Algemene Aankoopvoorwaarden

METALLO BELGIUM NV
Algemene Aankoopvoorwaarden
1. Algemene bepalingen
1.1

Deze algemene aankoopvoorwaarden ("algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle
aankopen door Metallo Belgium NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, met ondernemingsnummer 0403.075.580
(RPR Turnhout, België) ("Metallo"), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden maken derhalve integraal deel uit van elke koopovereenkomst waarin
Metallo Belgium NV als koper optreedt. De bijzondere voorwaarden en bedingen van dergelijke
koopovereenkomst primeren op deze algemene voorwaarden.

1.2

Deze algemene voorwaarden primeren op de gebeurlijke verkoopvoorwaarden van de verkoper, zelfs
wanneer Metallo de toepassing van deze verkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk heeft afgewezen of
uitgesloten. Andere voorwaarden en bedingen zijn derhalve enkel van toepassing wanneer dit
schriftelijk overeengekomen is; in dit geval zijn deze algemene voorwaarden aanvullend van
toepassing.

1.3

De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid en/of nietigheid van de bepalingen van deze algemene
voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid en/of nietigheid van deze algemene voorwaarden in
hun geheel. De verkoper en Metallo verzaken uitdrukkelijk aan hun recht om de nietigheid en/of
de ongeldigheid van deze algemene voorwaarden op basis hiervan in te roepen. Wanneer een
bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar bevonden wordt,
wordt deze bepaling van deze algemene voorwaarden afgescheiden in de mate van de
ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid ervan, zonder enige invloed op de geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De partijen komen
overeen dat de ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meer van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden, geen grond is tot beëindiging van enige
overeenkomst tussen Metallo en de verkoper.

1.4

Door een overeenkomst met Metallo te sluiten, verklaart de verkoper een kopie van deze algemene
voorwaarden te hebben ontvangen en deze algemene voorwaarden te aanvaarden en hij gaat akkoord
met de uitsluitende toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden. De verkoper verklaart alle
technische begrippen in deze algemene voorwaarden en bijlagen te kennen en te begrijpen.

1.5

Wanneer een partij zich niet beroept op een bepaling van deze algemene voorwaarden, maar de
voorwaarden hiervoor vervuld zijn, dan houdt dit geen verzaking in van de rechten die deze partij uit
hoofde van deze bepaling kan doen gelden, en evenmin kan deze houding als zodanig worden
uitgelegd.

1.6

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden kennisgevingen van welke aard ook, met inbegrip van
onder meer bestellingen en orderbevestigingen, als volgt geacht ontvangen te zijn:
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a)

Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging: op het ogenblik van de daadwerkelijke ontvangst;

b)

Per aangetekende brief: drie kalenderdagen na de poststempel;

c)

Per e-mail/gewone brief/fax: op het ogenblik dat de ontvangst ervan wordt bevestigd door de andere
partij op een niet-geautomatiseerde wijze;

d)

Per koerier: op het ogenblik van de daadwerkelijke ontvangst.

1.7

In deze algemene voorwaarden worden de termijnen als volgt berekend:

a)

De termijn wordt berekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na
die van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook de
zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen op de plaats van levering van de materialen.

b)

De vervaldag is in de termijn inbegrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag op de plaats van levering van de materialen, dan wordt de vervaldag
verplaatst op de eerstvolgende werkdag.

c)

Een in maanden of jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de
zoveelste.

1.8

Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald, zijn dagen kalenderdagen. Werkdagen zijn alle dagen van de
week, behalve een zaterdag, zondag en een wettelijke feestdag op de plaats van levering van de
materialen. Voor prijsfixatie en omrekeningen van munten wordt onder "werkdagen" verstaan alle
dagen waarop de desbetreffende beurs of instantie open is.

1.9

In deze algemene voorwaarden wordt onder de hierna vermelde verwijzingen het volgende verstaan:

a)

"Verordening 1013/2006": de Verordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen;

b)

"VLAREMA": het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en afvalbeheer;

c)

"REACH": de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen,
houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr.
793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de
Commissie;

d)

"Koninklijk Besluit van 24 mei 1982": Koninklijk Besluit houdende reglementering van het in de handel
brengen van stoffen die gevaarlijk zijn voor de mens of het leefmilieu, zoals meermaals gewijzigd.

e)

"Spaanse Wet 22/2011", op afval en verontreinigde bodems, uitvoering van de Richtlijn 2008/98/EG

f)

