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

het sturen van een offerte aan of het sluiten van een verkoopovereenkomst met 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 Verkoper, 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 Aankoopvoorwaarden; (4) art. 4-37 en 41-88 van het Weens Koopverdrag;
(5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1-3, 38-40, en 89-101 van het Weens
Koopverdrag.
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 de
overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige
overeenkomsten.
1.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Aankoopvoorwaarden of een deel van een
bepaling, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. Ingeval van
nietigheid van één van de bepalingen, zullen B.S.T. en de Klant, 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 Aankoopvoorwaarden.
1.3 B.S.T. behoudt zich het recht voor haar Algemene Aankoopvoorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te
wijzigen.
1.4 Onder Verkoper wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een derde een offerte stuurt aan of
een verkoopovereenkomst sluit met B.S.T.

2. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING
2.1 B.S.T. kan al haar prijsaanvragen op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle prijsaanvragen van B.S.T.
vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het maken van een aanbod door de Verkoper.

2.2 Indien B.S.T. een aanbod ontvangt van de Verkoper, komt de overeenkomst slechts tot stand zodra een persoon die
bevoegd is B.S.T. in rechte te verbinden het aanbod van de Verkoper schriftelijk bevestigt, dan wel zodra B.S.T. met de
uitvoering van de aankoopovereenkomst een aanvang maakt.
Indien B.S.T. op eigen intitiatief een order plaatst, komt de overeenkomst tot stand zodra de Verkoper, zelfs mondeling,
met deze order instemt.
2.3 B.S.T. is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.
2.4 Alle offertes uitgaande van de Verkoper, zijn verbindend en gelden ten minste voor een termijn van 3 maanden.

3. PRIJS
3.1 Alle prijzen van de Verkoper zijn BTW inclusief en worden in Euro uitgedrukt.
3.2 De Verkoper garandeert dat de door hem gecommuniceerde prijzen, de laagste prijzen zijn die Verkoper op dat

ogenblik voor gelijkaardige hoeveelheden van hetzelfde en/of gelijkaardig materieel aan zijn cliënteel aanbiedt.
De Verkoper maakt zich sterk, om retroactief in een prijsverlaging te voorzien, telkens hij een gelijkaardige hoeveelheid van
hetzelfde en/of gelijkaardig materiaal aan een derde aanbiedt tegen een gunstigere prijs.
3.3 Alle kosten zijn inbegrepen in de door de Verkoper vooropgestelde prijzen en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
overeengekomen, ten laste van de Verkoper.
Deze kosten hebben ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): 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 Alle prijzen van de Verkoper zijn vast en kunnen niet worden verhoogd zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van B.S.T.
Zo kunnen ondermeer de volgende gebeurtenissen, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van B.S.T., geen
aanleiding geven tot een verhoging van de prijs (louter exemplatieve opsomming): 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 materiaal.
3.5 Alle prijzen m.b.t. de levering van diensten zijn vast en gelden onverminderd het tijdstip waarop de diensten werden
gepresteerd, met inbegrip van diensten gepresteerd op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren en/of
tijdens het officieel bouwverlof.
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4. LEVERING
4.1 Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, wordt het materiaal door de Verkoper geleverd op de
door B.S.T. aangegeven tijd en plaats.

4.2 Het materiaal reist voor rekening en op risico van de Verkoper, ongeacht de wijze van vervoer en/of ongeacht wie het
vervoer organiseert.

4.3 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn verbindend en maken een essentieel bestanddeel van de

overeenkomst uit. Ingeval van overschrijding van de aangegeven termijn en/of ingeval van gedeeltelijke levering, gebeurt
de verdere afhandeling overeenkomstig artikel 8 van deze Algemene Aankoopvoorwaarden.
4.4 Behoudens wanneer anders wordt overeengekomen, hebben wijzigingen in de bestelling op generlei wijze tot gevolg
dat de vooropgestelde leveringstermijnen worden verlengd en/of vervallen.

5. RISICO EN EIGENDOMSOVERDRACHT
5.1 Het risico op het aangekochte materiaal gaat pas over op B.S.T., op het moment dat het aangekochte materiaal
definitief wordt opgeleverd.

5.2 De eigendomsrechten op het verkochte materiaal gaan over op B.S.T., op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand
komt.

6. INFORMATIE, STALEN EN MODELLEN

Het aangekochte materiaal is slechts in overeenstemming met de overeenkomst, indien:
- het geschikt is voor elk bijzonder door B.S.T. gewenst gebruik dat deze aan de Verkoper bij het sluiten van de
overeenkomst heeft medegedeeld en dat de Verkoper heeft aanvaard;
- het in overeenstemming is met de door de Verkoper gegeven beschrijving ervan;
- het materiaal de eigenschappen bezit van de goederen die de Verkoper aan B.S.T. als monster of als model heeft getoond.
- en indien het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
In geval van eventuele tegenspraak tussen deze voorwaarden, is de opgegeven volgorde hiërarchisch bepalend.

