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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten van Amsterdam Scrap Terminal, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene en
bijzonder titel; Hierna te noemen AST. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en
zijn ban toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen AST en haar cliënten.
Onder cliënt of cliënten worden in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon
die goederen van AST afneemt, dan wel daartoe met AST in onderhandeling treedt. Door het
verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de cliënt deze voorwaarden. Deze voorwaarden
worden door AST bij overeenkomsten, orders of offertes aan cliënten ter hand gesteld. De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 67207405 bij de Kamer van Koophandel en worden tevens op
aanvraag van een cliënt kosteloos toegezonden.
Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen
worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door AST aan de cliënt.
Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
Alle door AST gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd zijn “spot”-prijzen, geldend voor het
moment van offerte, tenzij anders aangegeven.
Opdrachten en acceptaties van cliënten zijn bindend.
Ongeacht het akkoord van een cliënt met door AST verstrekte prijzen, heeft AST het recht om
(prijs)vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte/aanbieding/order etc.
genoemde prijs in belangrijke mate afwijken van de prijzen die AST normaliter, in gelijke marktomstandigheden, voor de geoffreerde zaken in rekening brengt.
Prijzen en betaling
Prijzen zijn in euro’s, ex. BTW en ex. transport, tenzij anders schriftelijke overeengekomen. Als
goederen opgeslagen moeten worden t.b.v. cliënt gebeurd dit voor diens rekening en risico. Per offerte
e.d. door AST opgegeven en door cliënt geaccepteerde prijzen zijn voor partijen bindend, zulks
onverminderd het bepaalde in 2.4.
Betaling gebeurd prompt na levering op een door AST aangegeven banknummer, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
Cliënt is onder geen beding gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen jegens AST op te schorten of
een beroep te doen op enige verrekeningsbevoegdheid ter zake zijn betalingsverplichtingen jegens
AST, uit welken hoofde dan ook. Deze uitsluiting geldt ook ten opzichte van met de cliënt economisch
of juridisch verbonden vennootschappen.
Cliënt is te allen tijde gehouden om op eerste verzoek van AST haar conveniërende zekerheid tot
nakoming van de verplichtingen van cliënt te verstrekken.
Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder aanmaning, in gebreke en is cliënt na factuurdatum aan AST
rente verschuldigd gelijk aan de rechtelijke rente, vermeerderd met 2%. Vorderingen van AST zijn
eveneens onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
wanneer de cliënt in staat van faillissement is verklaard of navraag daartoe is ingediend,
wanneer surséance van betaling wordt aangevraagd of de cliënt in surséance van betaling verkeert,
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wanneer de cliënt toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt dan wel de
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd,
wanneer enig beslag op zijn zaken is gelegd, dan wel wanneer de cliënt overlijdt, in liquidatie treedt of
te kennen geeft zijn bedrijfsvoering te zullen staken of te hebben gestaakt,
bij overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van het bedrijf
in een op te richten of reeds bestaand bedrijf of (gedeeltelijke) overdracht van de zeggenschap in een
bedrijf.
Als AST een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte
(buiten)gerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het rapport Voorwerk II.
Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang
Alle door AST aan de cliënt te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van AST totdat cliënt aan
al zijn verplichtingen jegens AST ter zake de betreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties,
ter zake door AST verrichtte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de
vorderingen van AST op de cliënt wegens tekort schieten door de cliënt in de nakoming van zijn
verbintenissen jegens AST, heeft voldaan.
De cliënt is niet gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te
gebruiken of te verkopen, en evenmin om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te
bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotrecht, of anderszins aan het verhaal van AST te
onttrekken. Voornoemde verplichting geldt zowel voor (nog) onbetaalde goederen als het daaruit
bewerkte product.
De cliënt is gehouden om de door AST aan hem geleverde en de zich nog onder zijn beheer bevindende
zaken als eigendom van AST te identificeren en geïdentificeerd houden totdat de eigendom op hem is
overgegaan.
Indien de cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens AST tekortschiet of AST
goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is AST gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen voor rekening en risico van de cliënt. Na
terugneming zal de cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan
zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de
schade die AST lijdt als gevolg van het terugnemen van de zaken.
Indien AST de zaken als haar eigendom opvordert, is de cliënt gehouden om AST de plaats aan te
wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent de cliënt reeds nu voor alsdan toestemming om de
betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen.
Wanneer de cliënt uit door AST afgeleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een
nieuwe zaak vormt, handelt de cliënt bij die vorming in opdracht van AST en gaat de cliënt de nieuwe
zaak voor AST houden.
Voor zover AST nog (andere) vorderingen op de cliënt heeft (als bedoeld in lid a) en zij aan de cliënt
zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud (meer) rust, vestigt de cliënt tot zekerheid
voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van AST hierbij (reeds nu voor alsdan) een
bezitloos pandrecht op deze zaken ten gelijk zij dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De cliënt zal op
eerste verzoek van AST een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. De cliënt zal ervoor instaan
dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van de rechten van AST,
geen pand en/of beperkte rechten rusten.
