ALGEMENE VOORWAARDEN KWALIFLEX B.V. EN KWALIFLEX WASTE

2.2

SOLUTIONS B.V. (versie 2013)
Artikel 1- definities
1.1
-

2.3

verlengd, tenzij Kwaliflex schriftelijk en expliciet met deze
verlenging instemt. Wanneer partijen dit wenselijk achten,

Kwaliflex:

Kwaliflex B.V. en/of Kwaliflex Waste

van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met

treden zij in overleg over het aangaan van een

Solutions B.V;

Kwaliflex.

-

goederen:

de door Kwaliflex af te nemen en te
leveren goederen, waaronder

diensten:

Kwaliflex is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst
met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden (voor zover partijen geen korte duur zijn
overeengekomen) tegen het eind van de maand door

en bewerkingen hiervan, waaronder

verstrekte gegevens, monsters en bescheiden. Kwaliflex

middel van een daartoe schriftelijke mededeling aan de

(vee)voer (niet bestemd voor

mag uitgaan van de juistheid van deze informatie.
3.2

Elke offerte en aanbieding van Kwaliflex is vrijblijvend en

contractspartij tussentijds op te zeggen.
3.8

Het is de wederpartij niet toegestaan om drie jaar vanaf

alle door Kwaliflex te verrichten

kan worden herroepen. De wederpartij kan hieraan geen

de aanvang van onderhavige overeenkomst een

werkzaamheden in het kader het

enkel recht ontlenen.

vergelijkbare overeenkomst met derden aan te gaan,

Kwaliflex is eerst gebonden nadat zij een aan haar gegeven

tenzij de overeenkomst met Kwaliflex rechtsgeldig is

verwerken van de goederen;

opdracht schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd, of

opgezegd c.q. beëindigd en de wederpartij aan al zijn/haar

apparatuur die door Kwaliflex

nadat zij met de opgedragen diensten is aangevangen.

verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst heeft

Kwaliflex kan aan die aanvaarding de voorwaarde

voldaan.

aan de wederpartij wordt verhuurd;
inzamelmiddelen:

Artikel 3- offertes, overeenkomst en prijzen
3.1
Alle offertes en aanbiedingen van Kwaliflex worden mede
gebaseerd op de door of namens de wederpartij

verzamelen, organiseren en
apparatuur:

(structureel) samenwerkingsverband.
3.7

afval(stoffen), voedselreststromen

menselijke consumptie);

3.3

3.4

alle middelen zoals containers,

verbinden dat zij binnen een nader aan te duiden termijn

vaten, pallets et cetera die door

een ondertekende overeenkomst van de wederpartij

Kwaliflex die zijn bestemd voor het

retour ontvangt.

verzamelen, opslaan en vervoer van

3.5

De wederpartij is gebonden nadat hij/zij Kwaliflex een

3.9

Alle door Kwaliflex vermelde prijzen zijn exclusief
meerwerk, btw, en andere heffingen van overheidswege,
zoals (onder meer) in- en uitvoerheffingen en accijnzen.

3.10

Indien partijen een overeenkomst aangegaan in de

opdracht heeft gegeven of een door Kwaliflex

veronderstelling dat in de uitoefening hiervan geen

uitgebrachte offerte is aanvaard. In afwijking van het

heffingen van overheidswege worden geheven, dan

Voorwaarden van Kwaliflex B.V. en

bepaald in artikel 6:255 lid 2 BW bindt een van de offerte

vrijwaart de wederpartij Kwaliflex voor alle heffingen die

Kwaliflex Waste Solutions B.V.

op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door

Kwaliflex of de wederpartij desondanks verschuldigd

goederen;
-

overeenkomst wordt hiermee niet van rechtswege

wordt gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid

iedere contractspartij van Kwaliflex;

-

in de eerdere overeenkomst en deze voorwaarden. De

uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De wederpartij met wie eenmaal onder deze voorwaarden

de wederpartij:

-

plaatsvinden, dan gelden de voorwaarden zoals vastgelegd

door Kwaliflex niet aanvaard en door Kwaliflex

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

-

-

De algemene voorwaarden van de wederpartij worden

deze voorwaarden: onderhavige Algemene

de wederpartij, Kwaliflex niet. De overeenkomst komt in

(zouden) zijn.