7. GEVAARLIJKE GOEDEREN
7.1 De Verkoper heeft de verantwoordelijkheid om te garanderen dat het aangekochte materiaal geen gevaarlijke

goederen en/of schadelijke stoffen bevat.
Ondermeer de volgende goederen worden als gevaarlijk en/of schadelijk beschouwd (louter exemplatieve opsomming):
gasflessen, radioactief materiaal, explosieven, brandstoffen, etc.
7.2 Indien het aangekochte materiaal gevaarlijke goederen bevat, dient de Verkoper het verkochte materiaal onmiddellijk,
voor eigen rekening en op eigen risico op te halen bij B.S.T.
Bovendien is de Verkoper in dit geval verplicht een alternatief aan te bieden voor de gebrekkige levering, en is de Verkoper
gehouden tot betaling van een schadevergoeding, ten bedrage 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.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER
8.1 Bij de in ontvangstname van het materiaal, zal B.S.T. een eerste oppervlakkige controle uitvoeren.

Deze eerste controle heeft enkel betrekking op direct verifieerbare afwijkingen die zonder enige vorm van bewerking en/of
verplaatsing van het materiaal kunnen worden vastgesteld, en geldt geenszins als oplevering van het geleverde materiaal.
8.2 B.S.T. behoudt zich het recht voor om niet- conforme of gebrekkige leveringen te protesteren tot op het ogenblik dat
de totaliteit van het aangekochte materiaal door B.S.T. is verwerkt, gebruikt en/of doorverkocht. Indien B.S.T. nietconforme of gebrekkige leveringen doorverkoopt en/of op een andere manier doorzendt, gaat dit recht over op de klanten
van B.S.T.
8.3 In geval van laattijdige, gedeeltelijke, niet- conforme, en/of gebrekkige levering, is de Verkoper in ieder geval 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.
In dit geval heeft B.S.T. bovendien het recht om, naar eigen keuze en inzicht: (1) de Verkoper te verplichten een oplossing te
zoeken, en B.S.T. kosteloos een alternatief aan te bieden voor de laattijdige, gedeeltelijke, niet- conforme en/of gebrekkige
levering; (2) de overeengekomen prijs te verlagen a rato van het percentage van het geleverd materiaal dat laattijdig,
gebrekkig en/of niet- conform is; (3) het materiaal terug te sturen voor rekening en op risico van de Verkoper, (4) voor
rekening van de Verkoper werkzaamheden te laten uitoefenen door een derde; (5) tot een dekkingskoop en/of
dekkingsverkoop over te gaan; en/of (6) de overeenkomst met de Verkoper met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat B.S.T. hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.
8.4 Naast voornoemde aansprakelijkheden, is de Verkoper in geval van laattijdige, gedeeltelijke, niet- conforme, en/of
gebrekkige levering er tevens toe gehouden om de indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, die voortvloeit uit
een laattijdige, niet- conforme, en/ of gebrekkige levering, integraal te vergoeden.
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8.5 De Verkoper is aansprakelijk voor elke schade m.b.t. (louter exemplatieve opsomming): milieu, veiligheid,

(volks)gezondheid, etc., ongeacht of het verkochte materiaal voldoet aan alle toepasselijke wettelijke en/of andere normen,
standaarden en/of verplichtingen. De Verkoper maakt zich sterk om tussen te komen in elke mogelijke gerechtelijke en/of
andere procedure waarin in dergelijke schade ten laste wordt gelegd van B.S.T., en verbindt zich ertoe om alle
(gerechts)kosten dienaangaande aan B.S.T. te vergoeden.
8.6 De betalingsverplichtingen van B.S.T. worden opgeschort, zolang de Verkoper niet aan alle in dit artikel opgesomde
verplichtingen voldoet.

9. VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER
9.1 De Verkoper draagt de verantwoordelijkheid om:

- B.S.T. op regelmatige basis op de hoogte te stellen van alle relevante informatie m.b.t. het aangekochte materiaal en/of
het vervoer;
- te garanderen dat het verkochte materiaal voldoet aan alle toepasselijke wettelijke en/of andere normen, standaarden
en/of verplichtingen, en in het bijzonder aan de normen en voorwaarden als geregeld in Verordening (EG) Nr. 1013/2006
van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen;
- B.S.T. en/of haar afgevaardigden, op elk ogenblik toegang te verlenen tot de domeinen van de Verkoper, om aldaar het
aangekochte materiaal, en/of de status/vooruitgang van de order te inspecteren;
- De noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, ondermeer m.b.t. (louter exemplatieve opsomming):
werkgeversverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, productaansprakelijkheidsverzekering, etc.
De Verkoper verleent B.S.T. de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van
voornoemde verzekeringen.
9.2 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van B.S.T., heeft de Verkoper niet het recht om de order of een deel
van de order over te dragen en/of uit te besteden aan een derde.
Indien de order, zelfs met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van B.S.T., wordt uitbesteed aan een derde, blijft
de Verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen, en maakt de Verkoper zich sterk dat de
derde- overnemer onderhavige Algemene Aankoopvoorwaarden integraal zal aanvaarden en toepassen.
9.3 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van B.S.T., heeft de Verkoper niet het recht om de domeinen van B.S.T.
te betreden.
9.4 Indien de Verkoper en/of zijn afgevaardigden werkzaamheden uitvoeren op de domeinen van B.S.T., behoudt de
Verkoper de volledige verantwoordelijkheid over voornoemde personen, in het bijzonder m.b.t. veiligheid en gezondheid.
De Verkoper ontslaat B.S.T. voor elke mogelijke aansprakelijkheid dienaangaande.