"Spaans Koninklijk Besluit 833/1988" houdende goedkeuring van de Verordening voor de Uitvoering
van de Wet 20/1986, Basis van toxisch en gevaarlijk afval en "Koninklijk Besluit 180/2015", houdende
regeling van het vervoer van afval binnen de Spaanse Staat.
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2. Ontstaan van de overeenkomst
2.1

Metallo is slechts rechtsgeldig verbonden door een verkoopovereenkomst, indien deze schriftelijk is
opgesteld en uitdrukkelijk de volgende elementen bevat:

a)

een gedetailleerde omschrijving van de goederen, met inbegrip van de vermelding of de goederen
worden verkocht als afval dan wel als chemische stof of tussenproduct in de zin van REACH;

b)

de specificaties waaraan de goederen moeten voldoen;

c)

de prijs;

d)
e)

de leveringstermijn; en
indien de goederen afvalstoffen zijn in de zin van de Verordening 1013/2006, minstens de volgende
clausules:
i.

voor zover het goederen zijn die vermeld worden op de groene lijst die als Bijlage III bij de
Verordening 1013/2006 gevoegd is: de verplichting van de verkoper of, wanneer deze partij de
overbrenging of het nuttig toepassen van afval niet kan voltooien (bv. insolventie), van Metallo
wanneer de overbrenging of het nuttig toepassen van afval niet voltooid kan worden op de
geplande wijze of wanneer illegale overbrenging gebeurd is, (i) de goederen terug te nemen of te
verzekeren dat zij op enige wijze zullen nuttig toegepast worden en (ii) indien nodig, te zorgen
voor de tijdelijke opslag van deze goederen.

ii.

voor zover het goederen betreft die vermeld worden op de oranje lijst die als Bijlage IV bij de
Verordening 1013/2006 gevoegd is:
1. De verkoper verbindt zich ertoe om de goederen terug te nemen, indien het vervoer van de
goederen niet als gepland kan worden voltooid (overeenkomstig artikel 22 van de Verordening
1013/2006) en/of indien de overbrenging illegaal is in de zin van artikel 24, tweede lid van de
Verordening 1013/2006;
2. Metallo verbindt zich ertoe om overeenkomstig artikel 24, lid 3, van de Verordening
1013/2006 de goederen te verwijderen of nuttig toe te passen, indien er sprake is van een
illegale overbrenging;
3. Metallo verbindt er zich toe om overeenkomstig artikel 16, e) van de Verordening 1013/2006
een verklaring te verstrekken dat de goederen het voorwerp hebben uitgemaakt van een
nuttige toepassing conform de kennisgeving, de daarin vermelde voorwaarden en de
voorschriften van de Verordening 1013/2006;

f)

4. Metallo verbindt er zich toe overeenkomstig artikel 15, onder d) van de Verordening
1013/2006, en in voorkomend geval artikel 15, onder e) van die Verordening, een verklaring
af te leggen van voorlopige nuttige toepassing conform de kennisgeving, de daarin
opgenomen voorwaarden en de voorschriften van de Verordening 1013/2006.
indien de goederen chemische stoffen, preparaten of tussenproducten zijn in de zin van de
Verordening 1907/2006,
1. de vermelding van het registratie- of, in voorkomend geval, het preregistratienummer;
2. de verklaring dat het door Metallo meegedeelde gebruik een in de registratie "geïdentificeerd
gebruik" is.

2.2

Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de
maatschappelijke zetel van Metallo in Beerse, België.
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3. Levering
3.1

Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, gebeurt de levering van de goederen DAP
Beerse (België) of, naargelang het geval, Berango (Spanje) (Incoterms 2020) en op het ogenblik dat
de goederen volledig gelost zijn. Iedere verwijzing in een overeenkomst tussen de partijen naar een
Incoterm is een verwijzing naar de Incoterms 2020.

3.2

De verkoper zal de goederen laden en eventueel verpakken in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften ter zake en, bij gebreke hieraan, op een wijze die gebruikelijk is, onder meer rekening
houdend met de aard van de goederen en de gekozen vervoersmodus en het, bij levering, kippen in
bulk.

