Algemene aankoopvoorwaarden
van toepassing voor Casier Recycling – Huughe Metalen en Waasland recycling
eveneens te raadplegen op https://www.casier.com

1.

ALGEMEEN :

Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen Casier Recycling NV,(de koper) en de
verkoper, in zoverre er niet afgeweken wordt door bijzondere voorwaarden van de aankoopbevestiging.
Het aannemen van een aankoopbevestiging brengt het aanvaarden mee van alle voorwaarden (bijzondere
voorwaarden, algemene voorwaarden) en het afzien door de verkoper van het toepassen van zijn
verkoopvoorwaarden.
Een aankoopbevestiging kan worden verstuurd per fax, e-mail of per post.
2.

LEVERING GOEDEREN :
2.1 : ALGEMEEN :

De verkoper waarborgt dat de geleverde goederen conform zijn met hetzij de classificatie en definitie
van het schroot voor de staalfabrieken (EU 27 Steel Scrap Specification uitgegeven door EFR –
European Ferrous Recovery an Recycling Federation) voor wat betreft ferro-schroot; de ISRImateriaalspecificaties voor wat betreft non-ferroschroot en de houtspecificaties voor wat betreft
hout.
Een bijzondere materiaalspecificatie kan eventueel in de aankoopbevestiging opgenomen worden. Deze
bijzondere specificatie kan aanvullend zijn bij de hierboven vermelde documenten of betrekking hebben
op de specifieke goederen. In dergelijke gevallen zijn deze bijzondere specificaties eveneens van
toepassing bij levering.
De geldende materiaalspecificaties voor zowel ferro schroot als non-ferro schroot en hout alsook de
specifieke acceptatiefiches zijn op eenvoudige wijze te raadplegen op onze website
http://www.casier.com onder het tabblad kwaliteit en milieu.
Verder waarborgt de verkoper dat alle geleverde goederen :
- voldoen aan de nationale reglementering en wetgeving in verband met de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers;
- voldoen aan de internationale, nationale en regionale milieureglementeringen.
- vrij zijn van alle gif-of ontplofbare stoffen;
- vrij zijn van vreemde bestanddelen, springstoffen, gastanks en holle voorwerpen van welke
aard ook;
- vrij zijn van stoffen die volgens de bij de koper geldende milieureglementering als
gevaarlijk gecatalogeerd worden, met uitzondering van die stoffen die normaal deel uitmaken
van een voertuig;
2.2 : SPECIFIEKE KWALITEITSVERPLICHTINGEN EN AANLEVERINGSMODALITEITEN :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

transformatoren en koelinstallaties worden slechts aanvaard indien zij vrij zijn van CFK’s
of PCB’s. Eventuele aanleveringen van dergelijke toestellen dienen steeds vergezeld te
zijn van de nodige attesten;
niet-gedepollueerde autowrakken moeten aan het depollutiecentrum aangeboden worden;
de aanleverig van benzine-en stookolietanks moeten steeds vergezeld zijn van een
reinigings-en of ontgassingsattest afgeleverd door een erkend bedrijf. (zie specifieke
acceptatiefiches)
carters van machines moeten steeds leeg zijn.(zie specifieke acceptatiefiches);
Vaten moeten steeds leeg en uitgedrupt zijn. Eventuele restanten dienen verhard te zijn.
Vaten waarin giftige producten werden opgeslagen worden niet aanvaard.(zie specifieke
acceptatiefiches);
geel koper : mag geen kogels of andere lege munitie bevatten (zie specifieke
acceptatiefiches);
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g.
h.

electrische motoren : mag geen reductoren, frigopotten of compressoren bevatten (zie
specifieke acceptatiefiches);
compressoren dienen olievrij te zijn en vergezeld van een “depollutie” certificaat.

2.3 : BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR BELADING RECHTSTREEKS IN ZEECONTAINERS :
a. in elke container mag er maximaal 2% vuil, rubber, plastics geladen worden. Het gevonden %
wordt bij de afrekening in mindering gebracht maar indien er meer dan 2% gevonden wordt kan dit
de verplichte terugname van de container tot gevolg hebben;
b. volgende materialen zijn ten strengste verboden : printplaten, munitie, lege hulzen (klein of
groot), inktpatronen, volledige watermeters, voedsel, dierlijke afvallen, insecten, gevaarlijke
wapens, oude televisietoestellen, computermonitors, copieertoestellen, camera’s,
videomateriaal, videogames, telefoontoestellen.
c. Bij het rechtstreeks beladen van zeecontainers (20 of 40 ft) dienen minimaal volgende foto’s te
worden genomen en onmiddellijk per e-mail naar Casier verstuurd te worden :
Aantal : minimum 8 foto’s
 Lege container – deuren open – met zicht op de houten vloer : 1 foto
 container met containernummer tijdens laden : 1 foto
 te laden materiaal : min. 2 foto’s vanuit verschillende hoeken
 foto van container tijdens laden met kraan + containernummer : 1 foto
 foto van container met 1 deur toe, materiaal + cont.nummer : 1 foto
 foto van containerdeur met zegel : 1 foto.
 Detailfoto van de zegel : 1 foto
d. Bij het rechtstreeks beladen van zeecontainers dient een copij van de weegbon + CMR (of
gelijkwaardig transportdocument) onmiddellijk naar Casier te worden gefaxt of gemaild.
In bijlage wordt een checklist meegegeven als handleiding voor de opvolging van deze bijzondere
voorwaarden en die eventueel na het beladen aan Casier kan worden overgemaakt.
2.4 : GEWICHTSVERSCHILLEN :
Volgende gewichtsverschillen in + of – worden aanvaard in overeenstemming met
het aangekocht volume tegen de afgesproken prijs :
Aangekocht tonnage
< 5 ton
>5 ton - 10 ton
>10 ton - 22 ton