Artikel 2- toepasselijkheid

dat geval tot stand op de voorwaarden en bepalingen van

2.1

de offerte van Kwaliflex.

verzending, lossing of verzekering van goederen op zich

Als partijen een overeenkomst hebben gesloten voor

heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk

waarop Kwaliflex deze voorwaarden van toepassing heeft

bepaald aantal leveringen/innamen, dan eindigt de

schriftelijk een prijs is overeengekomen, is Kwaliflex

verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van

overeenkomst nadat partijen uitvoering hebben gegeven

gerechtigd om de werkelijke kosten of door Kwaliflex

deze voorwaarden is afgeweken.

aan al hun verplichtingen uit hoofde van deze

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en
iedere overeenkomst tussen Kwaliflex en de wederpartij

3.6

overeenkomst. Indien aanvullende transacties

3.11

Indien Kwaliflex de emballage, verpakking, het vervoer, de

gehanteerde tarieven bij de wederpartij in rekening te

4.6

brengen.

Indien de wederpartij geen medewerking verleent aan de

rekening van de wederpartij. Het voorgaande geldt niet

afname of aflevering van de goederen door Kwaliflex of
nalatig is met het verstrekken van informatie of

voor normale slijtage door het gebruik van de apparatuur.
5.3

Het risico voor (het gebruik van) de door Kwaliflex

Artikel 4- levering/afname

instructies, noodzakelijk voor de afname of aflevering van

geleverde apparatuur gaat over op de wederpartij op het

4.1

Het door Kwaliflex overeengekomen levertijdstip voor

goederen, zullen deze goederen op de locatie van de

moment van aanvang van het lossen. Bij levering vanuit

goederen, diensten en/of apparatuur is indicatief en

wederpartij blijven voor en/of voor zijn/haar rekening en

het magazijn van Kwaliflex, gaat dat risico over op de

kwalificeert niet als fatale termijn. Bij niet tijdige

risico blijven of worden opgeslagen. De wederpartij zal in

wederpartij op het moment van terhandstelling. De

aflevering dient de wederpartij Kwaliflex schriftelijk in

dat geval alle aanvullende kosten dragen, waaronder maar

wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk

gebreke te stellen. Kwaliflex is niet aansprakelijk voor

niet uitsluitend de kosten die Kwaliflex maakt in verband

van het gebruik van de door Kwaliflex ter beschikking

schade die de wederpartij ten gevolge van een te late

met een mislukte of verlate afname of aflevering,

gestelde apparatuur. De wederpartij vrijwaart Kwaliflex

levering van apparatuur, goederen of diensten direct of

onverminderd het recht van Kwaliflex op aanvullende

voor alle schade die de wederpartij of derden lijden ten

indirect lijdt.

schadevergoeding.

4.2

4.3

De wederpartij is verplicht de goederen aan te bieden of af

4.7

Indien Kwaliflex opdracht geeft aan derden om de

gevolge van het gebruik van deze apparatuur.
5.4

goederen naar haar eigen verwerkingsinstallaties of naar

bevoegd om de apparatuur te inspecteren en/of terug te

overeengekomen wijze.

derden te transporteren, zal Kwaliflex de vervoerder

vragen. De wederpartij is gehouden de apparatuur op

Goederen kunnen in overleg met Kwaliflex op haar terrein

zorgvuldig instrueren en de benodigde voorschriften

eerste verzoek en voor zijn/haar risico en rekening terug

worden gelost tussen 07:30 en 16:00, voorzien van een

verstrekken. Kwaliflex is in geen geval ten opzichte van de

begeleidingsbrief en/of andere op grond van de geldende

wederpartij aansprakelijk voor schade aan de goederen of

wetgeving voor het wegvervoer en vervoer van de te

andere eigendommen/personen die voortvloeit uit of het

duur van de samenwerkingsovereenkomst, tenzij Kwaliflex

leveren goederen benodigde bescheiden. Zo dienen

gevolg is van het vervoer van door Kwaliflex af te nemen

de beschikbaar gestelde apparatuur eerder terug vraagt.

leveringen vanuit het buitenland te worden begeleid door

of te leveren (bederfelijke) goederen. In dat geval is de

Annex VII behorende bij verordening (EG) nr. 1013/2006

vervoerder aansprakelijk.

te zenden.
5.5

5.6

Voor de verhuurde apparatuur verleent Kwaliflex de
de apparatuur naar langer geschikt is voor het bestemde

vergezeld te gaan met een handelsdocumenten.

