ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN METALEN
van
HKS Dordrecht B.V
HKS Scrap Metals B.V.
resp. Hoogovens Klöckner Scrap Metals B.V.
resp. HKS Metals B.V.

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland te Dordrecht op 17 augustus 2000 onder nummer
23070691.
1.

ALGEMEEN

1.1

Alle offerteaanvragen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan van HKS Dordrecht B.V en HKS Scrap Metals B.V.,
resp. Hoogovens Klöckner Scrap Metals B.V., resp. HKS Metals B.V., hierna te noemen HKS, worden uitsluitend
beheerst door de onderhavige voorwaarden.

1.2

Het staat partijen vrij om bij het sluiten van een overeenkomst (gedeeltelijk) af te wijken van deze algemene
voorwaarden, onder het voorbehoud dat de afwijkende voorwaarden door ons schriftelijk zijn bevestigd. In tegenstelling
tot onze algemene voorwaarden die ook bij latere overeenkomsten tussen partijen van toepassing zullen zijn, worden
de eventueel overeengekomen afwijkende voorwaarden geacht uitsluitend geldig te zijn voor een specifieke
overeenkomst.

1.3

Onder "de leverancier" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een
overeenkomst tot levering van goederen heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4

De door de leverancier gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, met dien verstande dat bij strijdigheid de
onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2.

TOTSTANDKOMING/WIJZIGING

2.1

Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat een order door HKS schriftelijk aan de leverancier is bevestigd.

2.2

Een door HKS verzonden bevestiging, welke niet binnen 2 werkdagen schriftelijk wordt weersproken, bewijst volledig
de inhoud van de overeenkomst.

2.3

Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op een reeds bestaande overeenkomst zijn voor HKS niet bindend tenzij en
voor zover door HKS schriftelijk bevestigd.

2.4

De uitvoering van mondelinge overeenkomsten kan worden opgeschort tot het moment van onze schriftelijke
bevestiging daarvan.

2.5

Bij raamcontracten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de order voor een (deel-)levering,
binnen het kader van het raamcontract, door HKS wordt verzonden. Onze algemene voorwaarden blijven onverkort
van kracht op deze (deel)leveringen.
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2.6

HKS is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren goederen worden/wordt
gewijzigd. HKS is bevoegd modificatie aan te brengen in de instructies, specificaties e.d. met betrekking tot de te
leveren goederen.

2.7

Indien voormelde wijziging(en) naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft/hebben voor de overeengekomen
gefixeerde prijs, zal hij/zij alvorens aan de wijzigingen gevolg te geven, HKS hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien naar oordeel van HKS
de gevolgen voor de prijs en levertijd onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft
HKS het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de verkoper, tenzij
dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op voormelde gronden geeft geen der
partijen enig recht op vergoeding van enige schade.

3.

PRIJZEN EN BETALING

3.1

De overeengekomen prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gefixeerd en kunnen mitsdien niet aan
herziening onderhevig zijn; luiden in Euro, exclusief BTW en zijn gebaseerd op de leveringsconditie "Delivery Duty
Paid (DDP) op de overeengekomen plaats van levering.

3.2

Betaling vindt plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, vermits
het gefactureerde met alle bijbehorende documentatie, weeg- en keuringscertificaten etc. door HKS in goede staat is
ontvangen en goedgekeurd.

3.3

Indien de leverancier meer levert dan is overeengekomen is HKS gerechtigd om:

3.4

A.

hetzij de te veel geleverde hoeveelheid af te rekenen tegen de relevante contractprijs;

B.

hetzij de te veel geleverde hoeveelheid af te rekenen tegen dagprijs.

De betalingsverplichting wordt opgeschort:
A.

zolang de levering niet is goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen onder art. 5;

B.

indien HKS voordien bezwaren heeft gemaakt tegen de wijze van uitvoering van de overeenkomst door de
leverancier.

3.5

HKS heeft het recht om bij elke betaling het door haar aan de leverancier verschuldigde bedrag te verrekenen met alle
op dat moment openstaande vorderingen van HKS op de leverancier. Het is de leverancier niet toegestaan enige
schuld van HKS te verrekenen met enige vordering op HKS.

3.6

Betaling kan niet worden opgevat als enige erkenning door HKS van de deugdelijkheid van de goederen in de staat
waarin ze zijn geleverd en ontslaat de Leverancier niet van enige aansprakelijkheid ter zake.

