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1. TOEPASBAARHEID
1.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Koper door het

aanvragen van een offerte bij NV Belgian Scrap Terminal (“B.S.T.”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle
contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen B.S.T. en de Koper, zowel huidige als
toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige) (1) de
schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) deze Algemene
Voorwaarden; (4) artt. 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht.
B.S.T. wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die B.S.T. uitdrukkelijk
ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het
project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige
projecten.
1.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling
doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid
van één van de bepalingen zullen B.S.T. en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging,
onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene
geest van onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.3 B.S.T. behoudt zich het recht voor haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of
te wijzigen.
1.4 Onder Koper wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een derde een beroep doet op B.S.T.

2. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING
2.1 B.S.T. kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van B.S.T. vrijblijvend en

slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Koper.
Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is B.S.T. in rechte te verbinden, de order van de
Koper schriftelijk bevestigt, dan wel zodra B.S.T. met de uitvoering van de order een aanvang maakt.
2.2 B.S.T. is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.

3. PRIJS
3.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt.

Voor elke aankoop afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor een welbepaalde aankoop en
geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige aankopen.
3.2 Alle leveringen van goederen en/of prestaties die niet expliciet werden voorzien in de offerte en/of
verkoopsovereenkomst, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de Koper, en worden als dusdanig aangerekend
aan de Koper.
3.3 Volgende kosten zijn niet inbegrepen en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, ten laste van de
Koper: prijzen van verpakking, levering op geconsigneerde paletten, transport- en verplaatsingskosten met inbegrip van de
transportverzekering, stockagekosten met inbegrip van extra kosten verbonden aan een eventueel verlengde stockage,
portkosten, invoerrechten, heffingen, belastingen, etc.
3.4 Transport- en verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschappelijke zetel van B.S.T., en gefactureerd per
verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen.
3.5 Alle prijzen m.b.t. de levering van diensten, zijn van toepassing voor werken die uitgevoerd worden op werkdagen
tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren en tijdens het officieel
bouwverlof zijn hogere prijzen van toepassing.
3.6 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen,
salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en
uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van het verkochte materiaal,
geven B.S.T. de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.
3.7 Voor opdrachten en/of bestellingen boven de 50.000 Euro, exclusief BTW, heeft B.S.T. het recht aan de Koper een
bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

4. LEVERING EN OPHALING
4.1 Indien de Partijen overeenkomen dat B.S.T. het materiaal levert buiten haar onderneming, reizen het materiaal voor
rekening en op risico van de Koper.

4.2 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de
overeenkomst uit.
In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen B.S.T. en de Koper een redelijke bijkomende termijn
overeenkomen.
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Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven
tot een ontbinding van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.
Wijzigingen in de bestelling, offerte, en/of verkoopsoverenkomst hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde
vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
4.3 B.S.T. heeft het recht het verkochte materiaal in verschillende delen te leveren/transporteren. Gedeeltelijke uitvoering
of levering heeft geen verbreking van de overeenkomst tot gevolg.
4.4 B.S.T. is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van
B.S.T., de Koper, en/of enige andere derde.
4.5 Indien de partijen overeenkomen dat de Koper het materiaal komt ophalen, dient de Koper het verkochte materiaal
zelf en op eigen kosten op te halen op de door B.S.T. aangegeven tijd en plaats.
Bij gebrek aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Koper een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige
factuurbedrag per week. Indien de geplande datum van ophaling met twee weken overschreden is, heeft B.S.T. het recht
om de bijzondere overeenkomst ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst. De Koper is in dit geval een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurverdrag, onverminderd het recht van B.S.T. om hogere
schade te bewijzen.

