee samenhangende overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar, en
is opdrachtgever verplicht REKO alle buitengerechtelijke kosten en alle
gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten
worden in dat geval gefixeerd op 15% van de totale vordering op
opdrachtgever met een minimum van EUR 1.000,=. Onder
buitengerechtelijke kosten worden mede begrepen de niet voor
verrekening vatbare omzetbelasting.
Alle betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van eventueel
verschuldigde kosten, vervolgens van rente en tenslotte van de
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs wanneer de
wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere
factuur.

9

Uitvoering van activiteiten

9.1

REKO is gerechtigd de activiteiten naar eigen inzicht uit te voeren,
tenzij is overeengekomen dat door of namens opdrachtgever leiding
wordt gegeven aan de uitvoering van zekere activiteiten, of zulks
anderszins uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeit.

9.2

10

Termijnen

10.2

11

Veiligheids-, milieu- en andere voorschriften

11.1

11.2

12
12.1

13
13.1

13.2

Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening en risico ten behoeve
van de uitvoering van activiteiten alle door REKO verlangde
medewerking te verlenen, onder meer door afvalstoffen en (ander)
fijnkorrelig materiaal zodanig aan te bieden dat wegwaaien van
afvalstoffen en verspreiding van stof etc. wordt voorkomen en geen
hinder aan derden wordt veroorzaakt alsook door het ter beschikking
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REKO is gerechtigd activiteiten geheel of ten dele door derden te laten
uitvoeren.

De door REKO opgegeven termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst voor REKO geldende
omstandigheden en, voor zover afhankelijk van de prestaties van
derden, op de door die derden aan REKO verstrekte gegevens. De door
haar opgegeven termijnen zullen door REKO zoveel mogelijk in acht
worden genomen. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat er zijnerzijds
niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen
termijnen.

10.1

Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen
schriftelijk binnen vijf (5) dagen na factuurdatum bij REKO te worden
ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter
zake vervallen.

8

8.2

9.4

Met de uitvoering van activiteiten wordt in beginsel pas aangevangen
nadat de overeenkomst tot stand is gekomen door ondertekening van
een orderbevestiging door of namens REKO overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden, en nadat en zolang
als REKO beschikt over alle voor de uitvoering noodzakelijke
bescheiden, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of
toewijzingen, alsmede een eventueel bedongen vooruitbetaling door
REKO is ontvangen.

9.3

Reclame

Alle door de opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen
in de nakoming van haar verplichtingen door REKO dienen schriftelijk
te worden ingeroepen binnen vijf (5) dagen nadat de opdrachtgever
het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij
gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.
De rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien
hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van REKO zelf een
vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

stellen van personeel, opslagruimte, parkeergelegenheid en goede
aanvoerwegen.
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De door REKO opgegeven termijnen waarbinnen de overeengekomen
activiteiten zullen worden uitgevoerd zijn nimmer te beschouwen als
fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. REKO
is derhalve eerst dan in verzuim wanneer zij in gebreke wordt gesteld
bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar nog een redelijke termijn
voor de nakoming wordt gesteld. Overschrijding van deze in de vorige
zin genoemde termijn geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst
op te zeggen of te ontbinden, doch geeft hem geen recht op enige
(schade)vergoeding.
Opdrachtgever dient ter zake van door hem aan REKO opgedragen
activiteiten de vanwege de overheid en REKO geldende veiligheids-,
milieu- en andere (wettelijke) voorschriften, reglementen, instructies
en aanwijzingen in acht te nemen.

De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften en
aanwijzingen die gelden op de terreinen van REKO. De opdrachtgever
betreedt het terrein van REKO op eigen risico. REKO is niet
aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen die
veroorzaakt wordt op zijn bedrijventerrein, behoudens voor zover dit
het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van REKO.
Intellectuele rechten

Van alle door REKO aan opdrachtgever verstrekte tekeningen,
documenten, gegevens en andere informatie blijft REKO de
rechthebbende. Deze gegevens mogen niet worden gebruikt voor een
andere doel dan waarvoor REKO deze heeft verstrekt.
Aansprakelijkheid en vrijwaring

Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van REKO of van haar
leidinggevend personeel is REKO nimmer aansprakelijk voor enige
indirecte schade van opdrachtgever of van derden. Onder indirecte
schade wordt mede begrepen gevolgschade, immateriële schade,
bedrijfs- of milieuschade.

Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van REKO of van haar
leidinggevend personeel is de aansprakelijkheid van REKO jegens
opdrachtgever uit welken hoofde ook, per gebeurtenis beperkt tot het
bedrag van de door de verzekeraar van REKO gedane uitkering, indien
en voor zover die aansprakelijkheid door haar verzekering gedekt
wordt. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, of de schade
niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal de betreffende contractsom (exclusief omzetbelasting)
tussen REKO en de opdrachtgever. Een samenhangende reeks
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Iedere vordering tegen REKO, behalve die welke door REKO is erkend,
vervalt door het verloop van zes maanden na het ontstaan van de
vordering.

Niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de
overeenkomst verplicht opdrachtgever tot vergoeding van alle daaruit
voor REKO, haar werknemers en andere door REKO bij de uitvoering
van die overeenkomst gebruikte natuurlijke en rechtspersonen
voortvloeiende schade.

15.2

15.3

Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van REKO of van haar
leidinggevend personeel verplicht de verwezenlijking van enige
schade voor REKO, haar werknemers en andere door REKO bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruikte natuurlijke en
rechtspersonen
door
gevaarlijke
en/of
potentieel
schadetoebrengende eigenschappen van afvalstoffen opdrachtgever tot
vergoeding van die schade.

periode als waarvoor zij oorspronkelijk werden aangegaan, doch voor
ten hoogste de periode van 3 maanden.

Ieder van partijen heeft het recht een overeenkomst op te zeggen tegen
het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn
van 3 maanden.
Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit enige overeenkomst voortvloeit, is
opdrachtgever in verzuim en is REKO gerechtigd zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
(a) de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee
samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling
voldoende zeker is gesteld; en/of

(b) de overeenkomst en direct daarmee samenhangende
overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te
ontbinden, zulks ter keuze van REKO;

Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van REKO of van haar
leidinggevend personeel vrijwaart opdrachtgever REKO, haar
werknemers en andere door REKO bij de uitvoering van die
overeenkomst gebruikte natuurlijke en rechtspersonen voor alle
aanspraken van derden, uit welken hoofde ook, ter zake van
vergoeding van schade, kosten of rente veroorzaakt door of
anderszins verband houdende met activiteiten uitgevoerd door REKO,
producten afkomstig van REKO, of afvalstoffen afkomstig van
opdrachtgever.

vooropgesteld dat REKO met bekwame spoed haar opschorting
schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maakt alsook dat REKO niet tot
gehele of gedeeltelijke beëindiging of ontbinding zal overgaan
alvorens zij opdrachtgever schriftelijk een redelijke termijn tot
nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld en opdrachtgever deze
termijn voorbij heeft laten gaan zonder alsnog aan haar verplichtingen
voldaan te hebben. Het voorgaande laat onverlet REKO andere rechten
onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en leidt er
nimmer toe dat REKO tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever
in verband met die opschorting, beëindiging of ontbinding is
gehouden.

13.8

Aansprakelijkheidbeperkende,
-uitsluitende
of
-vaststellende
bedingen welke door derden aan REKO kunnen worden
tegengeworpen, kunnen tevens door REKO aan opdrachtgever worden
tegengeworpen.

14

Overmacht

Ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling,
stillegging of liquidatie
van opdrachtgever, is REKO zonder
voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
gerechtigd alle overeenkomsten met opdrachtgever te beëindigen of te
ontbinden, zulks naar keuze van REKO. Indien echter REKO niet tot
beëindiging of ontbinding overgaat, is REKO zonder ingebrekestelling
gerechtigd:

Indien REKO door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens
opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort
voor de duur van de toestand van overmacht.

