
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Voor verkoop en levering van produkten  
 

door 
 

VS RUBBER RECYCLING B.V., gevestigd te VENLO. 

 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 16065725 
 

 
 
Artikel 1:   Algemeen 
 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 Leverancier: VS Rubber recycling BV Heierhoevenweg 15 , 5928RN Venlo 
 

 Afnemer: de contractuele wederpartij van VS Rubber Recycling cq. de partij tot wie VS Rubber 
Recycling zijn aanbieding heeft gericht. 

 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen en gesloten 

overeenkomsten voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van 
deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van Afnemer 
anders zouden leiden. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen.   

 
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door 

Leverancier zijn bevestigd. 
 
4. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard 

prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 2:   Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst,     
                   verstrekte  gegevens 
 
1. Tenzij anders vermeld hebben de aanbiedingen van Leveranciers een maximale geldigheidsduur van 3 

maanden, te rekenen vanaf de dagtekening. De overeenkomst komt tot stand door verzending van de 
orderbevestiging door Leverancier. Indien om ongeacht welke reden de orderbevestiging niet is verstuurd, blijkt 
de totstandkoming van de overeenkomst doordat daaraan door Leverancier uitvoering wordt gegeven. 

 
2. Alle gegevens omtrent de produkten zoals samenstelling, gewicht, korrelgrootte en dergelijke, die niet zijn 

vastgelegd in door Leverancier aan Afnemer verstrekte schriftelijke specificaties hebben  slechts het karakter 
van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend door Leverancier. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of   
verstrekte monsters. 

 
Artikel 3:   Prijzen, prijsaanpassingen 
 
1. Alle door Leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering 

vallende overheidslasten. De op de overeenkomst van toepassing zijnde leveringscondities staan per transactie 
vermeld op de orderbevestiging. 

 
2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging 

ondergaan, ook al geschiedt zulks als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is Leverancier gerechtigd 
de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 

 
Artikel 4:   Levering, Afname, Levertijd 
 
1. Leverancier heeft aan zijn leveringsplicht voldaan, en de produkten zijn derhalve geleverd, indien hij deze 

overeenkomstig het transportdocument van de vervoerder op de overeengekomen tijd en plaats aan Afnemer 
aanbiedt. 

 
2. Indien Afnemer weigert de produkten in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en 

andere noodzakelijke kosten voor rekening van Afnemer komen. In zodanig geval zal Leverancier de produkten 
voor een periode van maximaal 15 dagen na aanbieding opslaan en Afnemer schriftelijk berichten dat deze de 
produkten kan afhalen tegen kontante betaling. Na verloop van deze termijn zal Leverancier gerechtigd zijn 
naar eigen goeddunken over de produkten te beschikken. 

 
3. Leverancier is gerechtigd om in gedeelten te leveren. 
 
4. De Levertijd gaat in bij totstandkoming van de overeenkomst. Leverancier zal zich inspannen de opgegeven 

levertijd zoveel mogelijk na te komen doch deze levertijd is voor Leverancier niet bindend. Overschrijding van 
de levertijd geeft Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op 
schadevergoeding tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van Leverancier. 

 
5. De navolgende omstandigheden schorten de levering op: 

 Het niet op tijd nakomen van enige betalingsverplichting door Afnemer; 

 Alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 9. 
 
Artikel 5:   Eigendomsvoorbehoud, zekerheidsstelling 
 
1. De eigendom van de produkten gaat pas op Afnemer over zodra deze al zijn uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen is nagekomen. 
 
2. Zolang de eigendom niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer zonder schriftelijke toestemming van 

Leverancier niet gerechtigd de produkten in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden 
of anderszins in de macht van derden te brengen. Leverancier kan aan zodanige toestemming nadere 
voorwaarden verbinden. 

 
3. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal Leverancier gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot 

de produkten. Afnemer zal aan Leverancier alle medewerking verlenen teneinde Leverancier in de 
gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van 
de produkten. 

 
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde produkten willen vestigen of doen 

gelden, dan is Afnemer verplicht Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 
 
5. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier de vorderingen die Afnemer op zijn afnemers 

verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde produkten aan Leverancier te 
verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
6. Afnemer is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Leverancier ter 

bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de produkten wil treffen en welke Afnemer niet 
onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

 
7. Leverancier is voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd om, indien hij op goede gronden 

vreest dat Afnemer niet of tijdig in staat zal zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier na te komen, 
nadere betalingscondities te stellen danwel de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat Afnemer 
desgevraagd binnen een daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van 
zijn betalingsverplichtingen. Indien afnemer hiermee in gebreke blijft, heeft Leverancier aan zijn leveringsplicht 
voldaan door hem de produkten tegen gelijktijdige betaling door Afnemer aan te bieden. 