Artikel 5- apparatuur

gebruik, dan is er geen sprake van een tekortkoming of

Onveraccijnsde goederen dienen te worden begeleid met

5.1

Indien partijen zijn overeengekomen dat Kwaliflex

gebrek, maar zal Kwaliflex vervanging aanbieden. Kwaliflex

een accijnsverklaring.

apparatuur verhuurt aan de wederpartij, omvatten de

is evenwel nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg

De wederpartij is aansprakelijk voor de meerkosten en

huurprijzen de kosten voor periodieke keuringen van de

schade die Kwaliflex of (door haar ingeschakelde) derde(n)

verhuurde apparatuur. Bijkomende kosten voor het

lijden, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend

bedienen van de apparatuur, zoals loon- en/of

gebruik, de behandeling, de belasting en reiniging van de

wachttijden, indien de wederpartij niet aan de

energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij.

apparatuur en zal deze waar mogelijk verzekeren tegen

De apparatuur wordt (vermoed) in goede toestand en

diefstal, verduistering en brand. Verlies of beschadiging

Indien de wederpartij goederen levert aan Kwaliflex,

goed onderhouden aan de wederpartij ter beschikking (te

van apparatuur dient zo spoedig mogelijk, maar niet later

kwalificeert het overeengekomen tijdstip als fatale

zijn) gesteld. Indien de apparatuur beschadigd raakt of

dan drie dagen na kennisname, aan Kwaliflex te worden

termijn. De wederpartij is aansprakelijk voor schade die

verloren gaat, zijn de kosten en schade van Kwaliflex voor

gemeld.

verplichtingen uit de voorgaande twee leden voldoet.
4.5

De verhuurperiode voor de apparatuur is gelijk aan de

garantie dat deze apparatuur degelijk functioneert. Indien

en CMR vrachtbrief. CAT-3 goederen dienen bovendien

4.4

Kwaliflex is te allen tijde, zonder opgaaf van redenen,

te nemen op het overeengekomen tijdstip en op de

Kwaliflex ten gevolge van een te late levering lijdt.

5.2

van niet-functionerende apparatuur.
5.7

De wederpartij draagt als goed beheerder zorg voor het

Artikel 6- inzamelmiddelen

of informatie te verstrekken, waarvan hij/zij weet of kan

6.1

Indien Kwaliflex inzamelmiddelen aan de wederpartij ter

vermoeden dat deze voor Kwaliflex (in de uitvoering van

zijn de in het vorige lid genoemde afwijkingen grond voor

beschikking stelt, dan mogen deze door de wederpartij

de overeenkomst) van belang (kunnen) zijn. In het geval

weigering van de levering, ontbinding van de

enkel in het kader van de inzameling en tijdelijke opslag

dat Kwaliflex kosten moet maken in verband met

overeenkomst of enige vorm van korting of

van goederen worden gebruikt.

incomplete informatie of in verband met het uitvoeren

In inzamelmiddelen die bestemd zijn voor de inzameling

van benodigde onderzoeken, zulks ter beoordeling van

van specifieke stoffen, zoals glas en karton, mogen alleen

Kwaliflex, dan zullen de kosten daarvoor ten laste komen

doordat de namens de wederpartij te

de hierin bestemde stoffen worden gedeponeerd. In

van de wederpartij.

