
Algemene voorwaarden 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden toepasselijk op de verkoop en levering van 
granulaat door de leden van de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (sectie Breken), 
hierna ook te noemen BRBS (sectie Breken), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 
d.d. 13 augustus 2004, onder nummer 30162652 

 Artikel 1 Toepasselijkheid  

1. Gebruikmaking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend voorbehouden aan leden van de 
BRBS (sectie Breken), die in het bezit zijn van een geldend KOMO productcertificaat conform de 
Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506. 

2. Alle aanbiedingen zijdens verkoper vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene 
verkoop-, leverings,- en betalingsvoorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie ervan als op 
de aldus tot stand gekomen overeenkomst. De totstandkoming ener overeenkomst impliceert de 
aanvaarding door koper van deze algemene voorwaarden. Op andere overeenkomsten dan 
koopovereenkomsten zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, tenzij anders 
vermeld. 

3. Een verwijzing door koper naar andere c.q. eigen algemene (inkoop-) voorwaarden leidt niet tot 
toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van – eventuele - algemene voorwaarden van koper 
wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden van verkoper 
zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door koper plegen te worden gehanteerd. 

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door koper en verkoper 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. In geval een overeenkomst namens een koper wordt gesloten door een derde, dan staat deze 
derde ervoor in dat de koper deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan deze 
derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf koper. 

Artikel 2 Overeenkomst en wijzigingen  

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeldt. Alle 
aanbiedingen en adviezen zijn (mede) gebaseerd op (de getrouwheid van) de door koper verstrekte 
gegevens. 

2. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de aanbieding. Desniettemin is verkoper 
gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, gedurende een termijn van 5 werkdagen na acceptatie van 
de aanbieding door koper, de aanbieding schriftelijk te herroepen, in welk geval de overeenkomst 
geacht wordt nimmer tot stand te zijn gekomen. 

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden 
aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst dan tot stand, 
indien verkoper schriftelijk aan koper bericht heeft met deze afwijkingen van de aanbieding in te 
stemmen. 

4. Indien koper gebruik maakt van leveranties zoals genoemd in de aanbieding, dan wordt daarmede 
de aanbieding geacht (integraal) te zijn aanvaard door koper. Verkoper kan evenwel te allen tijde van 
koper een schriftelijke bevestiging verlangen. 

5. Wijzigingen in de koopovereenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen 
koper en verkoper zijn overeengekomen. 

6. De rechten en verplichtingen van koper zijn voor koper niet overdraagbaar aan een derde, tenzij 
verkoper hiervoor vooraf en schriftelijk toestemming verleent. 



7. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijdens verkoper is verkoper op geen enkele wijze 
gebonden aan beweerdelijke afspraken tussen koper en ondergeschikte personeelsleden van 
verkoper. 

Artikel 3 Prijzen  

1. Gedane prijsopgaven zijn immer onder voorbehoud van tussentijds prijswijzigingen. De 
overeengekomen prijs is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst 
geldende gangbare kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – lonen, sociale lasten, 
(inkoop)prijzen van hulpmaterialen, grond- en hulpstoffen en brandstoffen. 

2. Indien na het afgeven van een aanbieding of na de totstandkoming van een overeenkomst sprake 
mocht zijn van een verhoging van een of meer der kostprijsfactoren, is verkoper gerechtigd de 
verkoopprijs dienovereenkomstig te verhogen. Dus danige verhoging van de prijs geeft koper niet het 
recht om de overeenkomst te annuleren, zo dit niet uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is 
opgenomen. 

3. De (ver)koopprijs is gebaseerd op productie en aflevering van het granulaat gedurende de normale 
werkuren vanaf de productie-installatie van verkoper. Franco leveringen geschieden uitsluitend in volle 
vrachten. 

4. (Verkoop)prijzen zijn immer netto derhalve exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege 
opgelegde heffingen. 5. In geval de daadwerkelijk door koper afgenomen hoeveelheid granulaat meer 
dan 10% (m/m) afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid heeft verkoper het recht om de 
overeengekomen prijs in alle redelijkheid aan te passen. 