(b) al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van
opdrachtgever, uit welken hoofde ook, op te schorten;

14.1

14.2

14.3

15
15.1

Alle verweermiddelen die REKO aan de overeenkomst kan ontlenen ter
afwering van haar aansprakelijkheid, kunnen tevens door haar
werknemers en andere door REKO bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruikte natuurlijke en rechtspersonen jegens
opdrachtgever worden ingeroepen, als waren deze personen zelf partij
bij de overeenkomst.

Indien de toestand van overmacht één (1) maand heeft geduurd,
hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Indien de opdrachtgever binnen de termijn
van één (1) maand de opdracht wil ontbinden dan kan dit alleen na
schriftelijke goedkeuring van REKO. Ingeval van overmacht heeft
opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als
REKO ten gevolge van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Onder overmacht van REKO wordt verstaan elk van de wil van REKO
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in
redelijkheid niet van REKO kan worden verlangd, ongeacht of die
omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te
voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend (doch
niet beperkt) stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer, rellen,
ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie of andere
bedrijfsstoringen bij REKO, haar afnemers van producten of haar
toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde
transport, vertraagde levering van afvalstoffen, maatregelen van
overheidsinstanties en het ontbreken van een of meer van
overheidswege te verkrijgen vergunningen en/of toestemmingen,
instructies, aanwijzingen en dergelijke.
Verlenging beëindiging en ontbinding

15.4

(a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten
totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

15.5

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 3 of lid 4 van
dit artikel zijn alle vorderingen van REKO op opdrachtgever
onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is REKO in geval van
ontbinding van de overeenkomst gerechtigd de door haar aan
opdrachtgever geleverde producten terug te nemen. In dat geval zullen
REKO en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en
gebouwen van opdrachtgever te betreden teneinde die producten in
bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen
en de nodige maatregelen te treffen teneinde REKO in de gelegenheid
te stellen haar rechten te effectueren.

16

Geschillen en toepasselijk recht

16.1

Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
is uitgesloten.

16.2

16.3

Duurovereenkomsten tussen REKO en opdrachtgever worden na het
verstrijken van de looptijd stilzwijgend verlengd voor dezelfde
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een en ander onverminderd REKO andere rechten onder welke
overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat REKO tot
enige schadevergoeding is gehouden.
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Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
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16.4

16.5

Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald blijft de
Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend
voor de uitleg daarvan.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of
deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet
dwingend is voorgeschreven en behoudens hoger beroep en cassatie,
zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te
Rotterdam, met dien verstande dat REKO het recht heeft vorderingen,
al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij
andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke
vorderingen kennis te nemen.

Titel 2.

Specifieke bepalingen ten aanzien van het bewerken van
afvalstoffen.

17

Acceptatie van (afval)stoffen

17.1

Indien een (afval)stof op een locatie van REKO is c.q. wordt gestort dan
wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de gemaakte
aanbieding alsmede deze algemene voorwaarden. Ook indien er geen
(getekende) opdrachtbevestiging aanwezig is.

17.2

17.3

17.4

17.5

Iedere aanbieding ter zake van het bewerken van afvalstoffen
geschiedt onder het voorbehoud van acceptatie van deze afvalstoffen
door REKO alsook onder het voorbehoud dat REKO van opdrachtgever
een
ingevuld
en
door
opdrachtgever
ondertekend
begeleidingsformulier ontvangt.

REKO kan opdrachtgever medewerking verlenen bij het invullen van
het begeleidingsformulier dan wel omschrijvingsformulier doch de
eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevulde
gegevens (o.a. euralcode) berust altijd bij opdrachtgever. Behoudens in
geval van opzet of grove schuld van REKO of van haar leidinggevend
personeel is REKO nimmer aansprakelijk voor enige schade die
voortvloeit uit het feit dat de op het formulier ingevulde gegevens
onjuist, onnauwkeurig of onvolledig zijn.
Komt op grond van een aanbieding onder voorbehoud als bedoeld in
het eerste lid van dit artikel een overeenkomst tot stand, dan is deze
onderworpen aan hetzelfde voorbehoud als de aanbieding.