3.3

Leveringstermijnen

a)

De leveringstermijn bindt de verkoper. Indien de laatste dag van de leveringstermijn geen werkdag
is, wordt de leveringstermijn verlengd naar de eerstvolgende werkdag. De partijen komen overeen
dat de overeengekomen leveringstermijn een wezenlijke verplichting is van de overeenkomst en
derhalve enkel gewijzigd kan worden aan de hand van een schriftelijke overeenkomst.

b)

De verkoper zal Metallo zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en ten laatste twee werkdagen voor de
levering verwittigen dat hij de goederen op die dag wenst te leveren. Metallo heeft het recht om de
door verkoper vooropgestelde leveringsdatum te weigeren, voor zover zij tegelijkertijd aan de
verkoper minstens twee data laat kennen waarop de goederen voor Metallo wel kunnen worden
geleverd. Deze weigering geeft de verkoper geen recht op een prijsaanpassing, tenzij alle door
Metallo voorgestelde leveringsdata minstens drie weken na het verstrijken van de leveringstermijn
gesitueerd zijn.

c)

Verder gebeurt de levering als volgt:

3.3.c.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, dient de levering tijdens de kantooruren te
gebeuren en overeenkomstig de leveringsinstructies van Metallo. Voor meer gedetailleerde
informatie, wordt verwezen naar de leveringsinstructies van Metallo.
3.3.c.2 De vrachtwagen waarmee de goederen worden geleverd, mag niet met meer da n drie
verschillende en goed gescheiden soorten materiaal geladen zijn.
3.3.c.3 Op het ogenblik van de levering moet de verkoper via zijn vervoerder een partijnummer voorleggen
dat het mogelijk maakt de levering te identificeren.
3.3.c.4 De goederen moeten worden geleverd hetzij los, hetzij in stalen vaten van 200 liter. De stalen
vaten mogen niet opgestapeld worden in vrachtwagens of containers.
3.3.c.5 Op het ogenblik van levering moet de verkoper aan Metallo alle documenten overhandigen die uit
hoofde van de wet of de bijzondere bepalingen van de koopovereenkomst vereist zijn.
3.3.c.6 De verkoper moet voldoen aan alle toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen in verband
met marketing, verkoop, vervoer, uitvoer, doorvoer, invoer en opslag van de goederen, inclusief,
doch niet beperkt tot, de wetten en reglementen in verband met het vervoer van afvalstoffen of
schadelijke stoffen. De verkoper dient hiervan aan Metallo het bewijs te leveren.
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3.3.c.6.1

Afvalstoffen

Wanneer de goederen afvalstoffen zijn, omvatten de toepasselijke reglementen en wetten, doch
zonder dat deze opsomming beperkend is (i) Verordening 1013/2006, (ii) het verdrag van Bazel
inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en
de verwijdering ervan, (iii) de OESO reglementering inzake afval, zoals bekrachtigd door de
Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de
uitvoer, met het oog op terugwinning van, van bepaalde in Bijlage II of III A bij Verordening (EG)
nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde
landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende
overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is,(iv) de Vlaamse VLAREMA reglementering,
(v) de Spaanse Wet 22/2011 op afval en verontreinigde bodems, (vi) het Spaans Decreet 833/1988
van 20 juli, gewijzigd door het Koninklijk Besluit 952/1997 van 20 juni, en Besluit MAM/304/2002
van 8 februari, en het Koninklijk Besluit 180/2015 van 13 maart.
Voor de goederen die in de groene lijst vermeld worden (Bijlage III bij de Verordening
1013/2006)
Wat deze goederen betreft, verklaart en waarborgt de verkoper dat


de overbrenging van deze goederen zal vergezeld zijn van de informatie die in Bijlage VII bij de
Verordening 1013/2006 genoemd is;



de goederen tijdens de overbrenging niet vermengd werden met andere afvalstoffen.

Voor de goederen die in de oranje lijst vermeld worden (Bijlage IV bij de Verordening
1013/2006)
Wat deze goederen betreft, zal de verkoper, voor zover toepasselijk, de kennisgevings- en
vervoersdocumenten, opgemaakt conform de Verordening 1013/2006, aan Metallo overhandigen, en
verklaart en waarborgt de verkoper dat:



de informatie en documentatie die hij heeft verstrekt aan Metallo en/of de bevoegde overheden
volledig, correct en waarheidsgetrouw zijn;



de vermeldingen op de documenten en hun bijlagen volledig, correct en waarheidsgetrouw zijn,
waaronder de informatie met betrekking tot de samenstelling van de goederen;



de bevoegde autoriteiten op de hoogte zijn gesteld van de koopovereenkomst die de verkoper en
Metallo hebben opgemaakt met betrekking tot de goederen;



de bevoegde autoriteiten zonder voorwaarden hun uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming
hebben verleend voor de overbrenging van de goederen en deze toestemming nog steeds van
kracht is en dit tot en met de verwerking van de goederen;



