Voorwaarden van Aerinnova B.V., Burgemeester Posweg 114 te 5306 GG Brakel
(KVK-nummer: 63458918 0000)

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN AERINNOVA B.V.
Artikel 1 Voorwaarden
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van Aerinnova B.V., gevestigd te 5306 GG Brakel aan de
Burgemeester Posweg 114 te 5306 GG Brakel, alsmede van de tot haar groep behorende
ondernemingen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2 Aanduiding
Aerinnova wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “afnemer”. Iedere (rechts)persoon,
die met afnemer een overeenkomst tot levering van goederen heeft gesloten, respectievelijk wenst af
te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en
erfgenamen, wordt aangeduid met “leverancier”.
Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offerteaanvragen
en orders van leveranciers en de met afnemer gesloten koopovereenkomsten, alsmede op de
uitvoering daarvan van afnemer.
3.2 In een individuele overeenkomst kan door partijen (gedeeltelijk) worden afgeweken van deze
algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden dienen door afnemer schriftelijk te zijn bevestigd. In
het geval van strijdigheid tussen deze inkoopvoorwaarden en de nadere afspraken, prevaleren de
bepalingen van de individuele overeenkomst. Op latere overeenkomsten zullen de algemene
voorwaarden steeds weer onverkort van toepassing zijn.
Artikel 4 Kernactiviteiten Aerinnova
Afnemer houdt zich voornamelijk bezig met het op milieuvriendelijke wijze scheiden en verwerken van
ferro en non-ferro materialen, hierna verder te noemen: de goederen, zodat deze hergebruikt kunnen
worden, alsmede en daarnaast het inzamelen, be- en verwerken en verhandelen van
(terug)gewonnen ferro en non-ferro materialen. Om dat doel te bereiken koopt Aerinnova onder meer
de goederen en verkoopt zij de uit de goederen gewonnen ferro en non-ferro materialen, dan wel
verwerkt en scheidt afnemer deze geheel of gedeeltelijk voor en in opdracht van derde-partijen, dan
wel maken partijen over de wijze van scheiden en verwerken andersluidende afspraken.
Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 Een overeenkomst komt tot stand, nadat de order van leverancier schriftelijk door afnemer is
bevestigd. Iedere overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, zodat na levering van de
goederen de overeenkomst van rechtswege eindigt. Alleen voor zover partijen een raamovereenkomst
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met elkaar aangaan, geldt de overeenkomst voor zolang deze niet is opgezegd overeenkomstig artikel
15.1, tenzij in de raamovereenkomst een duur is bepaald.
5.2 Een door afnemer verzonden bevestiging, welke niet binnen twee werkdagen schriftelijk door
leverancier wordt weersproken, bewijst volledig de inhoud van de overeenkomst.
5.3 Een overeenkomst is in ieder geval tot stand gekomen, indien aan de overeenkomst daadwerkelijk
door afnemer uitvoering wordt gegeven en leverancier niet omgaand tegen deze uitvoering
protesteert.
5.4 Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op de order of een reeds bestaande
overeenkomst zijn voor afnemer niet bindend indien en voor zover door afnemer niet
schriftelijk bevestigd.
5.5 Afnemer is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren
goederen worden/wordt gewijzigd. Afnemer is bevoegd modificaties aan te brengen in de instructies,
specificaties e.d. met betrekking tot de te leveren goederen. Indien voormelde wijziging(en) naar het
oordeel van leverancier gevolgen heeft/hebben voor de overeengekomen gefixeerde prijs, zal hij
alvorens aan wijzigingen gevolg te geven, afnemer hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk acht
dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien naar het oordeel
van afnemer de gevolgen voor de prijs en de levertijd onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de
omvang van de wijziging, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan leverancier, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk
zou zijn. Een ontbinding op voormelde gronden geeft geen der partijen enig recht op vergoeding van
enige schade.
5.6 Bij raamovereenkomsten komt de koopovereenkomst tot stand telkens op het moment dat de
bevestiging van de order voor een (deel-)levering, binnen het kader van de raamovereenkomst, door
afnemer wordt verzonden. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn onverkort van kracht op deze
(deel-)leveringen.
5.7 Mondelinge orders worden uitgevoerd conform de door afnemer gemaakte notities en de daaraan
gegeven interpretatie, waarbij leverancier bevoegd is tegenbewijs te leveren. De uitvoering van
mondelinge overeenkomsten kan worden opgeschort tot het moment van de schriftelijke bevestiging
daarvan door afnemer. De door afnemer veronderstelde kwaliteit maakt onderdeel uit van de
overeenkomst. Keuring vindt plaats conform artikel 10.