verwerken/vernietigen goederen worden geweigerd

Indien voor Kwaliflex een verplichting tot aflevering

vanwege een afwijkende samenstelling of anderszins. De

gevaarlijke (afval)stoffen, puin/beton of kadavers of

bestaat en Kwaliflex op de hoogte is van de afwijkende

goederen zullen in een dergelijk geval ofwel aan de

andere stoffen die naar het oordeel van Kwaliflex niet

samenstelling, dan treedt zij met de wederpartij (indien

wederpartij worden teruggegeven zonder dat daardoor

geschikt zijn voor de overeengekomen wijze van

mogelijk voor het moment van aflevering) in overleg.

enigerlei aansprakelijkheid ontstaat dan wel – indien dit

Een afwijking van de samenstelling van de door Kwaliflex

mogelijk is en de wederpartij dit wenst – de goederen aan

wederpartij vrijwaart Kwaliflex voor de aanwezigheid van

geleverde goederen vormt geen tekortkoming. Kwaliflex is

een andere verwerkings- of vernietigingsinstallatie worden

de in de vorige zin voornoemde (gevaarlijke) stoffen.

evenmin aansprakelijk voor de schade die de wederpartij

aangeboden, waarbij in beide gevallen de daaraan

De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk en

of derden hierdoor lijden. In het geval dat Kwaliflex

verbonden extra kosten, waaronder maar niet uitsluitend

uiterlijk een week na verzending van het door Kwaliflex

goederen heeft geleverd die afwijken van hetgeen is

vervoer en opslag, aan de wederpartij in rekening kunnen

hiertoe gedane verzoek of na het eindigen van de

overeengekomen, treden partijen in overleg over de wijze

overeenkomst, gesorteerd en gereinigd worden

waarop hiermee zal worden omgegaan.

6.2

inzamelmiddelen voor ongelijksoortig afval mogen geen

verwerking/vernietiging worden gedeponeerd. De

6.3

geretourneerd. De hieraan verbonden kosten komen voor

7.3

7.4

Indien voor Kwaliflex een verplichting tot afname bestaat,

schadevergoeding.
7.7

Kwaliflex is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat

worden gebracht.
7.8

Tenzij anders overeengekomen valt de inname, het

Indien Kwaliflex goederen levert die bestemd zijn voor (de

transporteren, en de verwerking en vernietiging van

rekening van de wederpartij.

verwerking tot) (vee)voer of die op andere wijze in

gevaarlijke stoffen niet onder de reikwijdte van de

De inzamelmiddelen blijven eigendom van Kwaliflex,

bewerkte vorm op de markt worden gebracht of

overeenkomsten met Kwaliflex. Mochten in de

artikel 5 van deze voorwaarden is van overeenkomstige

anderszins worden gebruikt en schade kunnen toebrengen

aangeboden afval(stromen) toch gevaarlijke stoffen

toepassing, in die zin dat voor apparaten inzamelmiddelen

aan derden, betracht Kwaliflex de grootste zorg met

aanwezig zijn, dan vrijwaart de contractspartij Kwaliflex

gelezen dient te worden.

betrekking tot de samenstelling en zuiverheid van deze

voor alle kosten die zij voor het terugzenden of verwerken

goederen. Kwaliflex behandelt deze goederen in

van deze afval(stromen) lijdt, alsmede schade die zij

Artikel 7- afwijkingen

overeenstemming met alle daarvoor geldende wettelijke

hierdoor lijdt en voor aansprakelijkheidsstellingen, boetes

7.1

De geleverde of af te nemen goederen kunnen qua

vereisten, maar kan in geen geval aansprakelijk worden

en kosten opgelegd door derden. Onder gevaarlijke

samenstelling en/of gewicht in geringe mate variëren.

gehouden voor schade (van haarzelf of van derden) die

stoffen wordt verstaan: ontplofbare stoffen en

Kwaliflex hanteert bij de afname of aflevering de

het gevolg is van de levering van (afwijkende) goederen

voorwerpen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder

standaard toleranties ten aanzien van afwijkende

door Kwaliflex of haar leveranciers, behoudens in geval

druk opgeloste gassen, brandbare vloeistoffen, brandbare

samenstelling of gewicht, dit ter beoordeling aan

van opzet of grove schuld. In dat geval geldt het bepaalde

vaste stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen,

Kwaliflex.

