Meerlanden Bedrijfsafval BV
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
1. Toepasse1ijk voor deze voorwaarden.
1.1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten
gesloten met Meerlanden Bedrijfsafval BV te Rijsenhout,
hierna te noemen Meerlanden, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt overeengekomen.
1.2. Afwijkende algemene voorwaarden van de wederpartij
hierna ook te noemen "afnemer", zijn uitsluitend van kracht
indien deze schriftelijk door Meerlanden zijn aanvaard.
Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden
Meerlanden slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige
toepassing op het verrichten van diensten. Meerlanden zal
bij het verrichten van werkzaamheden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht nemen, doch nimmer het resultaat
van de werkzaamheden garandeert.
2. Offertes / Annu1ering
2.1. Alle aanbiedingen van Meerlanden, in welke vorm ook
gedaan, zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld.
2.2. Bij samengestelde offertes geldt de prijsaanbieding
slechts voor het geheel en niet voor een overeenkomstig
gedeelte van de offerte.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door
Meerlanden genoemde prijzen exclusief BTW en heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd. Meerlanden is
gerechtigd deze heffingen door te berekenen.
2.4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een
door de afnemer gedane bestelling, waarmee met de
uitvoering door Meerlanden nog geen begin is gemaakt,
wordt geannuleerd en Meerlanden deze annulering
schriftelijk heeft aanvaard, is Meerlanden gerechtigd een
bedrag in rekening te brengen gelijk aan 20% van het door
Meerlanden begrote factuurbedrag onverminderd haar recht
om schade in rekening te brengen indien en voor zover deze
schade hoger is dan dat bedrag.
2.5 Bij de gedane offertes wordt uitgegaan bij restafval van
een gewicht 100 kilo per 1000 liter. Bij gft-afval wordt
uitgegaan van een gewicht van 200 kilo per 1000 liter.
2.6 Bij overschrijding van deze hoeveelheden behoudt
Meerlanden zich het recht de meerkosten door te berekenen
aan de afnemer.
3. Aflevering
3.1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken, hierna ook
te noemen "produkten", af te nemen op het moment waarop
deze hem worden bezorgd danwel op het moment waarop
deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking
worden gesteld.
3.2. Tenzij anders is overeengekomen vindt levering plaats
na af fabriek/magazijn (“incoterms”) Meerlanden.
De produkten zijn voor risico van de afnemer vanaf het
moment van levering, of vanaf het moment waarop de te
leveren produkten door Meerlanden aan een vervoerder
worden afgegeven voor verzending aan de afnemer, ook al
is het eigendom van de produkten niet op de afnemer
overgegaan.
3.3. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met
het verstrekken van informatie of het naleven van
instructies, noodzakelijk voor de levering, is Meerlanden
gerechtigd voor rekening en risico van de afnemer terzake
alle maatregelen (zoals opslag onder derde) te nemen, die
Meerlanden wenselijk voorkomen, onverminderd het recht
van Meerlanden de koopprijs te vorderen.
4. Levertijd
Door Meerlanden opgegeven levertijden zullen nimmer te
beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient
Meerlanden derhalve ingebreke te worden gesteld, waarbij
Meerlanden een redelijke termijn van tenminste 14 dagen
wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen.
Bij overschrijding van deze termijn is de afnemer slechts
bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover er nog
geen leveringen hebben plaatsgevonden. Meerlanden is
echter nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van
vertragingen in de levering.
5. Ledigingvoorwaarden
5.1 Afnemers hebben recht op tijdige lediging wanneer het
inzamelmiddel tijdig, voor 07.30 uur, wordt aangeboden.
5.2 Indien het inzamelmiddel niet tijdig is aangeboden, dan
kan lediging op diezelfde dag ook niet worden
gegarandeerd.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Meerlanden behoudt zich de eigendom van de aan de
afnemer geleverde en te leveren produkten totdat volledige