10. FACTUUR EN BETALING
10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen in de verkoopsovereenkomst, kan van B.S.T. niet worden gevraagd

om betalingen uit te voeren, voorafgaand aan de volledige en conforme levering.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen in de verkoopsovereenkomst, geldt voor alle facturen van de
Verkoper een minimum betalingstermijn van 90 dagen.
10.3 De facturen van de Verkoper moeten steeds de volgende gegevens bevatten:
- ordernummer en het datum van de order
- een volledige en duidelijke omschrijving van het materiaal waarop de factuur betrekking heeft;
- het factuurbedrag, opgesplitst in een nettobedrag en het verschuldigde bedrag aan BTW;
- de betalingstermijn, zonder dat deze korter mag zijn dan 90 dagen.
B.S.T. heeft het recht elke incorrecte en/of onvolledige factuur te weigeren.
10.4 De betalingen van B.S.T. aan tussenpersonen, optredende voor de Verkoper, zijn bevrijdend, zelfs indien deze niet
aan de Verkoper worden overgemaakt.
10.5 De betaling door B.S.T. van de contractueel overeengekomen prijs, geldt geenszins als oplevering van het geleverde
materiaal en ontslaat de Verkoper op generlei wijzen van zijn aansprakelijkheid en/of andere verplichtingen.

11. OVERMACHT
11.1 Enkel in geval van overmacht in de strikte zin van het woord, is de Verkoper ontslagen van zijn verplichtingen.
11.2 Onder overmacht wordt enkel verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die volledig onafhankelijk zijn

van de wil van de Verkoper, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, en
die de Verkoper in de fysieke onmogelijkheid plaatsen om de overeenkomst uit te voeren.
Hardship, imprevisie, evenals elke verzwaring van de overeenkomst gelden niet als overmacht, zelfs indien het contractueel
evenwicht wordt verstoord.
11.3 In geval van overmacht, zal de Verkoper B.S.T. per aangetekend schrijven uitnodigen om de overeenkomst te
heronderhandelen. Indien de Verkoper niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan B.S.T. de
rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Verkoper tot schadevergoeding te veroordelen.
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12. ANNULATIE
12.1 B.S.T. behoudt zich het recht voor de verkoopovereenkomst, zonder enige vorm van schadevergoeding te annuleren,
indien haar eigen klant(en), de order(s) annuleren waarvoor B.S.T. voornoemde verkoopovereenkomst is aangegaan.

12.2 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van B.S.T., is het de Verkoper niet toegestaan om de overeenkomst te

annuleren.
Ingeval een order door of lastens de Verkoper 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.

13. RECHTSVERWERKING
13.1 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.

13.2 Elke, zelfs tijdelijke, niet- toepassing door de Verkoper van enig recht, leidt tot rechtsverwerking.
14. NETTING
14.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen

B.S.T. en de Verkoper 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 Verkoper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo
na de voormelde automatische verrekening overblijft.
14.2 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 Verkoper en B.S.T. doorgevoerde schuldvergelijking

15. OPSCHORTING EN ONTBINDING
15.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Verkoper, 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 Verkoper 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 Verkoper op te schorten tot het ogenblik dat de Verkoper afdoende zekerheden biedt voor de
nakoming van zijn verbintenissen; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Verkoper ontbonden te verklaren vanaf
de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
onverminderd het recht van B.S.T. om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
15.2 Indien de verkoopsovereenkomst wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in dit artikel omschreven
ontbindingsrecht, verliest de Verkoper het recht om van B.S.T. te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de
beëindigde verkoopovereenkomst.

16. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM
16.1 Alle documenten en informatie van welke aard ook, die aan de Verkoper 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.
16.2 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.
16.3 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 Verkoper, publiek gekend is.
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17. GESCHILLEN

Alle geschillen tussen B.S.T. en de Verkoper, 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.

18. TAAL

Deze Algemene Aankoopvoorwaarden 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 Aankoopvoorwaarden is de enige authentieke
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