Artikel 4 Hoeveelheid  

1. Verkoper is jegens koper gehouden om het gekochte granulaat te leveren in – in beginsel, zie 
hierna - de hoeveelheid als nader in de geaccepteerde (eventueel later gewijzigde) aanbieding 
omschreven. Verkoper is gerechtigd in gedeelten te presteren. 

2. Het gewicht van de geleverde hoeveelheid granulaat wordt bepaald met behulp van een door 
verkoper aan te wijzen weegtoestel, dat voorzien dient te zijn van een geldig ijkcertificaat, tenzij vooraf 
anders mocht zijn overeengekomen. 

3. De op vorenstaande wijze vastgestelde hoeveelheid is bindend voor koper en verkoper. 

4. Verkoper heeft het recht tot maximaal 3% meer of minder te leveren dan de door koper gekochte 
hoeveelheid, waarbij koper de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid dient te betalen. 

5. Een bij aflevering verstrekte weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon, ijkbrief (van vrachtscheepvaart) 
of soortgelijk document, wordt geacht de afgeleverde hoeveelheid granulaat juist weer te geven. Op 
straffe van verval van recht tot reclame ter zake de hoeveelheid dient koper terstond na ontvangst van 
het granulaat te dier zake te reclameren (in geval koper mocht menen dat de geleverde hoeveelheid 
toch afwijkt van de weegbon c.a.). 

Artikel 5 Levering  

1. De levering geschiedt af productie-inrichting, tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. 

2. Bij levering af productie-inrichting wordt het granulaat geacht te zijn geleverd en door koper te zijn 
aanvaard zodra het granulaat in/op het vervoermiddel is geladen en weegbon ter beschikking is 
gesteld. 

3. Bij franco levering (franco leveringen geschieden uitsluitend in volle vrachten) zal het gekochte 
granulaat door verkoper bezorgd worden op de overeengekomen plaats (of plaatsen) middels het type 



vrachtwagen als is overeengekomen en voor zover deze vrachtwagen redelijkerwijs in het werk kan 
komen. 

4. Bij franco levering wordt het granulaat geacht te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard zodra 
het granulaat ter plaatse is aangevoerd en gelost en de weegbon ter beschikking is gesteld. 

5. Indien koper - om welke reden ook, daaronder begrepen overmacht - niet in staat is het granulaat 
op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat 
toelaten, op verzoek van koper het gekochte bewaren. Koper is alsdan verplicht aan verkoper de 
opslagkosten volgens het bij verkoper gebruikelijke tarief danwel bij gebreke daarvan, volgens het in 
de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen 
leveringsdatum.    

Artikel 6 Leveringstermijn  

1. Een overeengekomen leveringstermijn heeft immer als bij benadering te gelden en derhalve niet als 
zogenaamde fatale termijn. 

2. In geval van niet-tijdige levering kan verkoper eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim 
geraken. 

3. In geval verkoper in verzuim mocht geraken, heeft koper geen aanspraak o p schadevergoeding, 
wel het r echt de overeenkomst de ontbinden. 

Artikel 7 Overmacht  

1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke verkoper 
door (tijdelijke) overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 

2. Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien verkoper na het sluiten van de 
koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de 
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, derhalve niet uitsluitend, oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, molest, brand, waterschade, overstroming, extreme 
weersomstandigheden, rampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 
uitvoerbelemmeringen, binnenlandse of buitenlandse overheidsmaatregelen, defecten aan 
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij 
derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet 
betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, 
verkeersstremmingen, voorts in geval van wanprestatie door derden in hun contractuele relatie met 
verkoper waardoor verkoper haar verplichtingen jegens koper niet (tijdig) kan nakomen, voorts door 
alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan c.q. wijzigingen in de 
omstandigheden waardoor (verdere) nakoming van de verplichtingen voor verkoper zo bezwaarlijk 
wordt dat zulks in alle redelijkheid niet (langer) meer van verkoper kan en mag worden verwacht, het – 
door welke omstandigheden ook – in gevaar komen van de veiligheid c.q. gezondheid van 
medewerkers van verkoper daaronder begrepen. 

3. In geval van blijvende overmacht zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst als 
beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem 
gemaakte kosten. Indien de overmacht evenwel intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is 
uitgevoerd, heeft verkoper jegens koper daarbenevens ook aanspraak op de naar rato daarvoor 
verschuldigde koopsom. 

