ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN EDELCHEMIE BENELUX BVBA (december 2017)

1. DEFINITIES
1.1. Edelchemie Benelux bvba betekent Edelchemie Benelux bvba,
Heulentakstraat 20, B-3650, Dilsen-Stokkem, België en zal hierna
Edelchemie genoemd worden.
1.2. Klant betekent de persoon, firma, bedrijf of elke andere
handelsorganisatie waaraan Edelchemie Diensten verleent, onderhevig
aan deze Algemene Condities en Voorwaarden.
1.3. Afvalstoffen betekent materiaal of stoffen die de Klant verwijderd wenst
te hebben.
1.4. De Diensten die door Edelchemie worden verleend omvatten, maar zijn
niet gelimiteerd tot:
a) de ophaling van afvalstoffen op het adres van de Klant;
b) het terugwinnen van waarde uit afvalstoffen indien mogelijk;
c) het op een milieuverantwoorde wijze verwijderen van
afvalstoffen en residuen;
d) het leveren, installeren en onderhouden van apparatuur zoals
containers, opslagtanks, pomp-units, leidingwerk, etc. om te
gebruiken voor de veilige opslag van afvalstoffen bij de Klant.
2. OPHALING EN TRANSPORT
2.1. Ophaling van afvalstoffen geschiedt normaliter op aanvraag van de
Klant, tenzij anders afgesproken.
2.2. De Klant gaat akkoord met het feit dat de ter verwijdering aangeboden
afvalstoffen geen andere materialen of verontreinigingen zullen bevatten
dan de welke schriftelijk zijn overeengekomen met Edelchemie.
2.3. De Klant gaat ermee akkoord dat alle afvalstoffen aangeboden moeten
worden in de opslagtanks of containers zoals geleverd/overeengekomen
met Edelchemie en dat deze specifiek gemarkeerd zijn conform de
geldende ADR regels voor transport over de weg.
2.4. Edelchemie houdt zich het recht voor om ophaling en transport te
weigeren van containers waarvan zij vermoedt dat deze stoffen bevat die
niet in overeenstemming zijn met hetgeen in de offerte is afgesproken
met Klant. Containers die door Edelchemie ongeschikt worden geacht
voor veilig transport conform ADR regels zullen niet worden opgehaald.
2.5. De Klant zal voldoen aan alle voorwaarden gesteld door de geldende
regelgeving en ook aan de voorwaarde dat de Klant een accurate
beschrijving van de afvalstof geeft en dat alle documenten deugdelijk
worden ingevuld en ondertekend.
3. EIGENDOM EN VERANTWOORDELIJKHEID
3.1. De Klant blijft eigenaar en is veranwoordelijk voor de afvalstoffen
gedurende ophaling en transport naar Edelchemie. Bij aankomst zal
Edelchemie de beschrijving van de afvalstoffen controleren en diens
aard en geschiktheid voor verwerking vaststellen.
3.2. Eigendom en verantwoordelijkheid voor de afvalstoffen zal overgaan op
Edelchemie uitsluitend nadat de beschreven aard van de afvalstoffen en
diens geschiktheid voor verwerking door Edelchemie zijn geaccepteerd.
In geval van twijfel over de aard of geschiktheid voor verwerking
vanwege vermeende foutieve beschrijving, fraude etc. heeft Edelchemie
het recht de acceptatie van de afvalstoffen te weigeren en zal de
eigendom en verantwoordelijkheid bij de Klant blijven liggen, die zo
spoedig mogelijk geïnformeerd zal worden. De Klant gaat ermee
akkoord om Edelchemie te allen tijde te voorzien van additionele
informatie over de afvalstoffen met inbegrip van, maar niet gelimiteerd
tot, een analyse.
3.3. Indien acceptatie geweigerd blijft worden, zullen de afvalstoffen
geretourneerd worden naar de Klant die ermee akkoord gaat te betalen
voor het transport en alle andere kosten gemaakt door Edelchemie.
3.4. De apparatuur in bruikleen geleverd aan de Klant blijft te allen tijde
eigendom van Edelchemie. De Klant accepteert de volledige
verantwoordelijkheid voor de apparatuur tijdens gebruik en is het eens
met het feit dat die alleen gebruikt zal worden voor de behandeling van
afvalstoffen. In geval van verlies van of beschadiging aan de apparatuur,
anders dan normale slijtage, gaat de Klant akkoord met betaling van de
volledige kosten van de verloren of beschadigde apparatuur.
3.5. Eigendom van apparatuur, verkocht aan de Klant, gaat pas over op de
Klant nadat de volledige betaling is ontvangen.
4. GEWICHTEN, VOLUMES EN ANALYSES
4.1. Het exacte gewicht of volume van afvalstoffen die geaccepteerd worden
door Edelchemie voor verwerking, wordt uitsluitend bepaald door
Edelchemie bij aankomst ervan op Edelchemie’s verwerkingsinstallaties.
Elk gewicht of volume dat vastgesteld wordt vóór de acceptatie van de
afvalstoffen plaatsvindt wordt enkel beschouwd als een schatting.

