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Algemene voorwaarden De Covik Recycling B.V.
1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en de uitvoering
daarvan uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk
schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
1.2 Aan een eventueel tussen partijen overeengekomen afwijking van deze voorwaarden kan de wederpartij
geen rechten ontlenen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten.
1.3 Naast deze voorwaarden zijn tevens van toepassing één of meerdere van de onderstaande aanvullende
algemene voorwaarden, reglementen en criteria.
Specifieke acceptatiecriteria voor verschillende verwerkingsmethoden van De Covik Recycling B.V.
1.4 Onder de “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon die met
onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
1.5 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
2. AANBIEDINGEN
2.1 De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, exclusief BTW en zij zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De opgegeven prijzen zijn
gebaseerd op kostprijzen, geldend op de datum van de offerte en zijn vast tenzij de opdracht meer dan
twee maanden na deze datum wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de prijs
aan te passen aan de tot datum van aflevering opgetreden prijswijzigingen van grondstoffen,
materialen, onderdelen, arbeidslonen, valutakoersen, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale
verzekeringspremies, invoerrechten, vervoerskosten en andere van overheidswege opgelegde of op te
leggen heffingen.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend geldig gedurende de daarin genoemde periode.
2.3 De in de offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden en leveringen
gedurende normale werktijden.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijzen.
2.5 Toezending van de offerte verplicht ons niet tot levering of acceptatie van de order.
3. OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtnemer deze opdracht schriftelijk heeft bevestigd en
getekend retour heeft ontvangen, pas dan kan met de overeengekomen opdracht worden aangevangen.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen, mondelinge afspraken en/of
toezeggingen door ons personeel binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
uitvoeren in welk geval op deze voorwaarden ook door en ten behoeve van genoemde derden een
beroep kan worden gedaan.
3.4 Opdrachtnemer gaat er bij zijn gesloten overeenkomst vanuit dat de door de wederpartij te verrichten
werkzaamheden op het in de overeenkomst voorziene tijdstip kunnen aanvangen. Daarbij de
werkzaamheden ongehinderd en ononderbroken kunnen worden voortgezet onder normale
omstandigheden en tijdens normale werkuren.
3.5 De wederpartij moet zorgdragen voor de eventueel benodigde vergunningen die van overheidswege zijn
vereist.
3.6 In geval van tenietgaan van de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd in de zin van
artikel 7:757 lid 2 van het burgerlijk Wetboek, is de wederpartij ook een vergoeding verschuldigd indien
de zaak zich onder de opdrachtnemer bevond.
3.7 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn
uitgegaan van door de wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.
4. MEERWERK
4.1 Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door opdrachtnemer, hetzij op verzoek of last van de
wederpartij of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde instructies, naast de in de overeenkomst voorziene
werkzaamheden door de opdrachtnemer wordt gepresteerd.
4.2 Meerwerk wordt pas ter uitvoering gebracht als er een schriftelijk bevestigde opdracht per fax dan wel
per post bij ons ten kantore binnen is. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht is in die zin bindend
dat er geen bijkomend- en of meerwerk wordt uitgevoerd.
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5. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling te
ontbinden en de vorderingen van de opdrachtnemer op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
- Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen
die opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat wederpartij niet aan zijn verplichting zal voldoen.
- Indien opdrachtnemer de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
- Bij faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de wederpartij.
- Indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst, welke niet voldoening zodanig is dat deze ontbinding van de overeenkomst
rechtvaardigt. In de genoemde gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is de opdrachtnemer bevoegd de
verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de
wederpartij de hierdoor door opdrachtnemer geleden schade te vergoeden.
- Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan
opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke
van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk
en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan
worden gevergd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6. BOUWSTOFFEN
6.1 Alle te verwerken bouwstoffen en materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor
hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
6.2 De uit het werk vrijkomende bouwstoffen en materialen waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat
hij ze wenst te behouden, dienen door opdrachtgever van het werk te worden verwijderd, zodat deze
geen belemmering veroorzaken voor de voortgang van de overeengekomen werkzaamheden.
6.3 Bouwstoffen welke volgens de overeenkomst afgevoerd dienen te worden kunnen alleen worden
afgevoerd als er rechtsgeldige documenten bij aanwezig zijn zoals AP04 en/of voldoende onderbouwde
onderzoekrapporten met chemische analyse. Eventueel kosten, die door opdrachtnemer uit de afvoer
voortvloeien en die door enige overheidsinstantie opgelegde verplichting ter zake van de afvoer, opslag
en/of vernietiging worden veroorzaakt, zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen.
6.4 Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt opdrachtgever het risico van verlies en/of
beschadiging vanaf het moment waarop deze op het werk zijn aangevoerd voor de tijd dat deze naar
buiten de normale werktijden onder toezicht van opdrachtgever verblijven.