Artikel 6 Prijzen en betaling
6.1 De overeengekomen prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gefixeerd
en kunnen mitsdien niet aan herziening onderhevig zijn. De prijzen luiden, tenzij anders
overeengekomen, in euro s, exclusief BTW.
6.2 Betaling door afnemer vindt plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen
dertig dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur en alle bijbehorende documentatie, weegen keuringscertificaten.
6.3 Indien door leverancier meer geleverd wordt dan overeengekomen, is afnemer gerechtigd het
meerdere af te rekenen of tegen de contractprijs of tegen de dagprijs, dan wel wordt de leverancier in
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de gelegenheid gesteld om de goederen voor de bewerking op haar kosten terug te nemen, zulks
naar inzicht en voorkeur van afnemer.
6.4 De betalingsverplichting wordt opgeschort zolang de levering niet is goedgekeurd overeenkomstig
de bepalingen van artikel 10, of als afnemer voordien bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze van
uitvoering van de overeenkomst door leverancier.
6.5 Afnemer heeft het recht bij elke betaling het door haar aan leverancier verschuldigde bedrag te
verrekenen met alle op dat moment openstaande vorderingen van afnemer op leverancier. Het is
leverancier niet toegestaan enige schuld aan afnemer te verrekenen met enige vordering op afnemer.
6.6 Betaling kan niet worden opgevat als enige erkenning door afnemer van de deugdelijkheid van de
goederen in de staat waarin zij zijn geleverd en ontslaat leverancier niet van enige aansprakelijkheid
ter zake.
6.7 Betaling bevrijdt afnemer van elke verplichting voortvloeiende uit de desbetreffende
overeenkomst en kan door leverancier niet worden aangemerkt als betaling van
enige andere door leverancier gepretendeerde vordering op afnemer.
Artikel 7 Transport
7.1 Afnemer is bevoegd nadere voorschriften te stellen ten aanzien van de wijze waarop het
transport en de aflevering door leverancier wordt uitgevoerd en ten aanzien van de wijze waarop de
goederen worden verpakt en gemerkt.
7.2 Het transport dient plaats te vinden conform de daarvoor geldende wettelijke voorschriften,
alsmede conform de ingevolge het voorgaande lid gestelde voorschriften van afnemer.
7.3 Het transport vindt, tenzij partijen hierover andersluidende afspraken maken, plaats voor rekening
en risico van leverancier.
7.4 Leverancier is verplicht het transport van de te leveren goederen te doen begeleiden
door de vereiste (vervoers)documenten, waaruit in ieder geval blijkt van:
- de identiteit van leverancier;
- het gewicht van de geleverde zaken;
- de samenstelling en omschrijving van de geleverde zaken;
- de plaats van oorsprong van de geleverde zaken;
- de plaats van bestemming;
7.5 Leverancier is verplicht voornoemde documenten en documenten ten behoeve van doorvoer,
grensoverschrijdend verkeer en het milieu, overeenkomstig de betreffende
regelgeving tijdig in bezit te stellen van afnemer.
Artikel 8 Levering
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering met inachtneming van het bepaalde
in artikel 9, overeenkomstig de door afnemer gegeven instructies (waaronder: regels omtrent haar
acceptatiebeleid voor geleverde zaken) en de documenten als genoemd in artikel 7.4, op de
overeengekomen plaats van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de
overeengekomen termijn.
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8.2 Zodra zich omstandigheden voordoen of voorzienbaar zijn waardoor leverancier niet, niet tijdig of
niet naar behoren aan zijn verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, zal leverancier afnemer
hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de aard van de
omstandigheden die de aanleiding van deze niet nakoming vormen, alsmede van de getroffen
maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging, bij gebreke waarvan leverancier volledig
aansprakelijk zal zijn voor de schade die daardoor wordt veroorzaakt. Het voorgaande laat onverlet de
rechten en bevoegdheden die de wet aan afnemer toekent in geval van niet-nakoming door
leverancier, zoals het recht om nakoming of schadevergoeding te vorderen en om de
overeenkomst te ontbinden.
Artikel 9 Risico en eigendomsovergang
9.1 Op het moment van goedkeuring van de goederen na aflevering, gaat het eigendomsrecht
daarvan volledig en onbezwaard over op afnemer.
9.2 Tot het moment van goedkeuring van de goederen na aflevering, blijven de goederen voor
rekening en risico van leverancier.
9.3 Goedkeuring als bedoeld in dit artikel blijkt uit de ondertekening met stempel, door of namens
afnemer, van het afleveringsbewijs voor leverancier. Deze goedkeuring heeft
geen verdere consequenties dan dat de levering daarmee voltooid is.