 

 

 



Artikel 8 Fabricage door derden  

1. Verkoper is gerechtigd de te leveren hoeveelheid granulaat geheel of ten dele te betrekken c.q. te 
doen vervaardigen door (een) derde(n) mits in het bezit van een geldig certificaat conform de BRL 
2506 voor dat betreffende product. 

Artikel 9 Kwaliteit en aansprakelijkheid  

1. Verkoper staat ervoor in dat het granulaat geproduceerd is volgens de eisen zoals vastgelegd in de 
Komo Beoordelingsrichtlijn 2506. 

2. Verkoper staat ervoor in dat het granulaat CE-gemarkeerd is en voldoet aan de op de 
conformiteitsverklaring gedeclareerde eigenschappen. 

3. Verkoper staat er niet voor in, dat het granulaat geschikt is voor het doel, waarvoor koper deze wil 
bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel expliciet 
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Het verkochte granulaat is uitsluitend bestemd voor 
standaard commercieel gebruik. 

4. Granulaat wordt uitsluitend geleverd met een origineel exemplaar van de geldende Komo 
kwaliteitsverklaring voor het attest-met-productcertificaat conform de op dat moment geldende BRL 
2506. Op deze Komo kwaliteitsverklaring zullen worden vermeld: - datum verstrekking; - periode 
waarin levering heeft plaatsgevonden; - soort en gradering van het granulaat; - hoeveelheid in tonnen; 
- projectgegevens waarvoor geleverd is; - stempel en handtekening verkoper. Het is koper uitdrukkelijk 
niet toegestaan om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te (laten) brengen op de afgegeven 
kwaliteitsverklaring. Doet koper zulks toch dan verliest de kwaliteitsverklaring haar geldigheid. 

5. Elke vracht wordt vergezeld door een genummerde weegbon zoals bedoeld in artikel 4 lid 5, 
voorzien van het Komo keur merk en het nummer van de Komo kwaliteitsverklaring. Koper is 
gerechtigd met betrekking tot de fysische of milieuhygiënische kwaliteit voor aflevering een keuring te 
laten uitvoeren op het depot van verkoper door een onafhankelijk AP04 erkend laboratorium, waarbij 
keuringen en monsternemingen zullen worden uitgevoerd conform algemeen geldende methoden. De 
uitslag van de keuring is bindend voor beide partijen. Een negatief keuringsresultaat geeft koper het 
recht om de overeenkomst te ontbinden; koper heeft geen recht op schadevergoeding. De kosten van 
de keuring komen te allen tijde voor rekening van koper (ongeacht de uitkomst). 

6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens verkoper, haar personeel, dan wel personen 
die door verkoper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, is 
verkoper nimmer aansprakelijk voor enigerlei door koper te lijden schade. De bewijslast met 
betrekking tot deze opzet of grove schuld ligt bij de koper. Onverlet het vorenstaande aanvaardt 
verkoper nimmer aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden aangedragen gegevens. 

7. In geval verkoper aansprakelijk mocht blijken jegens koper is verkoper, hoe dan ook, nimmer 
gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief 
omzetbelasting) van de betreffende levering of onderdeel daarvan, dan wel de factuurwaarde 
(exclusief omzetbelasting) van de geleverde prestatie waaruit de aansprakelijkheid mocht 
voortvloeien. 

8. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de koper, indien deze schade is aan te 
merken als indirecte schade, zoals gevolgschade, winstderving, bedrijfs- of milieuschade, vertraging 
van de bouw, verlies van orders, bewerkingskosten, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid 
jegens derden. 

9. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden ter zake van door verkoper aan koper 
geleverd granulaat, dientengevolge waarvan die derden schade mochten hebben geleden. 

  



Artikel 10 Eigendomsovergang en risico  

1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor het granulaat 
op koper overgaan bij aflevering. 

2. Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft 
voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt verkoper zich de eigendom van het granulaat 
voor. In dat geval gaat de eigendom eerst dan op koper over, zodra koper aan al zijn verplichtingen 
jegens verkoper heeft voldaan. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door koper is 
verkoper gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de 
overeenkomst ontbonden te verklaren en het granulaat terug te nemen. Verkoper zal in dat geval 
gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het granulaat, waarbij koper nu reeds voor alsdan de 
verplichting op zich neemt aan verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit 
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het geleverde granulaat. Al de hieruit 
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van koper, terwijl koper jegens verkoper ten volle is 
gehouden de door verkoper geleden schade, ten gevolge van de niet-betaling, te vergoeden. 

Artikel 11 Betaling, rente en kosten  

1. Koper is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. Koper is niet 
bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering 
te brengen c.q. zich te beroepen op een opschortingsrecht. 

2. Reclamaties ter zake facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij 
verkoper te worden ingediend, zulks op straffe van verval van recht daartoe. Het indienen van een 
klacht/reclamatie ontslaat koper niet van diens betalingsverplichtingen jegens verkoper, noch geeft 
zulks koper het recht betaling op te schorten. 

3. Bij niet tijdige betaling is koper van rechtswege in verzuim en komt verkoper automatisch, derhalve 
zonder de noodzaak van een ingebrekestelling, een vertragingsrente toe van 12% op jaarbasis vanaf 
de vervaldag van de betreffende factuur c.q. het overeengekomen tijdstip van betaling tot aan de dag 
der algehele voldoening. De door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste 
plaats van alle verschuldigd geworden rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen 
die het langst openstaan ook al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur. 

4. In geval koper haar betalingsverplichting niet, niet-tijdig dan wel niet volledig nakomt, is zij 
daarenboven de door verkoper vervolgens in alle redelijkheid te maken kosten ter vaststelling van 
aansprakelijkheid alsmede ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verschuldigd. Deze 
buitengerechtelijke kosten, dewelke alsdan zijn aan te merken als vermogensschade (ex artikel 6:96 
van het Burgerlijk Wetboek) zijdens verkoper, worden gefixeerd op een percentage ad 15% van de 
openstaande bedragen c.q. het totaal verschuldigde, zulks onverlet het recht van verkoper om aan te 
tonen dat deze vermogensschade in voorkomend geval een hogere beloopt dan 15% van het 
openstaande bedrag c.q. het totaal verschuldigde. Alle in redelijkheid door verkoper te maken 
gerechtelijke kosten komen evenzeer voor rekening van koper, ook die kosten die door verkoper in het 
kader van de aanhangige gerechtelijke procedure mochten worden gemaakt en die uitstijgen boven 
het uiteindelijk door de rechter vast te stellen bedrag ten titel van proceskostenveroordeling, dit laatste 
in de situatie waarin verkoper volledig dan wel voor het overgrote deel in het gelijk wordt gesteld. 

5. Verkoper heeft bij gerede twijfel aangaande de kredietwaardigheid van koper het recht gedurende 
de uitvoering van de overeenkomst c.q. voorafgaande aan de levering, afdoende zekerheid voor de 
betaling van haar vordering dan wel vooruitbetaling te verlangen. Bij onvermogen c.q. weigering tot 
het stellen van passende zekerheid is verkoper gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de 
koopovereenkomst op te schorten c.q. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden 
en desgewenst de reeds geleverde maar nog niet betaalde hoeveelheid granulaat terug te nemen 
onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

 



Art. 12 Ontbinding  

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke 
tussenkomst na een schriftelijke verklaring zijdens verkoper op het tijdstip, waarop koper in staat van 
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, of 
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator 
of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld 
erkent en afdoende zekerheid stelt. 

2. Door de ontbinding worden de vorderingen van verkoper onmiddellijk opeisbaar. Koper is 
aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving. 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen  

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering 
hiervan, behoudens als hierna in het derde lid bepaald, zullen worden beslecht door de bevoegde 
civiele rechter. 

3. Geschillen met betrekking tot de fysische of milieuhygiënische kwaliteit van het granulaat kunnen 
uitsluitend worden beoordeeld op basis van de keuringsprocedure zoals bepaald in de 
meergenoemde Beoordelingsrichtlijn BRL 2506, waarvan de uitkomst tussen partijen als bindend zal 
hebben te gelden. 

 