17.7

17.8

17.9

17.10 Opdrachtgever zal desgewenst over de uitslag van de analyse worden
geïnformeerd. Aan het al dan niet uitvoeren van een analyse kan
opdrachtgever jegens REKO geen rechten ontlenen.
17.11 Opdrachtgever is verplicht alle informatie te verstrekken waarvan hij
weet of redelijkerwijs had moeten weten dat deze van belang is voor
REKO.

17.12 Opdrachtgever is zowel voor, tijdens en na de inontvangstneming van
de afvalstoffen verplicht REKO desgevraagd nadere informatie te
verstrekken omtrent de aard en de herkomst van de afvalstoffen.

17.13 De opdrachtgever biedt geen gevaarlijke afvalstoffen aan in de zin van
diverse
wettelijke
regelingen,
tenzij
schriftelijk
anders
overeengekomen. In geval de opdrachtgever twijfelt over het
‘gevaarlijke’ karakter van de afvalstof dient hij hier REKO van op de
hoogte te stellen.

17.14 Bij de aanbieding van afvalstoffen dienen de formulieren als bedoeld in
lid 1 van dit artikel door opdrachtgever aan REKO te worden
overhandigd. REKO zal de hoeveelheid en/of het gewicht van de
aangeboden afvalstoffen vaststellen. De uitslag van de hoeveelheidsen/of gewichtsbepaling bindt de opdrachtgever en zal op één van de
formulieren (op de begeleidingsbrief) worden vermeld.
17.15 Inontvangstneming van de afvalstoffen door REKO vindt plaats op de
overeengekomen plaats, tijd en wijze.

17.16 Indien naar het redelijk oordeel van REKO op het eerste gezicht:
de hoeveelheid en/of de samenstelling van de afvalstoffen niet
overeenstemmen met de door opdrachtgever verstrekte gegevens;
en/of niet is voldaan aan de wettelijke en/of de vanwege REKO
geldende voorschriften betreffende de afvalstoffen heeft REKO het
recht:
(a) hetzij de inontvangstneming te weigeren;

(b) hetzij de afvalstoffen desalniettemin in ontvangst te nemen en al
het naar haar redelijke oordeel noodzakelijke meerwerk te (doen)
verrichten;

In de aanbieding kan REKO onder meer opgave doen van:
(a) nadere en specifieke leveringsvoorwaarden;

17.6

afvalstoffen niet overeenstemt met de door de opdrachtgever middels
het formulier verstrekte gegevens.

(b) de prijs en/of het tarief, eventueel opgesplitst naar soort afvalstof,
omzetbelasting en mogelijke andere heffingen, verzekerings- en
transportkosten en dergelijke, indien en voor zover van
toepassing.

alles onverminderd REKO’s andere rechten onder de overeenkomst of
krachtens deze voorwaarden.

17.17 REKO zal de afvalstoffen accepteren indien naar haar redelijk oordeel:

(a) de hoeveelheid en/of samenstelling van de afvalstoffen
overeenstemmen met de door opdrachtgever verstrekte gegevens;

Het staat REKO vrij af te wijken van de procedure als voorzien in dit en
in het volgende artikel indien en voor zover zij zich daartoe
genoodzaakt ziet door het spoedeisende karakter van een activiteit. De
uitvoering van de activiteit vindt echter niet eerder plaats dan nadat
het door opdrachtgever ingevulde en ondertekende formulier door
REKO is ontvangen.
REKO behoudt zich de mogelijkheid voor om geaccepteerde
(afval)stoffen op een andere manier te be- en verwerken en/of af te
zetten bij een derde dan oorspronkelijk is overeengekomen. Tevens
zal dit niet leiden tot restitutie van het overeengekomen
acceptatietarief.

REKO heeft het recht -doch niet de plicht- om na ontvangst van een
aanvraag uit de te accepteren afvalstoffen of producten monsters te
(doen) nemen en deze te (doen) analyseren teneinde te onderzoeken
of de door opdrachtgever verstrekte gegevens correct zijn. De kosten
van deze monsterneming en analyse komen voor rekening van
opdrachtgever indien de uitslag daartoe aanleiding geeft.