 

 
 
Artikel 6:   Betaling, incasso 
 
1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te worden 

voldaan op een door Leverancier op te geven bankrekening. 
 
2. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde 

rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld 
Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
3. Over een achterstallige termijn is Afnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, vanaf de 

vervaldag rente verschuldigd ter grootte van 9,5 % per maand of gedeelte daarvan alsmede de met inning 
verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatst op 15 % van het 
betreffende bedrag met een minimum van NLG. 250,-- worden bepaald. 

 
4. Het in het vorige lid bepaalde ontneemt Leverancier niet de bevoegdheid om wegens betalingsachterstand van 

Afnemer de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voorzover nog niet uitgevoerd, 
door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te 
vorderen. 

 
5. Ingeval van faillissement of surséance van betaling van Afnemer danwel stillegging of liquidatie van zijn 

onderneming, heeft Leverancier het recht alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen. 
 
Artikel 7:  Klachten, garantie 
 
1. Klachten betreffende de geleverde produkten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien Afnemer 

nog niet tot verwerking of doorlevering daarvan is overgegaan terwijl hij het beweerde gebrek op eenvoudige 
wijze had kunnen constateren. Klachten welke zijn gegrond op technisch onvermijdbare afwijkingen in 
samenstelling en eigenschappen van het produkt kunnen niet in behandeling worden genomen. 

 
2. Klachten wegens uiterlijk waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na aflevering van de 

produkten te worden ingediend bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de betreffende produkten te 
hebben goedgekeurd. 

 
3. Klachten betreffende de kwaliteit van de geleverde produkten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 

dagen nadat Afnemer de ondeugdelijkheid van de geleverde produkten heeft ontdekt doch in geen geval later 
dan 6 maanden na levering daarvan. 

 
4. Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde produkten in die zin dat deze voldoen 

aan de door Leverancier terzake opgegeven specificaties. Indien een afspraak op garantie gegrond blijkt, zal 
Leverancier, naar eigen keuze, hetzij de betreffende produkten op zijn kosten terugnemen en vervangen door 
deugdelijke produkten, hetzij Afnemer crediteren voor de factuurwaarde van de betreffende produkten. 

 
5. Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op. Retourzendingen 

kunnen alleen plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van Leverancier. 
 
Artikel 8:   Aansprakelijkheid, vrijwaring 
 
1. Behoudens Leverancier’s aansprakelijkheid ingevolge enige wettelijke bepaling, is de aansprakelijkheid van 

Leverancier uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van zijn garantieverplichtingen als vermeld in artikel 7. Elke 
vordering uit hoofde van bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade is uitgesloten. 

 
2. Indien en voorzover Leverancier, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, door de bevoegde rechter in enig 

geval toch aansprakelijk wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer uit 
welken hoofde dan ook in alle gevallen beperkt tot ten hoogste 3 (drie) maal het factuurbedrag van het produkt 
in verband waarmee de aansprakelijkheid is vastgesteld. 

 
3. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden wegens schade waarvoor Leverancier 

krachtens het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is. 
 
Artikel 9:   Overmacht 
 
1. Leverancier heeft het recht zich te beroepen op overmacht waaronder worden verstaan omstandigheden die 

de nakoming van de overeenkomst met Afnemer verhinderen en die niet aan Leverancier zijn toe te rekenen. 
Onder overmacht zijn begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, een gebrek aan benodigde grondstoffen en 
andere voor het totstand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Leverancier afhankelijk is en alle overige 
zaken en aangelegenheden waarop Leverancier geen invloed heeft. 

 
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de 

overmachtsperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden 
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

 
3. Indien Leverancier reeds voor een deel heeft gepresteerd, dan is hij gerechtigd tot een redelijke vergoeding 

van de kosten van die prestatie, welke hij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht. 
 
Artikel 10:   Toepasselijk recht en geschillen 
 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en op alle 

overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
2. Alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer – waaronder begrepen die welke slechts door één partij als 

zodanig worden beschouwd – zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. 
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