indien de toestemming voorwaardelijk is verleend en Metallo hiervan vóór het sluiten van de
koopovereenkomst op de hoogte werd gesteld, deze aan de overbrenging verbonden
voorwaarden stipt werden nageleefd;



de zekerheid die overeenkomstig artikel 6 van de Verordening 1013/2006 moet worden verstrekt,
daadwerkelijk en tijdig in werking is gesteld;



de voorafgaande informatie over de feitelijke aanvang van de overbrenging tijdig verstrekt is aan
de bevoegde autoriteiten op de wijze bepaald in artikel 16, b) van de Verordening 1013/2006;
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er geen wezenlijke wijzigingen in de bijzonderheden en/of voorwaarden betreffende het vervoer
waarvoor toestemming is verleend, hebben plaatsgevonden;



de goederen tijdens de overbrenging niet vermengd werden met andere afvalstoffen;



de termijn voor verwerking één kalenderjaar bedraagt na overbrenging van de goederen, tenzij
anders bepaald in de koopovereenkomst;



in geval van een algemene kennisgeving in de zin van artikel 13 van de Verordening 1013/2006, alle
voorwaarden voor de overbrenging van de goederen in het kader van deze algemene kennisgeving
werden nageleefd.

Voor goederen, onderworpen aan de Spaanse Wet 22/2011 op afval en verontreinigde
bodems, (vi) het Spaans Koninklijk Besluit 833/1988 van 20 juli, gewijzigd door het
Koninklijk Besluit 952/1997 van 20 juni, en Besluit MAM/304/2002 van 8 februari, en het
Koninklijk Besluit 180/2015 van 13 maart
Wat de afvalgoederen betreft, zal de verkoper, voor zover toepasselijk, de vervoers- en
kennisgevingsdocumenten, opgemaakt conform de toepasselijke wetten en reglementen (zoals
hierboven vermeld), aan Metallo overhandigen, en verklaart en waarborgt de verkoper dat:


De informatie en documenten die aan Metallo en/of de bevoegde overheden overhandigd zijn, volledig,
onbetwistbaar en nauwkeurig zijn;



De vermeldingen in de documenten volledig, onbetwistbaar en nauwkeurig zijn, waaronder de
informatie betreffende de samenstelling van de goederen.

Voor de goederen waarop het VLAREMA van toepassing is
Wat deze goederen betreft, zal de verkoper, voor zover toepasselijk, de kennisgevings- en
vervoersdocumenten, opgemaakt conform het VLAREMA, aan Metallo overhandigen, en verklaart en
waarborgt de verkoper dat


de informatie en documentatie die hij heeft verstrekt aan Metallo en/of de bevoegde overheden
volledig, correct en waarheidsgetrouw zijn;



de vermeldingen op de documenten en hun bijlagen, waaronder het identificatieformulier,
volledig, correct en waarheidsgetrouw zijn, waaronder de informatie met betrekking tot de
samenstelling van de goederen.
3.3.c.6.2

Chemische stoffen, preparaten of tussenproducten in de zin van REACH

Wanneer de goederen chemische stoffen, preparaten of tussenproducten zijn in de zin van REACH, zal
de verkoper, voor zover toepasselijk, de documenten overhandigen die vereist zijn onder REACH,
waaronder het veiligheidsinformatieblad en verklaart en waarborgt de verkoper dat:


de goederen gepreregistreerd of geregistreerd zijn bij het Europees Agentschap voor Chemische
Stoffen;
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de informatie en documentatie, die
waarheidsgetrouw zijn;

hij

heeft

verstrekt

aan

Metallo

volledig,

correct



de vermeldingen op de documenten en hun bijlagen volledig, correct en waarheidsgetrouw zijn,
waaronder het veiligheidsinformatieblad met bijlagen;



de etikettering in overeenstemming is met de geldende wettelijke bepalingen.

en

De verkoper verbindt er zich toe Metallo op de hoogte te stellen van alle informatie die de
verkoper als leverancier uit hoofde van REACH aan Metallo moet verstrekken na levering van de
goederen.
Wanneer het vervoerde geïsoleerde tussenproducten betreft, zal Metallo de producten slechts in
ontvangst nemen, voor zover zij minstens 20 werkdagen op de hoogte is gesteld van de
toepasselijke strikt gecontroleerde voorwaarden en uitdrukkelijk verklaard heeft aan deze
voorwaarden te kunnen voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De verkoper
verklaart en waarborgt dat deze voorwaarden in overeenstemming zijn met REACH en de
richtlijnen van ECHA.