(b) de afvalstoffen niet afwijken van de conform artikel 17.9 van deze
voorwaarden eventueel gedane analyse; en
(c) de wettelijke voorschriften betreffende bewerking sedert de
inontvangstneming niet zijn gewijzigd;

17.18 Indien, voordat REKO de afvalstoffen accepteert, blijkt dat aan het
bepaalde in het vorige lid niet is voldaan, heeft REKO, te hare keuze,
het recht:

Zowel tijdens als na de inontvangstneming heeft REKO het recht uit
iedere betreffende partij monsters te (doen) nemen en deze te (doen)
analyseren. De kosten van deze monsterneming en analyse komen
voor kosten van opdrachtgever indien de samenstelling van de
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(d) is voldaan aan de wettelijke en de vanwege REKO geldende
voorschriften betreffende afvalstoffen, waaronder het op de
betreffende
beof
verwerkingslocatie
geldende
acceptatiereglement.
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(a) hetzij de acceptatie te weigeren en de betreffende afvalstoffen
voor rekening en risico van opdrachtgever te retourneren;

(b) hetzij de afvalstoffen desalniettemin te accepteren en al het naar
haar redelijk oordeel noodzakelijke meerwerk te (doen)
verrichten;

(c) hetzij de afvalstoffen in ontvangst te nemen, tijdelijk op te slaan, in
overeenstemming met haar vergunningvoorwaarden de bevoegde
autoriteiten in te lichten en de naar het oordeel van de bevoegde
V2013-01

autoriteiten voor rekening en risico
noodzakelijke maatregelen te verrichten.

van

opdrachtgever

17.19 Alles onverminderd REKO’s andere rechten onder de overeenkomst of
krachtens deze voorwaarden. Indien zich een gebeurtenis in de zin van
dit artikel voordoet, zal REKO opdrachtgever met bekwame spoed
informeren. Indien nadat REKO de afvalstoffen heeft geaccepteerd,
alsnog blijkt dat aan het bepaalde in dit artikel niet is voldaan heeft
REKO, behoudens in geval van opzet of grove schuld van REKO of van
haar leidinggevend personeel, te hare keuze het recht:
(a) hetzij al het naar haar redelijk oordeel noodzakelijke meerwerk te
(doen) verrichten;

(b) hetzij de betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van
opdrachtgever te retourneren;
(c) hetzij de afvalstoffen in ontvangst te nemen, voor rekening en
risico van opdrachtgever tijdelijk op te slaan en in
overeenstemming met haar vergunningvoorwaarden de bevoegde
autoriteiten in te lichten en de naar het oordeel van de bevoegde
autoriteiten voor rekening en risico van opdrachtgever
noodzakelijke maatregelen te verrichten;

18.3

19
19.1

19.2

19.3

alles onverminderd REKO’s andere rechten onder de overeenkomst of
krachtens deze voorwaarden. Indien zich een gebeurtenis in de zin van
dit artikellid voordoet, zal REKO opdrachtgever met bekwame spoed
informeren.

17.20 Acceptatie van de afvalstoffen door REKO geschiedt in ieder geval op
het moment van bewerken van de afvalstoffen en uiterlijk drie weken
na de inontvangstneming, tenzij REKO opdrachtgever binnen die
termijn mededeelt de afvalstoffen niet of voorlopig niet te accepteren.

19.4

17.21 Risico- en eigendomsovergang vinden plaats op het moment van
acceptatie van de afvalstoffen door REKO.

17.22 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat bij onderstaande de
aangeboden afvalstoffen:
(a) Bouw- en sloopafval (puin / (teerhoudend) asfalt / dakbedekking)
vrij is van:
- asbest en asbesthoudende delen
- isolatiemateriaal zoals piepschuim, pur, etc.
- klein chemisch afval

(b) Verontreinigde grond vrij is van:
- asbest en asbesthoudende delen
- afdek- en landbouwfolie
- explosieven

Titel 3.

Specifieke bepalingen met betrekking tot de levering van
producten/grondstoffen.

19.6

18

Aflevering en risico

18.1

Afhankelijk van hetgeen daaromtrent in de aanbieding of
opdrachtbevestiging is vermeld, geschiedt de aflevering van
producten/grondstoffen door REKO aan opdrachtgever volgens de
conditie levering af fabriek dan wel volgens de conditie levering franco
werk.