3.7

Betaling bevrijdt HKS van elke verplichting voortvloeiende uit desbetreffende overeenkomst en kan door de
leverancier niet worden aangemerkt als betaling van enige andere door de leverancier gepretendeerde vordering op
HKS.
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4.

LEVERING

4.1

Voor de interpretatie van de leveringscondities zijn van toepassing de 'I.C.C. Incoterms" in de laatst geldende editie,
uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.

4.2

Levering geschiedt DDP op de overeengekomen plaats van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip, of binnen
de overeengekomen termijn.

4.3

Leverancier is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, steeds gehouden zorg te dragen voor alle documenten in
verband met doorvoer, grensoverschrijdend verkeer en milieuvoorschriften en deze tijdig in bezit te stellen van HKS.
HKS is gerechtigd onmiddellijk haar verplichtingen op te schorten indien leverancier niet voldoet aan deze voorwaarde.

4.4

Zodra zich omstandigheden voordoen of voorzienbaar zijn waardoor de leverancier niet of niet tijdig of niet naar
behoren aan zijn verplichtingen jegens HKS kan voldoen, zal leverancier HKS hiervan onmiddellijk schriftelijk op de
hoogte stellen onder vermelding van de aard van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming
vormen c.q. getroffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging bij gebreke waarvan de leverancier
volledig aansprakelijk zal zijn voor de schade die daardoor Wordt veroorzaakt, onverminderd het recht van HKS om
nakoming van de overeenkomst te verlangen.

4.5

Met betrekking tot de overeengekomen hoeveelheden gelden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de
volgende bepalingen;

4.6

A.

Voor ferro schroot leveringen is bij vermelding van een bepaalde hoeveelheid voorafgegaan door de
aanduiding ca. een afwijking +/- 5% toegestaan.

B.

Voor non-ferro schrootleveringen is bij vermelding van een bepaalde hoeveelheid zonder meer een afwijking
van +/- 2 % toegestaan en indien de melding wordt voorafgegaan door de aanduiding ca. is een afwijking van
5% toegestaan.

Het nettogewicht van de leverantie zal door HKS worden vastgesteld en vermeld in een weegdocument. Dit gewicht
is bepalend voor de facturen. Voor zover dit gewicht verschilt van het door de leverancier in de vervoersdocumenten
opgegeven gewicht zal het volgende tussen partijen gelden.
A.

Bij een verschil in gewicht kleiner dan 1 % bij ferro schroot leveringen in 25 mt eenheden en 0,2% bij non-ferro
schrootleveringen in 25 mt eenheden, zal de leverancier HKS factureren conform de door HKS opgestelde
weegdocumenten, zonder dat de leverancier een recht op herkeuring heeft.

B.

Bij een verschil in gewicht groter dan 1 % bij ferro schroot leveringen per 25 mt en 0,2% bij non-ferro schroot
leveringen per eenheid is de leverancier gerechtigd binnen 3 werkdagen na ontvangst van het weegdocument
de leverantie voor eigen rekening opnieuw te laten wegen Dit recht heeft de leverancier niet indien de weging
is verricht door een onafhankelijke instantie, danwel door de geadresseerde, onze afnemer. Alsdan zal hun
vaststelling tussen partijen als volledig bewijs gelden.

5.

KWALITEIT EN KEURING

5.1

Keuring, controle en bemonstering op de in de branche gebruikelijke wijze door daartoe door HKS aangewezen
personen of instanties, kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering, tijdens of na de levering. De verkoper
verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de goederen worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent
medewerking aan de gewenste keuringen, controles en bemonsteringen en verstrekt voor haar rekening de benodigde
documentatie en inlichtingen.
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5.2

De uitgevoerde keuring ontslaat leverancier niet van de verantwoordelijkheid c.q. verplichting tot het leveren van zaken
die wel aan de gestelde eisen voldoen, noch sluit het latere afkeur uit. Aanspraken van HKS ingevolge gebreken aan
geleverde zaken worden onverminderd gehandhaafd, ook al zouden deze gebreken eerst tijdens de verdere bewerking
of het gebruik van deze zaken blijken, danwel na doorlevering aan een derde.