De cliënt verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn cliënten verkrijgt, niet aan derden te cederen of
te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AST. De cliënt verbindt zich verder,
bedoelde vorderingen, zodra AST de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze,
aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan
ook tegen de cliënt.
Levering en levertijden
De cliënt is verplicht de door AST aan hem ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
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De goederen worden door AST geacht te zijn geleverd op het moment dat zij deze aan cliënt aanbiedt
voor aan- en afvoer, dan wel op het moment dat dat deze goederen door AST op haar terrein ten
behoeve van cliënt zijn op- en afgeladen.
Het risico gaat over op de cliënt op het moment van het inladen van de zaken. De cliënt is vanaf het
inladen in deze gevallen verantwoordelijk voor het voldoen aan het transport verbonden wettelijke
eisen, zoals ondermeer, maar niet daartoe beperkt, wanneer sprake is van export.
Opslag en transport van de verkochte zaken geschieden voor rekening en risico van de cliënt, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de cliënt niet voor het verstrijken van de afleveringstermijn de zaken afneemt en/of de cliënt
de zaak weigert, kan AST de zaak voor rekening en risico van de cliënt, daaronder begrepen het risico
van kwaliteitsvermindering, in het magazijn/terrein van AST of elders opslaan.
Door het in 5.5 genoemde verzuim van de cliënt worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. Van de
opslag zal door AST, onder inzending van een factuur ter zake van aflevering, aan de cliënt schriftelijk
kennis worden gegeven.
AST is altijd gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen
worden. De cliënt is verplicht alle deelleveranties te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4
van deze voorwaarden.
Levertermijnen worden door AST naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht
worden genomen, maar zij zijn voor AST niet bindend en derhalve indicatief.
De levertermijn gaat eerst in nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen, alle voor de
aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en materialen in het bezit zijn van AST, en
een eventuele betaling, voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst door de cliënt behoort te
geschieden, is verricht.
Slechts indien een leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk als fatale termijn is overeengekomen, is
de cliënt gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien AST niet binnen deze termijn
de bestelde zaken afgeleverd heeft, doch niet nadat de cliënt AST per aangetekend schrijven nog een
redelijke termijn heeft gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen.
In die gevallen dat is overeengekomen dat de levering niet plaatsvindt ‘af Amsterdam’ is AST
gehouden het transport te laten plaatsvinden overeenkomstig de daartoe wettelijk geldende eisen, tot
het moment van levering zoals dat is vastgesteld in de overeenkomst.
Inspectie en reclame
De cliënt is gehouden om onmiddellijk na in ontvangstname van de geleverde zaken deze te
inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele uitwendig waarneembare gebreken betreffende
kwaliteit of kwantiteit dienen direct, doch uiterlijk binnen 24 uur, na levering schriftelijk aan AST te
worden gemeld. Bij gebreke van een en ander wordt de cliënt geacht het geleverde te hebben
goedgekeurd en worden reclames daarover niet meer in behandeling genomen.
Reclame ter zake van niet-uitwendig waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
tien dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk door de cliënt te geschieden. Bij gebreke van een en
ander wordt cliënt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en worden reclames daarover niet
meer in behandeling genomen.
De cliënt mag na ontdekking van enig gebrek de betreffende zaak niet meer gebruiken dan na daartoe
schriftelijk de toestemming van AST te hebben verkregen. Tevens is de cliënt gehouden om op verzoek
van AST voor zijn rekening en risico de betreffende zaak op enigerlei wijze als door AST verpakt aan
haar te retourneren. Bij gebreke van een en ander worden reclames niet in behandeling genomen.
Wanneer de door AST te leveren goederen voorafgaand aan de levering door, namens of in opdracht,
dan wel op verzoek van de cliënt zijn geïnspecteerd kan door de klant niet reclameren ten aanzien van
de aspecten waarop de inspectie heeft plaatsgevonden.
Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst daarvan door de cliënt
schriftelijk bij AST ingediend te worden. Te laat ingediende reclames worden door AST niet meer in
behandeling genomen.
Het indienen van een klacht zal nimmer enige grond zijn voor opschorting of verrekening van de
betalingsverplichtingen van de cliënt jegens AST dan wel ontbinding van (de) overeenkomst(en).
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Indien een reclame door AST gegrond bevonden wordt en de zaken aan AST zijn geretourneerd, zal
AST naar keuze van AST vervangende zaken leveren, de gebreken herstellen of crediteren aan de
cliënt de aan hem gefactureerde bedragen ter zake van de zaken waarvan de reclame gegrond is
bevonden. Tot het verrichten van andere prestaties dan wel het vergoeden van schade is AST niet
gehouden.