Artikel 10 Kwaliteit en keuring
10.1 Keuring, controle en/of bemonstering op de in de branche gebruikelijke wijze door een daartoe
door afnemer aangewezen persoon of keuringsinstantie kan zowel tijdens als na aflevering
plaatsvinden.
10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt een finale keuring plaats op de
overeengekomen plaats van levering. Deze keuring wordt uitgevoerd door afnemer zelf, dan wel een
door afnemer aangewezen onafhankelijke persoon of keuringsinstantie. De keuring kan, te bepalen
door afnemer, voorafgaand aan het bewerkingsproces plaatsvinden, dan wel daarna. Het resultaat
van deze keuring is bindend voor de eindafrekening.
10.3 De kosten van de keuringen uitgevoerd tijdens of na levering zijn voor rekening van
afnemer.
10.4 Een uitgevoerde keuring ontslaat leverancier nimmer van de verplichting tot levering
van goederen die aan de gestelde eisen voldoen en sluit latere afkeur niet uit. Aanspraken van
afnemer ingevolge gebreken aan geleverde goederen blijven onverminderd gehandhaafd, ook al
zouden deze gebreken eerst tijdens de verdere bewerking of in het gebruik van deze goederen
blijken, dan wel na doorlevering aan een derde.
10.5 In geval van afkeuring zal afnemer leverancier hiervan zo spoedig mogelijk met opgaaf van
redenen in kennis stellen. Leverancier is gehouden de afgekeurde leverantie (geheel of gedeeltelijk)
binnen een door afnemer gestelde redelijke termijn op eigen kosten te herstellen c.q. te vervangen.
De kosten en eventuele schade ten gevolge van herstel (door middel van een nieuwe gelijke levering)
c.q. vervanging komen voor rekening van leverancier. Indien leverancier niet in staat is binnen de
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gestelde termijn de desbetreffende goederen te herstellen c.q. te vervangen, is afnemer gerechtigd dit
zelf te doen op kosten van leverancier. Een en ander vermindert niet het recht van afnemer om de
overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.
10.6 Indien op grond van herhaaldelijke afkeur de twijfel gerechtvaardigd is dat leverancier aan de
overeengekomen levering dan wel de door afnemer te stellen kwaliteitseisen niet zal kunnen voldoen,
is afnemer gerechtigd de overeenkomst, zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn,
onmiddellijk dan wel gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan leverancier.
Artikel 11 Containers
11.1 Afnemer kan op verzoek van leverancier een container (laten) plaatsen op een door
leverancier aangewezen plaats. Leverancier dient de voor de plaatsing benodigde toestemming van
de betreffende instanties te verkrijgen. Kosten, boetes en heffingen in verband met het plaatsen van
een container zijn voor rekening en risico van leverancier.
11.2 Leverancier is aansprakelijk voor iedere vorm van schade, waaronder schade aan de
container en door derden geleden schade, die het gevolg is van de plaatsing van de container.
11.3 Leverancier is verplicht:
- de container zodanig op te stellen, dat deze op eenvoudige wijze kan worden opgeladen voor
transport, en
- op verzoek van afnemer de container te verzegelen.
11.4 Het is niet toegestaan de container zwaarder te beladen dan 12 ton en te voorzien
van een kop hoger dan 12 cm. Voor een 40m³ container geldt echter de rand van de
container als limiet voor de kop.
Artikel 12 Garantie
Leverancier garandeert:
12.1 Dat de geleverde zaken geheel in overeenstemming zijn met het acceptatiebeleid van
afnemer, dat voor de levering door afnemer aan leverancier ter beschikking is gesteld, de opgegeven
specificaties, maten, gewichten en hoeveelheden.
12.2 Dat de geleverde zaken uitgesloten zijn van vervuilingen, waaronder:
- explosieve- en ontvlambare stoffen;
- asbesthoudende materialen;
- materiaal met vocht- en luchtinsluitingen (zogenaamde gesloten delen );
- chemische verontreiniging;
- nucleaire besmetting;
- niet gewenste metalen of niet-metalen elementen, alsmede overige ongewenste aanhechtingen
zoals grond etc.;
- volksgezondheidsbedreigende stoffen;
- scherpe voorwerpen zoals injectienaalden, bloedbuizen etc.
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12.3 Dat, indien de geleverde zaken vervuilingen bevatten als bedoeld in artikel 12.2, leverancier de
zaken op zijn kosten en risico zal terugnemen en zal afvoeren volgens de geldende wettelijke eisen en
overheidsvoorschriften.