Toegestane afwijking bij
aanlevering
7%
8.5 %
10 %

>22 ton – 100 ton
>100 ton

4.2 %
2 %

Teveel geleverde goederen bovenop deze marge kunnen terug genomen worden of er
kan een aangepaste prijs bedongen worden. Bij ondergewicht onder de marge dient
het te weinig gewicht nog geleverd worden of kan een prijsaanpassing bedongen
worden.
2.5 : PRIJS GOEDEREN :
Behalve anders en uitdrukkelijk gespecifieerd in de aankoopbevestiging worden de geleverde goederen
afgerekend aan de geldende dagprijs.
Deze prijs is van toepassing op de franco-geleverde goederen bij de koper of rechtsreeks bij derden.
De prijzen zijn alleen van toepassing op conforme goederen en materialen en alleen op de
overeengekomen hoeveelheden.
2.6 : LEVERINGSTERMIJN :
De leveringstermijn bedraagt 30 dagen na aankoopdatum.
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Indien de aankoop “af” werf werd afgesloten is een afhalingstermijn van 15 kalenderdagen van
toepassing. Deze termijn begint te lopen vanaf datum schriftelijke aanmelding dat het materiaal
beschikbaar is. Deze aanmelding dient wel binnen de normale leveringstermijn (30 kalenderdagen) te
gebeuren.
Leveringsproblemen moeten schriftelijk medegedeeld worden aan de koper.
Bij het niet leveren van de goederen kan een schadevergoeding van 10% van de aankoopprijs geëist
worden.
2.7 : INSPECTIE GOEDEREN :
Bij elke aanlevering van schroot en hout dient men zich steeds vooraf bij de receptioneur te wenden.
De aangeleverde goederen mogen slechts uitgekipt worden in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van
de koper. Het niet respecteren van deze afspraken kan aanleiding geven tot verhaalkosten.
Volgende controles worden systematisch in deze volgorde uitgevoerd :
1. Gewichtscontrole op onze gekalibreerde weegbrug,
2. Controle op eventueel verhoogde radio actieve straling.
3. Het aangeleverde schroot wordt een eerste maal visueel gecontroleerd in de container en een tweede
maal bij het uitkippen van het materiaal eventueel een derde maal door gebruik te maken van de
metaalscanner, insmelten van een representatief staal of het vragen van een analyse bij een extern
bedrijf of een erkend laboratorium.
2.8 : NON-CONFORMITEITEN :
Iedere levering die niet-conform is met de specificaties of die te verontreinigd is door andere
materialen kan geweigerd worden en(of) ook een gewichtscorrectie inhouden. De verkoper is verplicht
op zijn kosten de geweigerde goederen terug te nemen of gaan op rekening van de verkoper retour op
voorwaarde dat ander conform materiaal wordt aangeleverd of afgehaald en dit binnen de maand.
Indien binnen de maand, volgend op de vaststelling van de non-conformiteit, door de verkoper geen
nieuwe aanlevering van conform materiaal wordt uitgevoerd of afhaling mogelijk wordt gemaakt, dan
behoudt de koper zich het recht de oorspronkelijk aangeleverde goederen te behouden tegen een door de
koper bepaalde prijs in overeenstemming met de non-conformiteit. De koper beschikt vanaf dat ogenblik
over de mogelijkheid volgens eigen goeddunken om de goederen te verwerken of te verkopen.
Bij een niet conforme levering kunnen beide partijen een onafhankelijke expert aanduiden. Zijn
verslag zal bindend zijn voor beide partijen en het ereloon voor de onafhankelijke analyse zijn ten
laste van de verliezende partij.
2.9: VERHAAL VAN KOSTEN :
Alle kosten zullen verhaald worden bij :
-

3.

iedere fout of defect of niet-conforme levering,
het niet respecteren van de leveringstermijn of niet leveren van de goederen ten belope van het
contractueel bedrag en hoeveelheid,
milieuproblemen of –schade veroorzaakt door aanwezigheid van onreinheden en niet-conforme stoffen.
niet opgehaalde non-conforme ladingen die niet binnen de afgesproken termijn afgehaald worden (zie
artikel 2.5 )met een negatieve waarde en die moeten vernietigd worden volgens de vigerende
wetgeving.
BETALING :

Leveringen worden alleen betaald mits voorlegging van de weegbon(nen)van de Casier-weegbrug, behalve
wanneer het materiaal “af” werd gekocht of rechtstreeks in een fabriek werd aangeleverd.
Een factuur dient steeds vergezeld te zijn van de weegbonnen van de koper of de weegbonnen van de
fabriek behalve wanneer het materiaal “af” werd gekocht.
Voor betaling of facturatie zijn enkel de gewichten van de weegbrug van de koper of weegbrug fabriek
van aanlevering geldig ook wanneer het
materiaal “af” aangekocht werd.
4.

WAARBORGEN :

De verkoper waarborgt de koper dat de geleverde goederen niet afkomstig zijn van diefstal of heling.
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De verkoper verbindt er zich toe de internationale, nationale en regionale normen voor het al of niet
grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen in acht te nemen.
5.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANKEN :

Op deze Algemene en Bijzondere voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van
betwisting, die niet in der minne kan worden geregeld, zullen de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd
zijn, tenzij door de koper een andere Rechtbank wordt gekozen.

Leveringsvoorwaarden schroot – inkoopvoorwaarden
Opgemaakt op 26.04.2002

opgemaakt en aangepast door Commerciele en financiele dienst
laatste versie : 20-04-2012