Indien een reclame door AST niet gegrond bevonden wordt, worden de betreffende zaken aan de
cliënt geretourneerd. De kosten gemaakt door AST ter zake van de reclame, waaronder mede te
verstaan opslagkosten, transportkosten en manuren, zijn voor rekening van de cliënt. De retournering
van de zaken geschiedt door aflevering aan de cliënt af Amsterdam, waaronder wordt verstaan
levering gereed ter verzending op het terrein van AST te Amsterdam.
Schade, aansprakelijkheid en garantie
AST is, behoudens opzet of grove schuld harerzijds of van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk
voor enige schade, van welke aard dan ook, die de cliënt, diens personeel of andere hulppersonen, of
een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de door AST
geleverde zaken dan wel het ondeugdelijk zijn van de door AST geleverde zaken, alsmede voor schade
ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken.
In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat AST ondanks het bepaalde in het vorige lid voor
enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt
is tot de hoogte van de eventueel voor haar bestaande verzekeringsdekking, dan wel, indien geen
verzekeringsdekking mocht bestaan, om welke reden dan ook, tot de factuurwaarde van de door haar
geleverde zaken waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt.
De cliënt vrijwaart AST tegen alle aanspraken van zijn hulppersonen, waaronder diens personeel of
vertegenwoordigers en/of derden, betreffende schade waarvoor AST jegens de cliënt aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op het recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt,
direct na het ontstaan van de schade, daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 72 uur na
constatering van de schade , dit schriftelijk aan AST heeft gemeld.
Het bepaalde in de leden a tot en met c heeft betrekking op de contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid van AST.
Wanneer de cliënt zijn verplichtingen jegens AST niet nakomt, wordt AST als gevolg hiervan eveneens
ontheven van haar (garantie)verplichtingen. Garanties vervallen evenzeer bij een niet-tijdige of niet
juiste inspectie of reclame, zoals bedoeld in artikel 6.
Elke garantie vervalt indien de cliënt zelf wijzigingen met betrekking tot de door AST geleverde zaken
verricht of doet verrichten.
Overmacht
Onder overmacht aan de zijde van AST wordt ten deze verstaan: elke van haar wil onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare en onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van verbintenissen waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk, verhinderd wordt, ongeacht of die
omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.
Onder overmacht valt eveneens, voor zover niet reeds onder de vorige omschrijving begrepen,
werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest,
brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere
bedrijfsstoringen, alles bij AST c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede wanprestatie door haar
leveranciers waardoor AST haar verplichtingen jegens de cliënt niet (meer) kan nakomen.
Indien naar het oordeel van AST de overmacht van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet
meer voordoet.
Indien naar het oordeel van AST de overmacht van blijvende aard is, heeft zij het recht om zonder
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele
te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de cliënt gehouden is.
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Indien AST bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen
verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds
te factureren en dient de cliënt deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

9.
Ontbinding
AST heeft het recht door het enkel plaatsvinden van één der onderstaande genoemde omstandigheden, zonder
dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, en/of enig
bedrag door de cliënt aan AST verschuldigd in zijn geheel op te eisen, hetzij alsnog nakoming te vorderen, één
en ander onverminderd het recht van AST op schadevergoeding, indien:
•
de cliënt enige op hem rustende verplichting jegens AST niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
•
de cliënt failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling
aanvraagt, of wanneer hij in surséance van betaling verkeert;
•
op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt of is gelegd;
•
de cliënt volgens AST onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn om aan zijn verplichtingen jegens AST
te voldoen;
•
de cliënt ontbonden of geliquideerd wordt;
•
de cliënt overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan van zijn bedrijfsvoering, overdracht van
zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, waaronder inbegrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te
richten of reeds bestaand bedrijf, en de (gedeeltelijke) overdracht van zeggenschap in het bedrijf en de
cliënt nog niet aan al zijn verplichtingen jegens AST heeft voldaan, heeft
•
Indien een van de omstandigheden zoals gemeld onder lid a zich voordoet, is de cliënt aansprakelijk
voor de door AST geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
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Verrekening
AST is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de cliënt op AST te verrekenen
met vorderingen van AST, als ook de op enigerlei wijze aan AST gelieerde ondernemingen, op de
cliënt.
Indien de cliënt op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de cliënt
in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

11.
Leveranties naar het buitenland
Leveranties naar het buitenland geschieden altijd onder de voorwaarde van toestemming door de betreffende
autoriteit, dan wel het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De cliënt dient zorg te dragen voor
dergelijke toestemming(en) en/of vergunningen en neemt alle daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
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Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Op alle met AST gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag en vergelijkbare verdragen
zijn niet van toepassing.
Van alle geschillen uit de tussen AST en de cliënt gesloten overeenkomsten, deze voorwaarden
daaronder begrepen, is de (President van de) Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bij
uitsluiting bevoegd te nemen, zonder rechterlijk tussenkomst: geval de wettelijke bevoegdheidsregels
van toepassing zijn.