3.3.c.6.3

Boetes voor schadelijke stoffen

De verkoper verklaart en waarborgt aan Metallo dat, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
schriftelijke bepaling, de verkochte goederen vrij zijn van schadelijke stoffen. Metallo behoudt zich het
recht voor de levering te weigeren van goederen die schadelijke stoffen bevatten.
Wanneer Metallo beslist de levering te aanvaarden van goederen die Sn, Cu of een overmatig
vochtgehalte (H20) bevatten, zijn volgende boetes van toepassing:
-

Sancties voor Sn houdende stoffen:

Elementen

Tolerantie %

Geweigerd %

As
Bi
Cd
Cl
Cu
Ni
S
Sb
Cr
F
Br
C
Be
Hg

0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0

1
0,5
0,2
3
nooit
nooit
2
15
2
2
2
5
altijd
altijd

Aftrek eenheden van betaalbaar tin
(delen pro rata)
2 per 1
5 per 1
4 per 1
2 per 1
1 per 1
1 per 1
2 per 1
1 per 1
2 per 1
1 per 1
1 per 1
1 per 1
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-

Sancties voor Cu houdende stoffen:

Elementen

Tolerantie %

Geweigerd %

As
Bi
Cd
Cl
Ni
S
C
Sb
Cr
F
Br
Be
Hg

0
0
0
0,5
0
0,5
2
0,5
0
0
0
0
0

1
0,2
0,2
2,5
nooit
2
5
1
2
2
2
altijd
altijd

Aftrek eenheden van betaalbaar koper
(delen pro rata)
2 per 1
10 per 1
5 per 1
2 per 1
1 per 1
2 per 1
1 per 1
5 per 1
2 per 1
3 per 1
3 per 1

Uitzonderingen voor leveringen aan Berango:

-

S

0.5

C

5

3

2 per 1

10

1 per 1

Sanctie voor een te hoog vochtgehalte (H2O):
Elementen

Tolerantie

Geweigerd

Aftrek van

H2O

30%

40%

0,1% Cu voor 0,5 %

3.3.c.6.4

Radioactiviteit

De verkoper verklaart en waarborgt dat de goederen niet radioactief zijn.
Indien bij de levering radioactiviteit ontdekt wordt, zijn wettelijke voorschriften en procedures van
dwingend recht van toepassing. Overeenkomstig wettelijke beperkingen van dwingend recht kan
Metallo beslissen de goederen al dan niet naar de verkoper terug te zenden De verkoper zal, op
eerste verzoek van Metallo, alle kosten vergoeden die Metallo in redelijkheid heeft moeten maken
voor de toepassing van de wettelijke voorschriften en procedures van dwingend recht, tot
vaststelling van de radioactiviteit en voor de voorkoming en/of de beperking van de schade – van
welke aard ook – die goederen, het milieu en personen kunnen lijden door de vastgestelde
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radioactiviteit.

3.3.c.6.5

Schadevergoeding

De verkoper zal Metallo integraal vergoeden voor alle schade die Metallo zou lijden ten gevolge van
niet-nakoming door de verkoper van voormelde verplichtingen, verklaringen en waarborgen. De
verkoper zal Metallo ook vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder vorderingen van de
bevoegde autoriteiten, wegens niet-naleving van deze verplichtingen, verklaringen en waarborgen,
en/of de niet-naleving door de verkoper van zijn verplichtingen uit hoofde van toepasselijke
wetgeving. Deze verplichting tot vrijwaring heeft niet alleen betrekking op alle bedragen die Metallo
in voorkomend geval aan deze autoriteiten moet betalen maar omvat ook redelijke juridische kosten
die Metallo moet maken in het kader van haar verweer tegen deze aanspraken.
3.3.c.6.6

AEO-afspraken (Authorised Economic Operator)

De verkoper zorgt ervoor dat:


dat de goederen die zijn vervaardigd, opgeslagen, verzonden of vervoerd in opdracht van een of
meerdere geautoriseerde marktdeelnemer(s) (AEO) of die zijn geleverd aan een of meerdere AEO of
die zijn weggenomen uit de ruimten van een of meerder AEO met het oog op levering,

o

vervaardigd, opgeslagen, voorbereid en geladen zijn in beveiligde handelsruimten evenals in beveiligde
laad- en verzendingsruimten

o

beschermd zijn tegen niet toegelaten binnendringing bij de productie, de opslag, de voorbereiding, de
lading en het vervoer;



betrouwbaar personeel tewerkgesteld wordt bij de productie, de opslag, de voorbereiding, de lading
en het vervoer van deze goederen



de handelspartners, handelend in hun naam, ervan in kennis zijn gesteld dat zij eveneens de
veiligheid van de internationale logistieke keten moeten verzekeren door voormelde maatregelen toe
te passen

4. Risico en eigendom
4.1

Metallo verkrijgt de eigendom van de goederen bij levering of betaling, ingeval deze eerder valt,
onverminderd enig recht van Metallo op verwerping. Het risico van verlies of beschadiging van de
goederen gaat over op Metallo overeenkomstig de toepasselijke Incoterm. Vervoer van onderdelen
naar en van de verkoper gebeurt voor rekening en risico van de verkoper.