7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf ons bedrijf. Op het moment dat de goederen
na weging ons bedrijf verlaten, gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Franco levering
geschiedt alleen indien en voor zover dit voor ons,op de factuur of anderszins, wordt aangegeven. De
wederpartij is verplicht het aangeleverde bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare
beschadigingen te controleren, dan wel controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen
ter beschikking van de wederpartij staan.
7.2 De wederpartij is verplicht het geleverde bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare
beschadigingen te controleren, dan wel controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen
ter beschikking van de wederpartij staan.
7.3 Eventueel tekorten of beschadiging van het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn dient de
wederpartij op de afleveringsbon en/of begeleidingsbrief te (laten) vermelden.
7.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij
is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake betaling.
7.5 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijden zijn wij niet
aansprakelijk.
7.6 Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet door enige vergoeding. De wederpartij kan na
herhaalde overschrijding van levertijd ons in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste
(redelijke) termijn van levering. Deze laatste (redelijke) termijn dient afhankelijk van de omstandigheden,
minimaal veertien dagen te bedragen. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk
te annuleren, tenzij wij in overmacht verkeren.
7.7 Wanneer de goederen na verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan
deze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier weken zijn
wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen.
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8. HOEVEELHEID
8.1 Ter zake van de te leveren hoeveelheden geldt dat het feitelijke gewicht wordt bepaald door middel van
weging op een door ons aan te wijzen weegtoestel, voorzien van een geldig ijkcertificaat.
8.2 Indien er sprake is van zogenaamde inhoudsmaten, dan wordt de hoeveelheid bepaald op of in het te
gebruiken vervoersmiddel. De hierdoor vastgestelde hoeveelheid, aan te geven op de
vervoersdocumenten en/of vrachtbrieven geldt als feitelijk geleverde hoeveelheid en is voor partijen
bindend.
9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Tenzij er sprake is van grove schuld van opdrachtnemer en/of zijn leidinggevende, ondergeschikten, is
de opdrachtnemer slechts gehouden tot vergoeding van schade, tot het beloop van de factuurwaarde
van de desbetreffende overeenkomst.
9.2 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door het verloop van een jaar te rekenen vanaf de
dag waarop de aan opdrachtnemer verweten fout is gemaakt dan wel, indien dit niet vast te stellen, door
het verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop opdrachtnemer zijn werkzaamheden voor de
partij heeft voltooid.
9.3 Na het verstrijken van de hiervoor genoemde vervaltermijn of enig andere vervaltermijn komt de
wederpartij bij wijze van verweer geen beroep meer toe op ontbinding van de overeenkomst dan wel
vergoeding van schade.
9.4 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade in
de vorm van inkomstenderving). De wederpartij zal zich hiertegen desgewenst moeten verzekeren.
9.5 De beperking van aansprakelijkheid als omschreven in dit artikel wordt door opdrachtnemer mede
bedongen ten behoeve van haar ondergeschikten en van degenen die door haar in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
9.6 De wederpartij heeft geen recht op herstel indien de daarmee gepaard gaande herstelkosten in geen
verhouding staan tot de belangen van de wederpartij bij herstel.
10. RISICO-OVERGANG
10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde wordt
gebracht.
11. OVERMACHT
11.1 Tekortkomingen van opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd als
overmacht en kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld,
noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komen. Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheden dat opdrachtnemer een prestatie
die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk
geleverd krijgt door; stakingen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen die de opdrachtnemer
verhinderen haar verplichting tijdig dan wel deugdelijk na te komen, een algemeen gebrek aan
benodigde grondstoffen en andere zaken of diensten en bovenmatig ziekteverzuim.
11.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan een maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder
uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat
opdrachtnemer tot enige vergoeding van schade, door de wederpartij op derden geleden, gehouden zal
zijn.
11.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die
(verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
11.5 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde en/of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde en/of
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
12. BETALING
12.1 De betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige korting of
schuldvergelijking, door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van de opdrachtnemer of door
overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van opdrachtnemer. Na het
verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum, zonder dat er betaling heeft plaatsgevonden, is de
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wederpartij in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
12.2 De wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door
opdrachtnemer wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op een eenvoudige wijze is vast
te stellen.
12.3 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan,
zelfs al vermeld, de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13. TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en uitvoering tussen opdrachtnemer en de
wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14. GESCHILLENBESLECHTING
14.1 Wanneer een geschil verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze
overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zal het geschil
worden beslecht door arbitrage ingevolge de regels als omschreven in de Statuten van de Raad van
Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland, zoals deze statuten drie maanden voor de dag van het
aangaan van de overeenkomst (waaruit het geschil direct of indirect voortvloeit) luiden.
15. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
15.1 Indien De Covik Recycling zulks wenselijk en/of/ noodzakelijk acht, is zij bevoegd deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal De Covik Recycling de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk in kennis stellen.
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