5.3

In geval van afkeuring zal HKS leverancier hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van redenen in kennis stellen.
Leverancier is gehouden de afgekeurde (gehele of gedeeltelijke) leverantie binnen een door HKS gestelde redelijke
termijn op leveranciers kosten te herstellen c.q. te vervangen, de kosten en eventuele schade ten gevolge hiervan zijn
voor rekening van leverancier. Indien leverancier niet in staat is binnen de gestelde termijn de desbetreffende zaken
te herstellen c.q. te vervangen is HKS gerechtigd hiervoor maatregelen te treffen op kosten van de leverancier. Een
en ander vermindert niet het recht van HKS om de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden.

5.4

Indien op grond van herhaalde afkeuring de twijfel gerechtvaardigd is dat leverancier aan de door HKS te stellen
leverings- c.q. kwaliteitseisen niet kan voldoen, is HKS gerechtigd de overeenkomst, zonder tot vergoeding van schade
gehouden te zijn, onmiddellijk geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan
de leverancier.

6.

GARANTIE
De leverancier garandeert:

6.1

dat de geleverde zaken geheel in overeenstemming zijn met het acceptatiebeleid van HKS, de opgegeven
specificaties, maten, gewichten en hoeveelheden.

6.2

dat het geleverde schroot uitgesloten is van:
A.

- Explosieve- en ontvlambare stoffen
- Materiaal met vocht- of luchtinsluitingen
- Chemische verontreinigingen
- Nucleaire besmetting
- Niet gewenste metalen of niet-metalen elementen, alsmede overige ongewenste aanhechtingen zoals
grond etc.
- Volksgezondheidsbedreigende stoffen

B.

HKS heeft het recht te weigeren, indien HKS weet of het vermoeden heeft dat een of meerdere van de onder
6.2A. bedoelde vervuilingen in het schroot aanwezig zijn. De leverancier is gehouden voor zijn/haar kosten
en risico de ten gevolge van artikel 6.2A uitgesloten goederen terug te nemen en af te voeren volgens de
geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften.

C.

De leverancier is volledig aansprakelijk voor schade aan mensen en materialen welke een direct of indirect
gevolg is van de aanwezigheid van deze vervuilingen in het schroot, ongeacht of HKS schuld of nalatigheid
kan worden verweten.

6.3

dat de geleverde zaken tenminste voldoen aan de in het land van leverantie geldende wettelijke eisen en
overheidsvoorschriften.

6.3

dat, indien de zaken worden uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimte en terreinen van leverancier, de voor
die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door HKS of de opdrachtgever van HKS voor die
plaats van toepassing verklaarde voorschriften, zullen worden nageleefd.
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7.

RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG

7.1

Op het moment van goedkeuring van de goederen na levering, gaat de eigendom daarvan volledig en onbezwaard op
ons over, tot dat moment zijn de goederen voor rekening en risico van de leverancier.

8.

TRANSPORT

8.1

De goederen dienen conform onze voorschriften te worden vervoerd en gemerkt, zodat zij bij normaal vervoer de
plaats van bestemming in goede staat bereiken. De leverancier neemt alle transportrisico uitdrukkelijk op zich.

8.2

De leverancier moet het transport laten begeleiden door de vereiste vervoersdocumenten, waaruit minimaal moet
blijken:
-

identiteit van de leverancier, onderleverancier etc.
het gewicht
de samenstelling en omschrijving van het materiaal
plaats van oorsprong
plaats van bestemming
de benodigde documentatie welke voldoet aan de actuele, wettelijke nationale en internationale
milieuvoorschriften.

8.3

CONTAINERS

8.4

Afnemer kan op verzoek van leverancier een container (laten) plaatsen op een door leverancier aangewezen plaats.
Leverancier dient de voor de plaatsing benodigde toestemming van de betreffende instanties te verkrijgen. Kosten,
boetes en heffingen in verband met het plaatsen van een container zijn voor rekening en risico van leverancier.
Leverancier is aansprakelijk voor iedere vorm van schade, waaronder schade aan de container en door derden
geleden schade, die het gevolg is van de plaatsing van de container.
Leverancier is verplicht:
- de container zodanig op te stellen, dat deze op eenvoudige wijze kan worden opgeladen
voor transport, en
- op verzoek van afnemer de container te verzegelen.
Het is niet toegestaan de container zwaarder te beladen dan 12 ton en te voorzien van een kop hoger dan 12 cm.
Voor een 40m³ container geldt echter de rand van de container als limiet voor de kop.

8.5
8.5

8.6

9.