5. Koopprijs en betaling
5.1

De prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst. De prijzen moeten worden gefactureerd tegen de prijs die in de koopovereenkomst
overeengekomen is. De partijen komen overeen dat deze prijs een wezenlijk bestanddeel is van de
overeenkomst en derhalve enkel gewijzigd kan worden aan de hand van een schriftelijke
overeenkomst.
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5.2

Facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van Metallo. Metallo zal de
facturen betalen binnen de wederzijds overeengekomen termijn die niet korter is dan 21 dagen na
levering en facturatie. Wanneer de partijen geen betalingstermijn overeengekomen zijn, betaalt
Metallo de facturen binnen 21 dagen na levering en facturatie.

5.3

Metallo behoudt zich het recht voor haar betalingsverplichting op te schorten indien de verkoper zijn
verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden,
niet heeft nageleefd, en Metallo hierdoor schade lijdt. Metallo behoudt zich eveneens het recht voor
om de verschuldigde koopprijs met deze schade te compenseren.

5.4

De verkoper is niet gerechtigd een gefactureerd bedrag te verrekenen met een ander bedrag dat aan
Metallo verschuldigd is voor enigerlei reden en van enigerlei aard.

6. Conformiteit en aanvaarding
6.1

In de koopovereenkomst zal Metallo, voor zover nodig, uitdrukkelijk de specificaties vermelden
waaraan de goederen moeten voldoen.

6.2

Vooraleer de goederen bij Metallo worden gelost, heeft Metallo het recht doch niet de verplichting, om
controles (al dan niet via laboratoriumtesten) uit te voeren om na te gaan of de goederen conform zijn
met de contractueel bepaalde specificaties. Noch het niet-uitvoeren van zulke controles op het ogenblik
van levering, noch de lossing van de goederen, doen afbreuk aan het recht van Metallo op
schadevergoeding wegens niet-conforme levering, indien deze niet-conformiteit op een later tijdstip
wordt vastgesteld. De ondertekening van een ontvangstformulier door een vertegenwoordiger van
Metallo vormt geen aanvaarding van de producten en gebeurt onverminderd het recht van Metallo
dergelijke producten te weigeren. Wat zichtbare niet-conformiteit betreft, zal Metallo de verkoper
hiervan in kennis stellen binnen de tien werkdagen na levering. Indien deze kennisgeving gebeurt
binnen voormelde periode van tien werkdagen, kan de verkoper de aanspraken van Metallo niet
afwijzen wegens laattijdigheid en/of de aanvaarding van deze zichtbare niet-conformiteit.

6.3

Indien Metallo controles (al dan niet via laboratoriumtesten) uitvoert of laat uitvoeren, dan zullen
deze controles gebeuren volgens de standaardprocedures.

6.4

Indien de verkoper een controle van de goederen eist op het ogenblik van levering, dan zal deze
controle worden uitgevoerd op kosten van de verkoper. De verkoper zal ook worden uitgenodigd zich
bij deze controle te laten vertegenwoordigen.

6.5

Indien de goederen niet-conform zijn, zal Metallo de goederen opslaan op haar terreinen, tenzij
Metallo wettelijk verplicht is de goederen te vernietigen, te verwijderen of op een andere wijze te
bewerken. In die periode zijn de risico’s van verlies en/of schade uitsluitend voor rekening van de
verkoper. De verkoper heeft na kennisgeving van de niet-conformiteit een periode van tien
werkdagen om de niet-conforme goederen terug te halen. Na het verstrijken van deze periode zal
Metallo naar keuze de goederen verder opslaan tegen een vergoeding van 30.00 euro per ton per
week of deze goederen op kosten van de verkoper vernietigen, verwijderen of op een andere wijze
bewerken.
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6.6

Indien de afgerekende hoeveelheid minder dan 5000 kg is, zal er een forfaitaire vergoeding voor
bemonstering en analyse van 250€/lot worden aangerekend.