in artikel 15 van deze voorwaarden. De wederpartij

stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen

De wederpartij is gehouden om met betrekking tot de aan

vrijwaart Kwaliflex ten opzichte van (de samenstelling en

ontwikkelen, stoffen die de verbranding bevorderen,

Kwaliflex aangeboden goederen alle monsters, gegevens

zuiverheid) de door haar geleverde goederen.

organische peroxiden, giftige stoffen, infectueuze stoffen,

6.4

7.2

7.5

7.6

7.9

bijtende stoffen en andere stoffen die voor de mens, dier

overeenkomst en verantwoorde verwerking of

wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Kwaliflex

of het milieu gevaarlijk kunnen zijn.

vernietiging van goederen en aanvullende diensten die

hiertoe alle medewerking te verlenen, zonder dat enige

Kwaliflex vertrouwt op de inlichtingen van de wederpartij

het gevolg van zijn schending van verzamel afspraken,

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, op

met betrekking tot het wel of niet verschuldigd zijn van

tijdstippen en/of wanprestatie aan de zijde van de

straffe van een boete van 30% van de waarde van deze

accijnzen. De wederpartij staat in voor de juistheid van

wederpartij, dan is Kwaliflex bevoegd om de kosten

goederen, onverminderd het recht van Kwaliflex op

deze inlichtingen en vrijwaart Kwaliflex voor enige

hiervoor in rekening te brengen bij de wederpartij.

aanvullende schadevergoeding.

aanspraken van derden en of schade die hieruit

9.5

voortvloeit.
Artikel 8- deelafname/aflevering
8.1

9.6

Kwaliflex behoudt zich het recht voor om naar eigen
inzicht en oordeel derden in te schakelen voor de haar te

Artikel 11- gebreken, klachttermijnen

verrichten diensten.

11.1

Kwaliflex zal de wederpartij tijdig in kennis stellen van

goederen, apparatuur en inzamelmiddelen bij aflevering -

Kwaliflex is bevoegd om de goederen/diensten in

haar voornemen om derden in te schakelen, met

of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken.

gedeelten aan de wederpartij te leveren, tenzij dit

uitzondering van (spoed)situatie waarin deze kennisgeving

Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde

nadrukkelijk bij overeenkomst is uitgesloten. Kwaliflex is

redelijkerwijs niet van Kwaliflex gevergd kan worden.

goederen, apparatuur en inzamelmiddelen beantwoorden

niet gehouden om de mogelijk aanvullende kosten of ten

Indien de wederpartij zwaarwegende en objectieve

aan de overeenkomst, te weten:

gevolge van deze deellevering aan de zijde van de

redenen heeft om de inschakeling van derde(n) te

-

wederpartij ontstane schade te vergoeden.

weigeren, zal de contractspartij dit onverwijld aan

Artikel 9- wijzigingsbevoegdheid, (aanvullende) diensten
9.1
Kwaliflex heeft het recht om haar dienstverlening eenzijdig
te wijzigen indien daarvoor naar haar mening vanuit

9.3

9.4

of de juiste goederen, apparatuur en
inzamelmiddelen zijn geleverd;

Kwaliflex melden.

9.2

De wederpartij dient de door Kwaliflex geleverde

-

of de geleverde goederen, apparatuur en
inzamelmiddelen in aantal overeenstemmen met

Artikel 10- eigendomsvoorbehoud
10.1

hetgeen is overeengekomen;

Alle door Kwaliflex geleverde goederen, apparatuur en

-

of de goederen, apparatuur en inzamelmiddelen in

operationeel opzicht behoefte aan bestaat.

inzamelmiddelen blijven eigendom van Kwaliflex. De

Kwaliflex is daarnaast bevoegd (binnen de grenzen van

eigendom van de geleverde goederen gaat niet eerder

artikel 7 van deze algemene voorwaarden) soortgelijke

over dan op het moment dat de wederpartij alle

goederen of apparatuur te leveren die afwijken van

vorderingen van Kwaliflex, ongeachte op grond van

hetgeen is overeengekomen.

waarvan, heeft voldaan.

waarneembare of te monsteren afwijkingen

De wederpartij is niet bevoegd de goederen, de

geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen twee

schriftelijk informeren over de gewijzigde

apparatuur en/of de inzamelmiddelen te verpanden en/of

werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan

dienstverlening/verhuur en de eventuele hierdoor redelijk

deze in gebruik verstrekken, te verhuren of te verkopen

te maken (meer)kosten.

aan derden. Het plaatsen van merktekens is evenmin

Indien Kwaliflex diensten verricht die meer of anders zijn

toegestaan.

monsteren gebreken dient de wederpartij maximaal vier

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er

weken na levering schriftelijk aan Kwaliflex te melden.