betaling is ontvangen van alle koopprijzen,
alsmede van eventueel door de afnemer
verschuldigde
bedragen
voor
werkzaamheden die Meerlanden in verband
met deze koopovereenkomsten heeft
uitgevoerd en van vorderingen wegens het
toerekenbaar tekortschieten door de afnemer
in
de
nakoming
van
zodanige
overeenkomsten.
6.2. Zolang de eigendom van de afgeleverde
produkten niet op de afnemer is overgegaan
mag deze de produkten niet verpanden of
aan een derde enig recht daarop verlenen.
Het is de afnemer wel toegestaan de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde produkten
in het kader van de bedrijfsuitvoering aan
derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
6.3. Indien de afnemer tekortschiet in de
nakoming van enige verplichting jegens
Meerlanden of Meerlanden goede grond
heeft te vrezen dat hij in de nakoming van
die verplichtingen zal tekortschieten, is
Meerlanden
bevoegd
de
onder
eigendomsvoorbehoud geleverde produkten
terug te nemen, onverminderd haar recht op
verdere schadevergoeding. De afnemer is
verplicht te dier zake alle medewerking te
verschaffen.
7. Reclames
7.1. De afnemer dient de gekochte produkten
bij aflevering -of zo spoedig mogelijk daarna
als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij
dient de afnemer na te gaan of het geleverde
aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of
de
juiste
produkten
zijn
geleverd/diensten zijn afgenomen;
- of de afgeleverde produkten/afgenomen
diensten
wat
betreft
kwantiteit
overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde produkten/afgenomen
diensten voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken
dan de eisen die gesteld mogen worden voor
een
normaal
gebruik
en/of
handelsdoeleinden.
7.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten
geconstateerd, dan dient de afnemer deze
binnen twee dagen na aflevering schriftelijk
aan Meerlanden te melden.
7.3. Niet zichtbare gebreken dient de
afnemer binnen twee dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen een maand na
aflevering schriftelijk aan Meerlanden te
melden.
7.4. Indien de gebreken of tekorten dat naar
Meerlanden's
redelijk
oordeel
rechtvaardigen, heeft de afnemer ter keuze
van Meerlanden recht op herstel (voor zover
dit mogelijk is) c.q. vervanging van de
produkten, of aanvulling van bet tekort.
7.5. vorderingen c.q. verweren terzake van
gebreken
in
de
geleverde
produkten/afgenomen diensten vervallen op
het vroegste van de navolgende tijdstippen te
weten: bij niet tijdige melding of door
verloop van een jaar na aflevering.
7.6. De afnemer zal in geen geval enige
aanspraak hoegenaamd tegen Meerlanden
kunnen doen gelden indien hij het geleverde
geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft
genomen, be- of verwerkt, vermengt met
andere produkten, respectievelijk heeft doen
of laten in gebruik nemen, be- of verwerken,
of vermengen met andere produkten, of aan
derden heeft doorgeleverd.
8. Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk
binnen 30 dagen na factuurdatum.
8.2.
Onverminderd
de
Meerlanden
toekomende rechten uit de wet of
overeenkomst voortvloeiend, zal bij gebreke
van tijdige betaling de afnemer geacht
worden zonder enige ingebrekestelling of
rechtelijke tussenkomst in verzuim te zijn en
zal hij alsdan naast het verschuldigde bedrag
hierover een rente verschuldigd zijn gelijk
aan 1% per maand over bet factuurbedrag
c.q. het restantbedrag voor iedere maand of
gedeelte van een maand dat de betaling is
uitgebleven,
te
rekenen
vanaf
de
factuurdatum.

8.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance
van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van
de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.4. Door de afnemer gedane betalingen strekken 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 vermeldt de afnemer
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.5. Wanneer de afnemer niet binnen acht dagen na
factuurdatum schriftelijk aanmerking heeft gemaakt op
het factuurbedrag wordt hij geacht dit bedrag te hebben
goedgekeurd.
8.6 Schiet de afnemer in de nakoming van een of meer
van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
zijn rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn
begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en
advocaten. Meerlanden is bevoegd deze kosten te fixeren
op 15 % van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid
bepaalde laat onverlet de overige aan Meerlanden
toekomende rechten uit de wet of deze algemene
voorwaarden.
8.7 De afnemer is verplicht alle door Meerlanden
gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met
een gerechtelijke procedure waarbij de afnemer volledig
of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder
deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten
van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten
enz., ook voor zover deze het door de rechter terzake
toegewezen bedrag overtreffen.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Meerlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst danwel uit
onrechtmatige daad. Dit is slechts anders in de gevallen
waarbij de schade valt onder de dekking van een door
Meerlanden, of een aan haar gelieerde vennootschap,
afgesloten verzekering waarbij de verzekeraar tot
uitkering overgaat. In dat geval is de aansprakelijk
beperkt tot het te dier zake door de verzekeraar, in
verband met de door de afnemer geleden schade,
uitgekeerde bedrag.
9.2 Meerlanden is echter nimmer aansprakelijk voor
gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan
bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of
winstderving van de afnemer.
9.3 De afnemer vrijwaart Meerlanden volledig voor alle
aanspraken, verband houdend met aan de afnemer
geleverde produkten of diensten, die derden uit welke
hoofde ook tegen Meerlanden doen gelden.
9.4 De in dit artikel opgenomen beperking van
aansprakelijkheid geldt niet in de gevallen waarbij de
schade een gevolg is van opzet of grove schuld van
Meerlanden of leidinggevende ondergeschikten.
9.5 Iedere aanspraak van de afnemer tot nakoming van de
overeenkomst, de vergoeding van schade en/of herstel
van de gebrekkige produkten en/of vervanging van de
gebrekkige produkten en/of aflevering van het
ontbrekende, uit welke hoofde dan ook, als ieder recht op
ontbinding van de overeenkomst vervalt op het vroegste
van de navolgende tijdstippen te weten: bij niet-tijdige of
niet volledige melding of 6 maanden na de aflevering.

10. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de koper is
Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11. Geschillen
Indien tussen de partijen een geschil ontstaat over de
overeenkomst zijn zij verplicht te trachten door
onderhandelingen tot overeenstemming te komen,
alvorens het geschil aan de rechter voor te leggen. Alle
geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de
rechtbank te Haarlem.
Rijsenhout, sept. 2013