7. Aansprakelijkheid
De verkoper is aansprakelijk jegens Metallo en zal Metallo vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, voor
alle kosten, uitgaven, schade en verliezen geleden of opgelopen door Metallo (inclusief redelijke
advocaatkosten, en uitgaven voor terugroepen of andere corrigerende maatregelen) als gevolg van of
in verband met (i) de ontoereikende of onvolledige uitvoering door de verkoper van zijn verplichtingen
onder de koopovereenkomst (inclusief onderhavige algemene voorwaarden); (ii) vorderingen van een
derde jegens Metallo voor daadwerkelijke of vermeende schending van de intellectuele
eigendomsrechten van een derde, voortkomend uit of in verband met de levering of het gebruik van de
goederen. De aansprakelijkheid van Metallo is in ieder geval beperkt tot schade aan eigendom of letsel
aan personen, veroorzaakt door grove nalatigheid, en is beperkt tot de waarde van de koopprijs in
verband met deze goederen.
8. Beëindiging na contractbreuk
8.1

8.2

Onverminderd andere rechten en beschikbare rechtsmiddelen, heeft elke partij het recht om de
overeenkomst tussen de partijen met terugwerkende kracht te beëindigen ("ontbinding"), zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke controle a posteriori met betrekking tot de
ernst van de redenen voor de beëindiging, of om iedere verdere prestatie onder deze overeenkomst
op te schorten, indien:
a)

om het even welke som ingevolge om het even welke overeenkomst tussen de partijen
verschuldigd en betaalbaar is en onbetaald blijft; of

b)

het duidelijk is dat de andere partij niet zal kunnen voldoen aan de verplichtingen van deze
overeenkomst;

c)

de levering niet gebeurd is binnen de overeengekomen leveringstermijn;

d)

in geval van wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst door de andere partij waaraan niet
verholpen is binnen 5 werkdagen na een ingebrekestelling;

e)

in geval van een vermeende schending door de andere partij van toepasselijke wetten en
regels ter bestrijding van omkoping, corruptie en het witwassen van geld; of

f)

de andere partij insolvent wordt, onder het beheer van een door de rechtbank benoemde
voorlopige bewindvoerder komt, de betaling van zijn schulden geheel of gedeeltelijk staakt,
een schikking aangaat met schuldeisers, het voorwerp is van een faillietverklaring of van om
het even welke andere gelijkaardige procedure, of ingeval er een gelijkaardige procedure
plaatsvindt overeenkomstig de wet die van toepassing is op deze partij.

De partij die haar verplichtingen niet nakomt, zal aan de andere partij alle schade en verlies
vergoeden, opgelopen of geleden door de partij die haar verplichtingen wel nakomt, met dien
verstande dat artikel 7 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.
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9. Overmacht
Een partij zal niet aansprakelijk zijn voor welke vertraging ook in de uitvoering van haar
verbintenissen of voor de niet-uitvoering ervan, wanneer die vertraging in de uitvoering of de nietuitvoering het gevolg is van een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheden die buiten de
redelijke controle van deze partij liggen ("Overmacht")