18.2

19.5

19.7

Indien opdrachtgever de producten/grondstoffen niet of niet tijdig
afneemt is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. REKO is alsdan
gerechtigd de producten/grondstoffen voor rekening en risico van
opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. In
voorkomend geval blijft opdrachtgever de koopsom, vermeerderd met
de rente en kosten verschuldigd, echter in voorkomend geval
verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.
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De opdrachtgever zal de producten/grondstoffen toepassen dan wel
(door)leveren met inachtneming van de (wettelijke) relevante
regelgeving, zoals – onder andere doch niet beperkt tot – het
Bouwstoffenbesluit. REKO garandeert op geen enkele wijze dat de
producten/grondstoffen zonder nadere voorziening (als bedoeld in
bijvoorbeeld het Bouwstoffenbesluit) kunnen worden toegepast.
REKO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuiste toepassing
van de producten/grondstoffen door opdrachtgever of door derden aan
wie de producten/grondstoffen zijn of worden (door)geleverd.
Garantie, inspectie en reclames

REKO garandeert dat de producten/grondstoffen op het moment van
levering ingevolge artikel 18 van deze voorwaarden voldoen aan de
door partijen overeengekomen specificaties, zoals deze blijken uit de
tussen partijen gesloten (schriftelijke) overeenkomst.
Omdat REKO geen zicht heeft op de wijze waarop haar
producten/grondstoffen worden vervoerd, gebruikt en/of toegepast
garandeert REKO de overeengekomen specificaties uitsluitend tot het
moment van levering ingevolge artikel 18 van deze voorwaarden.

opdrachtgever is gerechtigd de producten/grondstoffen bij of
voorafgaande aan levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ook
heeft opdrachtgever alsdan doch na voorafgaand overleg met REKO
omtrent tijdstip en (wijze van) uitvoering daarvan, de mogelijkheid
om het kwaliteitwaarborgingsysteem van REKO c.q. de betreffende
productielocatie in te zien dan wel te beoordelen. Ook heeft hij de
mogelijkheid om de kwaliteit, voor eigen rekening en risico, door
derden te laten vaststellen.

Uitsluitend in geval van reclames voorafgaande aan levering, alsmede
indien opdrachtgever gebruik maakt van zijn rechten voortvloeiende
uit artikel 19.3 van deze voorwaarden, zal levering van de
producten/grondstoffen ingevolge deze overeenkomst worden
opgeschort tot dat de uitslag van de door opdrachtgever uitgevoerde
onderzoeken en inspecties bekend is en deze uitslag voor
opdrachtgever aanleiding is om zijn reclames in te trekken. De
producten/grondstoffen zullen in dit geval gedurende maximaal 40
dagen voor onderzoek apart worden gelegd op een door REKO aan te
wijzen locatie.

Uitsluitend reclames ter zake van verschillen in hoeveelheid en
gewicht tussen de afgeleverde producten/grondstoffen en de daarvoor
op de orderbevestiging, afleveringsbon en/of factuur gegeven
beschrijving dienen voordat de producten/grondstoffen (verder)
vervoerd, toegepast of doorgeleverd worden en uiterlijk binnen vijf
(5) dagen na levering overeenkomstig artikel 18 van deze
voorwaarden schriftelijk aan REKO te worden medegedeeld, op straffe
van verval van rechten.
Ingeval van reclames zal opdrachtgever alle door REKO voor
onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder
meer door REKO in de gelegenheid te stellen – zo nodig ter plaatse –
een onderzoek in te (doen) stellen. opdrachtgever heeft geen recht tot
reclameren indien REKO niet op de voet van het bepaalde in de vorige
zin in de gelegenheid is geweest de (on)juistheid van de reclame te
onderzoeken.

Indien REKO producten/grondstoffen aan opdrachtgever (af)levert,
welke REKO van één of meerdere van haar toeleveranciers heeft
verkregen, is REKO nimmer tot een verdergaande garantie of
aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan
waarop REKO ten opzichte van haar leveranciers aanspraak kan
maken.
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