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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 Artikel 1 Aanduidingen en begripsbepalingen 

1.1 Opdrachtnemer  Scheffer Recycling B.V. 

1.2 Opdrachtgever  De partij die een opdracht heeft gegeven aan Opdrachtnemer. 

1.3 Opdracht  De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever 

heeft verbonden tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten 

of het uitvoeren van werkzaamheden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen 

en aanvaarde Opdrachten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3 Wijze van totstandkoming 

De Opdracht komt door een schriftelijk of mondeling aanbod van Opdrachtnemer tot stand en  

aanvaarding daarvan door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft om aan 

Opdrachtnemer de aanvaarding kenbaar te maken, verklaart Opdrachtgever door gebruik te maken 

van hetgeen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is aangeboden akkoord te gaan met het 

aanbod.  

 

Artikel 4 Vrijwaring 

Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer (procedureel) te vrijwaren voor alle schade, hoe ook 

genaamd, die aan de zijde van Opdrachtnemer mocht ontstaan als gevolg van of verband houdende 

met de uitvoering van de Opdracht en die schade op eerste aanzegging, met inbegrip van daarover 

verschuldigde rente, aan Opdrachtnemer te vergoeden.  

 

Artikel 5 Prijsstelling 

De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Indien voor en/of 3 (drie) 

maanden of langer ná de aanvang van de uitvoering van de Opdracht een verhoging van 

prijsbepalende factoren optreedt – waaronder, doch niet beperkt tot, lonen en prijzen van brandstof 

en materialen – is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen evenredig te verhogen.  

 

Artikel 6 Betalingstermijn 

Opdrachtgever dient de factuur van Opdrachtnemer binnen 14 dagen ná factuurdatum te voldoen. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim. Gedurende het verzuim is Opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand dan wel de 

wettelijke handelsrente indien deze meer bedraagt. Een gedeelte van de maand wordt voor een volle 

maand gerekend. Niet bedrijfsmatige en/of (nog) niet geregistreerde Opdrachtgevers kunnen 

uitsluitend tegen contante betaling aan hun betalingsverplichting voldoen. 

 

Artikel 7 Opschorting van de uitvoering 

Indien Opdrachtgever langer dan 14 dagen in verzuim – als bedoeld in artikel 6 – is, is 

Opdrachtnemer bevoegd de verdere nakoming van de opdracht op te schorten tot het moment dat 

Opdrachtgever alle openstaande facturen plus rente en kosten heeft betaald. 
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Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle in verband met de Opdracht geleverde zaken totdat 

Opdrachtgever aan zijn volledige betalingsverplichtingen met inbegrip van rente en kosten, heeft 

voldaan. Opdrachtgever erkent het retentierecht (artikel 3:290 e.v. ban het Burgerlijk Wetboek) van 

Opdrachtnemer op het door Opdrachtnemer (gedeeltelijk) tot stand gebrachte werk. 

 

Artikel 9 Milieu en bodem 

Iedere overheidsmaatregel ter bescherming van het milieu, in welke vorm ook gegeven en ongeacht 

de voorzienbaarheid, die de uitvoering van de verplichtingen van Opdrachtnemer verhindert of 

verzwaart, leveren een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van de Opdracht en niet aan hem toe 

te rekenen omstandigheid op voor Opdrachtnemer.  

 

Artikel 10 Risico 

10.1  Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verontreinigende afvalstoffen aan te bieden. Bij 

inname van afvalstoffen neemt Opdrachtnemer de afvalstoffen in ontvangst op de met 

Opdrachtgever overeengekomen locatie. Vanaf het moment van acceptatie van de afvalstoffen 

door Opdrachtgever zijn de afvalstoffen eigendom van Opdrachtnemer en komen zij voor zijn 

risico. Indien na acceptatie blijkt dat door Opdrachtgever verontreinigende afvalstoffen zijn 

aangeboden, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om de hieruit voortvloeiende kosten en/of 

nog te maken kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

10.2 Bij levering van granulaat geschiedt levering van de Producten ‘Ex Works’ (Af Fabriek conform 

de classificatie Incoterms® 2020) en gaat derhalve het risico ten aanzien van onder meer, doch 

niet beperkt daartoe, de staat, verlies, beschadiging, waardevermindering, diefstal, etc. van de 

Producten over op de Opdrachtgever op de be- of verwerkingsinrichting c.q. de locatie van 

Scheffer Recycling B.V. 

 

Artikel 11 Afvalstoffen 

11.1 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer op verzoek alle informatie omtrent aard en 

herkomst van de afvalstoffen te verstrekken. 

11.2 Opdrachtnemer is bevoegd, doch niet verplicht de aangeboden afvalstoffen te bemonsteren. 

Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. Op diens verzoek kan Opdrachtgever de 

bemonstering bijwonen. 

 

Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid 

12.1  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer 

niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade. Mocht niettemin bij 

onherroepelijk rechterlijke of arbitrale uitspraak enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 

worden vastgesteld, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot de hoogte van de 

factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit aansprakelijkheid voortvloeit. 

12.2 Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, door Opdrachtnemer of haar 

eigen werknemers toegebracht, is steeds uitgesloten. 

 

Artikel 13 Geschillen 

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan in verband met of naar aanleiding van een 

tussen hen gesloten overeenkomst, waaronder begrepen geschillen welke slechts door een partij als 

zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens 

rechtsgebied Opdrachtnemer is gevestigd.  