4.2. Analyse of onderzoek van afvalstoffen wordt uitgevoerd door
Edelchemie door middel van analytisch precieze methoden en
apparatuur. De op deze wijze verkregen analyse- of
onderzoeksresultaten zijn bindend voor de Klant.
5. NALEVING VAN REGELGEVING
5.1. Edelchemie stemt ermee in haar Diensten te verlenen op een efficiënte
en professionele manier en alle geldende wettelijke voorwaarden en
regelgeving, betreffende ophaling, transport, verwerking en recyclage
van afvalstoffen, na te leven.
5.2. Edelchemie staat ervoor in houder te zijn van een geldende Klasse 1
vergunning voor verwerking van afvalstoffen. Edelchemie is erkend
ophaler in het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest. Edelchemie is
geregistreerd in Nederland op de lijst van vervoerders, inzamelaars,
handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (NIWO).
5.3. Edelchemie is verzekerd voor lichamelijke en stoffelijke schade ten
behoeve van €5 miljoen per schadegeval.
6. BETALING
6.1. De Klant stemt ermee in gefaktureerd te worden door Edelchemie voor
de verleende Diensten.
6.2. Indien van toepassing en overeengekomen, zal Edelchemie een
percentage van de terugwinbare metaalinhoud crediteren voor
opgehaalde afvalstoffen. Dit credit wordt in mindering gebracht op de
factuur.
6.3. De Klant stemt ermee in het verschuldigde bedrag binnen de 30 dagen
na facturatie te betalen.
6.4. Edelchemie behoudt zich het recht voor om uitbetaling van het credit in
te houden in geval van achterstallige facturen.
6.5. Edelchemie behoudt zich het recht voor om een administratieve kost aan
te rekenen aan Klanten met achterstallige betalingen. Bovendien zal er
een interest van 1,5% per maand aangerekend worden en dit voor elke
begonnen maand totdat aan betaling is voldaan. Tevens zullen onze
rekeningen die niet betaald zijn op de vervaldag automatisch verhoogd
worden met een forfetaire schadevergoeding van 10% van hun bedrag.
6.6. Prijsverhogingen worden 30 dagen op voorhand aan de Klant gemeld.
6.7. De Klant zal aan Edelchemie alle kosten, gemaakt bij inning van
achterstallige betalingen (incl. juridische kosten) vergoeden.
6.8. Als een Klant nalaat achterstallige betalingen te betalen, behoudt
Edelchemie zich het recht toe om de verdere verlening van haar
Diensten te staken en maatregelen te treffen voor het ophalen van haar
apparatuur op locatie van de Klant.
7. VOORWAARDEN
7.1. De leverings- en verkoopsvoorwaarden van Edelchemie zijn geldig
boven alle andere voorwaarden inclusief die van Klant. Slechts met
uitdrukkelijk schriftelijk antwoord van Edelchemie kan afgeweken
worden van deze voorwaarden.
8.

GELDIGHEID
Indien een voorwaarde of een gedeelte ervan door een rechtbank of
erkende autoriteit als ledig of (gedeeltelijk) onafdwingbaar wordt
beschouwd, blijven deze Condities geldig voor wat betreft alle overige
voorwaarden en de rest van de getroffen voorwaarde.

9.

TOLERANTIE
Als Edelchemie of de Klant, zowel expliciet als impliciet, afzien van of
tolerantie tonen jegens het afdwingen van haar/zijn rechten volgens deze
Voorwaarden, zal dat het afdwingen van haar/zijn rechten in de
toekomst niet benadelen.

10. JURISDICTIE
Op deze Voorwaarden en het Contract is exclusief de Belgische wet van
toepassing. Geschillen zijn exclusief onderhevig aan de jurisdictie van
de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren.