12.4 Dat leverancier volledig aansprakelijk is voor schade aan mensen en materialen welke een direct
of indirect gevolg is van de aanwezigheid vervuilingen in de geleverde zaken als bedoeld in artikel
12.2, ongeacht of afnemer schuld of nalatigheid verweten kan worden.
12.5 Dat de geleverde goederen ten minste voldoen aan de daarop van toepassing zijnde
wettelijke eisen en overheidsvoorschriften.
12.6 Dat, indien zaken worden uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimte en/of
terreinen van leverancier, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de
door afnemer of de opdrachtgever van afnemer voor die plaats van toepassing verklaarde
voorschriften, zullen worden nageleefd.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle materiële en/of immateriële (gevolg)schade die
door afnemer of door derden wordt geleden als gevolg van:
- een gebrek aan zijn producten, met in begrip van de aanwezigheid van explosieven en/of gevaarlijke
stoffen en/of welke verontreiniging dan ook op, aan of in de door leverancier aangevoerde zaken; of
- handelen of nalaten van hem zelf, van zijn personeel of van degene die door hem bij de uitvoering
van de overeenkomst zijn betrokken.
13.2 Leverancier vrijwaart afnemer voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond
van aansprakelijkheid als hierboven omschreven. Personeel van afnemer wordt hierbij als derde
aangemerkt.
13.3 Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel op afdoende
wijze dienen te verzekeren en zal afnemer desgewenst inzage in de polis verstrekken.
13.4 In geval afnemer naar haar oordeel genoodzaakt zal zijn maatregelen te treffen ter voorkoming
van (verdere) schade als bedoeld in bovenstaande artikelen, is leverancier aansprakelijk voor alle
kosten en schade die in verband met deze maatregelen worden gemaakt en geleden.
13.5 Leverancier is aansprakelijk voor (indirecte) schade aan containers.
13.6 Leverancier is aansprakelijk voor alle materiële schade en/of immateriële (gevolg)schade door
containers als bedoeld in artikel 13.5. Leverancier dient de containers derhalve onbeschadigd in
dezelfde staat als waarin deze aan hem werden verstrekt bij afnemer in te leveren.
13.7 Leverancier dient de door afnemer beschikbaar gestelde containers deugdelijk tegen schade,
verlies en diefstal te verzekeren. Bij schade heeft afnemer ter vervanging van de containers of ter
compensatie van schade aan deze containers, recht op de door leverancier te ontvangen
verzekeringsuitkeringen.
Artikel 14 Overmacht
14.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk al dan niet
tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil en/of invloed van partijen, ongeacht of
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die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.
14.2 Overmacht geeft leverancier geen recht op schadevergoeding en ontslaat afnemer
van nakoming van de overeenkomst.
14.3 Afnemer zal leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien hij in
overmacht komt te verkeren/verkeert.
Artikel 15 Opzegging en ontbinding
15.1 Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om een raamovereenkomst door middel van een
schriftelijke mededeling onder opgaaf van redenen, met een opzegtermijn van twee maanden, op te
zeggen.
15.2 Nadat een schriftelijke mededeling als bedoeld in het vorige lid door de andere partij is
ontvangen, zullen partijen in overleg treden over de gevolgen van een zodanige opzegging. Op
verzoek van afnemer staakt leverancier de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk.
15.3 Indien leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig, of niet naar behoren nakomt, is afnemer
gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een
schriftelijke kennisgeving te ontbinden onverminderd de verdere aan afnemer toekomende rechten op
schadevergoeding.
15.4 Indien aan de zijde van leverancier een overmachtssituatie ontstaat, wordt de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de periode dat de overmachtstoestand
nakoming verhindert, onverminderd het recht van afnemer om de overeenkomst te ontbinden door
middel van een schriftelijke kennisgeving.
15.5 In het geval van faillissement of surseance van betaling van leverancier en in geval van
stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van
leverancier, is hij van rechtswege in verzuim en heeft afnemer het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling eenzijdig, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat afnemer tot enige schadevergoeding gehouden is,
onverminderd eventueel aan afnemer verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op
volledige schadevergoeding. Alle vorderingen van afnemer zullen alsdan terstond en volledig
opeisbaar zijn en indien mogelijk door schuldvergelijking worden gecompenseerd.
Artikel 16 Overdracht rechten of verplichtingen uit overeenkomst
Zonder schriftelijke toestemming van afnemer is leverancier niet gerechtigd zijn rechten of
verplichtingen uit enige overeenkomst met afnemer voortvloeiend, geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen.
Artikel 17 Toepasselijk recht en jurisdictie
17.1 Op alle offerte aanvragen van afnemer, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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17.2 Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit.
17.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
daartoe bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch.
Artikel 18 Nietige bepalingen
Indien en voor zover een of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door
een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.
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