5. RISICO

Het risico op het verkochte materiaal gaat over op de Koper op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

6. GARANTIE, KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De Koper moet direct bij de ophaling en/of levering van het materiaal een eerste verificatie uitvoeren. Deze

onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) aantal en gewicht,
conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.
Direct verifieerbare afwijkingen moet de Koper onmiddellijk op de leverbon noteren, bij gebreke waarvan hij geacht wordt
het materiaal te aanvaarden als overeengekomen.
6.2 De Koper moet het materiaal binnen de 24 uur na levering en/of ophaling grondig keuren.
Het in gebruik nemen, verwerken, en/of doorverkopen van het materiaal wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en
aanvaarding en geldt als definitieve oplevering van het geleverde en/of opgehaalde materiaal.
6.3 De Koper verliest het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek van het materiaal te beroepen, indien hij B.S.T.
niet binnen de 48 uur nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, aangetekend
en met de vermelding van het factuurnummer en/of het nummer van de bestelbon, op de hoogte brengt, met een
nauwkeurige identificatie van het materiaal, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.
6.4 De Koper verliest in ieder geval het recht zich op de non- conformiteit of het gebrek te beroepen, indien hij B.S.T. niet
ten laatste binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum der eindfactuur op zulke wijze op de hoogte
brengt.
6.5 B.S.T. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade opgelopen tijdens het vervoer of transport, de verkeerde
aanwending van het verkochte materiaal, de door de Koper en/of derden toegebrachte schade en/of het niet- naleven door
de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen.
B.S.T. is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag en/of
de door B.S.T. aangegane polis BA-uitbating overstijgt.
B.S.T. is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie of gegevens zoals door de
Koper meegedeeld.
6.6 In geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek, zal B.S.T. naar eigen keuze en inzicht: (1) het nonconforme of gebrekkige materiaal of delen van van het materiaal vervangen; of (2) de non-conformiteit of het gebrek
vergoeden.
Bij een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van het materiaal naar aanleiding van een non- conformiteit of gebrek dat
wordt gedekt door een in de verkoopsovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden vermelde garantie, zijn de werkuren,
transport- en verplaatingskosten, etc. (louter exemplatieve opsomming) ten laste van de Koper.
6.7 De Koper mag in geen geval het materiaal terugsturen, of tot een dekkingskoop overgaan.
6.8 B.S.T. behoudt zich het recht voor om, zelf dan wel zijn afgevaardigde, samen met de Koper, ter plaatse de gebreken te
gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.
6.9 Klachten ontheffen de Koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in deze Algemene
Voorwaarden, de offerte, verkoopsovereenkomst, en/of factuur vastgestelde termijn.
De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
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7. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER
7.1 De Koper draagt de verantwoordelijkheid om:

 B.S.T. voorafgaand aan de levering van het materiaal, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke
voorwaarden waaraan het materiaal dient te voldoen.
 De noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, ondermeer m.b.t. (louter exemplatieve opsomming): het
vervoer, het eigendomsvoorbehoud als vastgesteld in artikel 11.3 van deze Algemene Voorwaarden, etc.
De Koper verleent B.S.T. de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van
voornoemde verzekeringen.
7.2 Indien de Koper niet aan deze verplichtingen voldoet, behoudt B.S.T. zich het recht voor de verkoopsovereenkomst op
te schorten. De kosten verbonden aan deze onderbreking worden gefactureerd aan de Koper. Deze kosten hebben
ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde uren, extra transport- en
verplaatsingskosten, etc.

8. OVERMACHT EN HARDSHIP
8.1 B.S.T. is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door
overmacht of hardship.

8.2 In geval van overmacht of hardship kan B.S.T. naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen

tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Koper uitnodigen om de
overeenkomst te heronderhandelen.
Indien de Koper niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan B.S.T., overeenkomstig artikel 16 van
deze Algemene Voorwaarden, één of meer arbiters verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot
schadevergoeding te veroordelen.
8.3 Onder overmacht en hardship worden ondermeer verstaan (louter exemplatieve opsomming):
onbeschikbaarheid/schaarste aan het verkochte materiaal, grondstofschaarste, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden,
staking, mobilisatie, oorlog , ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen,
uitvoerverbod, vertraging in de aanvoer, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking
van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, panne, file, etc.