10. Overdracht
Een partij mag deze overeenkomst of de rechten of plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien,
niet overdragen aan een derde zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere
partij, waarbij een bedrijfsherstructurering onder het Belgisch Wetboek van Vennootschappen (fusie,
(gedeeltelijke) splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak) beschouwd
wordt als een overdracht.
11. Bestrijding van omkoping, corruptie en het witwassen van geld, procedure "Ken uw
wederpartij"
De verkoper verbindt er zich toe, te allen tijde in het kader en voor de volledige duur van de
overeenkomst en nadien, alle toepasselijke wetten en regels ter bestrijding van omkoping, corruptie
en het witwassen van geld na te leven en alles in het werk te stellen opdat zijn personeel, agenten,
vertegenwoordigers, onderaannemers en eenieder die in zijn naam en/of voor zijn rekening optreedt
gezegde wetten en regels zouden naleven, hierbij inbegrepen de wetten en regels van kracht in het
rechtsgebied waar de verkoper zijn maatschappelijke zetel en/of uitbatingszetel heeft en het
rechtsgebied waar de overeenkomst uitgevoerd wordt (indien verschillend). De verkoper zal Metallo
onmiddellijk in kennis stellen wanneer hij op de hoogte gebracht wordt van een werkelijke of
vermeende schending van de bepalingen van dit artikel.
De verkoper stemt ermee in Metallo alle informatie en documenten te bezorgen zoals vereist in de
procedure van Metallo "Ken uw wederpartij" en alle desbetreffende verplichtingen na te komen. Alle
documenten die de verkoper in staat stellen de procedure "Ken uw wederpartij" van Metallo na te
leven, worden afzonderlijk verstuurd naar de verkoper.
12. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
Metallo Belgium verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te eerbiedigen van alle informatie en
documenten die zij ontvangen hebben in het kader van haar procedure "Ken uw wederpartij".
Metallo Belgium gebruikt de overgemaakte informatie en documenten enkel voor de doelstellingen
van haar procedure "Ken uw wederpartij" in de context van de professionele relatie tussen Metallo
Belgium en de leverancier. Het is Metallo Belgium echter toegestaan de overgemaakte informatie en
documenten bekend te maken aan volgende personen en instellingen, in de volgende
omstandigheden:
a) bestuurders, werknemers, accountants, juridische en andere adviseurs van Metallo Belgium,
en bestuurders, werknemers, accountants, juridische en andere adviseurs van haar filialen,
voor zover noodzakelijk in de professionele relatie tussen Metallo Belgium en de leverancier;
b) enige overheidsinstantie of zelfregulerende instantie die bevoegd is voor of verklaart
bevoegd te zijn voor Metallo Belgium of haar filialen, in de mate zulks gevraagd wordt;
c) in de mate vereist door toepasselijke wetten of regels; en
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d) aan iedere persoon of entiteit met het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de leverancier.

De persoonsgegevens verstrekt door de leveranciers worden verwerkt door Metallo Belgium, met
maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, België, optredend als de Data Controller.
Leveranciers verzekeren dat de betrokkenen, wiens persoonlijke informatie in de Supplier
Information Request opgenomen is, op de hoogte zijn van de inhoud van deze clausule inzake
vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.
Metallo Belgium dient alle persoonlijke informatie die door de leveranciers verstrekt is, te verwerken
in de Supplier Information Request om te voldoen aan voormelde vereisten van de regelgeving
inzake het bestrijden van witwassen van gelden ("AML"). De verstrekte informatie zal ook gebruikt
worden wanneer zulks nodig is voor de levering van diensten aan de leveranciers. De persoonlijke
gegevens worden enkel bijgehouden gedurende de periode nodig voor bovenstaande doeleinden.
De betrokkenen wiens gegevens opgenomen zijn in het formulier Supplier Information Request,
hebben - in principe- het recht toegang tot en verbetering of verwijdering van persoonsgegevens te
vragen of beperking van de hen betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking
bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Doch, Metallo zal enkel ingaan op
dergelijke vraag wanneer alle voorwaarden voor deze vraag of voor inroeping van deze rechten,
vervuld zijn.
De betrokkenen dienen bewijs van hun identiteit te leveren, door het bezorgen van een fotokopie
van de voorzijde van hun identiteitskaart. Indien de betrokkenen van mening zijn dat hun verzoek of
klacht niet correct behandeld is, hebben zij het recht een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende overheid (in België, de Privacycommissie).
Op dezelfde wijze verbindt de koper zich ertoe de vertrouwelijkheid te eerbiedigen van alle
informatie en documenten, verstrekt door Metallo aan de koper in de context van hun professionele
samenwerking, overeenkomstig dezelfde voorwaarden zoals vermeld in dit artikel.
13. Naleving van Metallo’s Gedragscode
De verkoper heeft kennisgenomen van Metallo’s Gedragscode zoals weergegeven op Metallo's
website onder http://metallo.com/downloads en verbindt er zich toe de principes daarin vervat
in de uitvoering van de overeenkomst strikt na te leven.

14. Toepasselijk recht en bevoegde echtbanken
14.1 Alle overeenkomsten, inclusief deze algemene voorwaarden, tussen Metallo en de verkoper, worden
beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van (1) alle regels
inzake wetsconflicten en (2) de Conventie van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop
van goederen (1980). Maar de verjaring van vorderingen van partijen uit hoofde van de
koopovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden, wordt geregeld door het Verdrag
van de Commissie van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (UNCITRAL) van 14
juni 1974 inzake de verjaring bij internationale verkoop van goederen. In ieder geval en voor zover
wettelijk mogelijk, is artikel 1648 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk.
14.2 Alle geschillen met betrekking tot de koopovereenkomst, met inbegrip van deze algemene
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voorwaarden, worden uitsluitend door de rechtbanken van Antwerpen behandeld, gerechtelijke
arrondissement Turnhout (België).
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