AANSPRAKELIJKHEID

9.1

De leverancier is aansprakelijk voor alle materiële en immateriële (gevolg)schade die door HKS of door derden wordt
geleden vanwege een gebrek aan zijn/haar producten, met inbegrip van de aanwezigheid van explosieve en
gevaarlijke stoffen en welke verontreiniging dan ook op, aan in de door de leverancier aangevoerde zaken.

9.2

De leveranciers is aansprakelijk voor alle materiële en immateriële (gevolg)schade die door HKS of door derden wordt
geleden vanwege handelen of nalaten van hem/haar zelf, van zijn/haar personeel of van degenen die door hem/ haar
bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

9.3

De leverancier vrijwaart HKS voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid
als boven omschreven.

9.4

Voor toepassing van dit hoofdstuk wordt het personeel van HKS en haar medewerkers als derden aangemerkt.
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9.5

De leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit hoofdstuk genoegzaam verzekeren en verleent
HKS desgewenst inzage in de polis.

9.6

Ingeval HKS naar haar oordeel genoodzaakt zal zijn maatregelen te treffen ter voorkoming van (verdere) schade als
bedoeld in bovenstaande artikelen, is de leverancier aansprakelijk voor alle kosten en schade die in verband met deze
maatregelen worden gemaakt en geleden.

10.

OVERMACHT

10.1

Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt
verhinderd door omstandigheden buiten de wil en invloed van partijen, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer
kan worden verlangd.

10.2

Indien HKS door overmacht als omschreven in artikel 10.1 verhinderd is de bestelde en aangeboden goederen af te
nemen, geeft dit de leverancier geen recht om enige schadevergoeding of nakoming te verlangen.

10.3

HKS zal de leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zij in overmacht (komt te) verkeren.

11.

BEËINDIGING

11.1

HKS heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke
mededeling aan de leverancier, mits dit, met opgave van redenen geschiedt.

11.2

Onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke mededeling staakt de leverancier de uitvoering van de overeenkomst.
Partijen zullen alsdan in overleg treden over de gevolgen van een zodanige opzegging.

11.3

a.

Indien de leverancier zijn/ haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere overeenkomsten
die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, is HKS gerechtigd de overeenkomst eenzijdig
en zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden onverminderd
het verdere aan HKS toekomende rechten tot vergoeding van schade.

b.

Indien aan de zijde van de leverancier een overmachtsituatie ontstaat, wordt de uitvoering van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de periode dat de overmachttoestand nakoming verhindert, onverminderd
het recht van HKS om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving.

c.

In het geval van faillissement of surséance van betaling van de leverancier en in geval van stillegging, liquidatie
of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de leverancier, is hij/zij van
rechtswege in verzuim en heeft HKS het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke
tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
leverancier en betalingsverplichtingen op te schorten en uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
aan derden op te dragen, zonder dat HKS tot enige schadevergoeding gehouden is onverminderd eventueel HKS
verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen op
de leverancier zullen alsdan terstond en volledig opeisbaar zijn en door schuldvergelijking kunnen worden
gecompenseerd.
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12.

KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND

12.1

In geval de leverancier niet, danwel niet behoorlijk voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen,
zal hij gehouden zijn, tot betaling van alle door HKS gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke
tenminste 10% van de hoofdsom zullen bedragen.

13.

OVERDRACHT

13.1

Zonder schriftelijke toestemming van HKS is de leverancier niet gerechtigd zijn/haar rechten en verplichtingen uit
enige overeenkomst met HKS voortvloeiend, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

14.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1

Op al onze offerteaanvragen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

14.2

Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn danwel deze voorwaarden zelf zullen, indien in der minne niet tot een regeling kan worden gekomen, uitsluitend
worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam naar Nederlands Recht, tenzij partijen uit hoofde
van bun lidmaatschap van de Metaal Recycling Federatie gehouden zijn hun geschillen door Arbitrage te doen
beslechten.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn dan wel deze voorwaarden zelf, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde burgerlijke
rechter te Rotterdam tenzij naast leverancier, tevens afnemer lid is van de Metaal Recycling Federatie en partijen uit
hoofde van hun lidmaatschap van de Metaal Recycling Federatie gehouden zijn hun geschillen door arbitrage te
doen beslechten.

14.3

NIETIGE BEPALINGEN

Indien en voor zover een of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar
zou(den) blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in
overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht
mogelijk benadert.
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