9. FACTUUR EN BETALING
9.1 De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de drie werkdagen na ontvangst van de factuur

schriftelijk overmaken.
9.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.
Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen.
Het is de Koper niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen. Enkel kwitanties ondertekend door
personen die bevoegd zijn B.S.T. in rechte te verbinden zijn geldig.
9.3 B.S.T. behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen van 35% op het totale factuurbedrag.
9.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:
 geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
 is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van
tweehonderd vijftig euro (€ 250,00), onverminderd het recht van B.S.T. om hogere schade te bewijzen;
 is de Koper gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 worden alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van B.S.T. op de Koper onmiddellijk opeisbaar;
 heeft B.S.T. het recht, al het geleverde en/of opgehaalde materiaal terug op te halen, de (verdere) uitvoering van de
betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of bij aangetekende brief te
ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
9.5 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1)
inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

10. ANNULATIE

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van B.S.T., is het de Koper niet toegestaan om de overeenkomst te
annuleren.
Ingeval een order door of lastens de Koper wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van B.S.T., is
laatstgenoemde gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35% van de totale koopsom,
onverminderd het uitdrukkelijke recht van B.S.T. om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs
wordt geleverd.
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11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 De eigendomsrechten op het verkochte materiaal gaat pas over op de Koper op het ogenblik van de volledige betaling
van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren.
11.2 De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten
op het onbetaalde materiaal veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op dit materiaal danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om B.S.T. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.3 Voorts verbindt de Koper zich om het onbetaalde materiaal te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade
en diefstal. De Koper verleent B.S.T. de toestemming op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen
van voornoemde verzekeringen. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan B.S.T.
11.4 Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, of indien B.S.T. vermoedt dat de Koper zijn verplichtingen niet zal
nakomen, zal de Koper op eerste en eenvoudig verzoek van B.S.T. het materiaal op eigen kosten en risico binnen de 24 uur
aan B.S.T. terugbezorgen.
Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding van de overeenkomst tot gevolg.
11.4 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt B.S.T. automatisch een pandrecht op de gerealiseerde
verkoopprijs van het materialen, en is de Koper aan B.S.T. een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale
factuurbedrag verschuldigd.

12. RECHTSVERWERKING
12.1 Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet- toepassen door B.S.T. van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het
dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

12.2 Elke, zelfs tijdelijke, niet- toepassing door de Koper van enig recht, leidt tot rechtsverwerking.
13. NETTING
13.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen

B.S.T. en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit
betekent dat in de permanente relatie tussen B.S.T. en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de
voormelde automatische verrekening overblijft.
13.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers,
die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en B.S.T. doorgevoerde schuldvergelijking.

14. OPSCHORTING EN ONTBINDING

In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht,
vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit,
beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt
B.S.T. zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de
Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere
overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de Vennootschap om
bijkomende schadevergoeding te vorderen.

15. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1 Alle documenten en informatie van welke aard ook, die aan de Koper worden verstrekt tijdens de onderhandelingen,

de uitvoering of levering van goederen en diensten, moeten vertrouwelijk behandeld worden.
Op het eerste verzoek van B.S.T. moeten de bovenvermelde stukken worden teruggeven.
15.2 Deze documenten en informatie blijven eigendom van B.S.T. en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch
(in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van B.S.T.
15.3 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst bestaan,
minstens totdat de desbetreffende informatie, zonder fout van de Koper, publiek gekend is.
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16. GESCHILLEN

Alle geschillen tussen B.S.T. en de Koper, zullen definitief worden beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPINA,
door één of meer arbiters die conform dit reglement zijn benoemd. De zetel van de procedure is Antwerpen. De taal van de
arbitrage is Nederlands.

17. TAAL

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op
www.belgianscrapterminal.com, in het Nederlands, Engels, Frans, en Duits.
De Nederlandstalige versie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is de enige authentieke.
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