Indien mogelijk zal Kwaliflex de wederpartij tijdig

dan hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen,

10.2

10.3

alle opzichten, waaronder maar niet uitsluitend,
samenstelling en zuiverheid;
voldoen aan de overeenkomst.
11.2

Worden zichtbare gebreken en/of eenvoudig anders

Kwaliflex.
11.3

Niet-zichtbare of niet-eenvoudig waarneembare of te

waaronder maar niet uitsluitend, aanvullingen en

gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is

wijzigingen in de overeengekomen diensten op verzoek

Kwaliflex gerechtigd afgeleverde goederen waarop het in

van schade onder de samenwerkingsovereenkomst vervalt

van de wederpartij, diensten die moeten worden verricht

eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de

indien zij niet binnen de hierboven genoemde termijn aan

omdat dit naar mening van Kwaliflex redelijkerwijs

wederpartij of een derde weg te (doen) halen. De

Kwaliflex kenbaar is gemaakt en vervolgens binnen drie

noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de

11.4

Iedere rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding

maanden na haar ontstaansmoment indien niet binnen

Artikel 13- betaling

deze termijn een dagvaarding is uitgebracht waarin de

13.1

dagen na factuurdatum door overschrijving van het

van verplichtingen van de wederpartij welke door

Kwaliflex haar aansprakelijkheid vrijwillig heeft erkend.

verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde

Kwaliflex noodzakelijk geacht worden, daaronder

bankrekeningnummer, tenzij bij overeenkomst een

begrepen de werkelijk gemaakte kosten van

kortere termijn is overeengekomen.

rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel

Na het verstrijken van voornoemde termijn is de

voor rekening van de wederpartij. Als bewijs van

gedeelte daarvan te verhogen in verband met nieuwe of

wederpartij in verzuim. De wederpartij is vanaf dat

verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de

aangepaste overheidsmaatregelen of maatregelen van

moment over het opeisbare bedrag, zonder dat hiertoe

overlegging van de declaratie van de betreffende

andere daartoe gerechtigde organen, alsmede

een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, een rente

Kwaliflex is gerechtigd een overeengekomen prijs of

13.2

marktprijzen van grondstoffen, marktprijzen en

verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente

beschikbaarheid van apparatuur, verwerkings- en
verwijderingskosten, loonkosten, brandstofkosten en

13.3

overige kosten die ten behoeve van de uitvoering van de

12.3

12.4

ter zake buitengerechtelijke kosten vast te stellen op

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van

tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente,

de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. Daarnaast is

zoals onder meer, de wijziging van de locatie van de

Kwaliflex bevoegd om de nakoming van haar

wederpartij of de afvalverwerker/afvalvernietiger, zulks

verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met
13.4

In ieder geval is Kwaliflex steeds gerechtigd de vergoeding

(overeenkomstig artikel 6:119a BW) + 2%.

overeenkomst door Kwaliflex moeten worden gemaakt,

Afgezien van het bepaalde in lid 1 is Kwaliflex gerechtigd

raadsman of gemachtigde.
14.2

met een minimum van € 150,00.

betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van

ter beoordeling van Kwaliflex.
12.2

Artikel 14- incassokosten
14.1
Alle kosten van invordering van betalingen of nakoming

betreffende vordering geldend wordt gemaakt, tenzij

Artikel 12- prijsverhoging
12.1

Betaling aan Kwaliflex dient plaats te vinden binnen 30

14.3

Partijen verklaren de regeling van artikel 6:96 BW
uitdrukkelijk niet van toepassing.

onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 15- aansprakelijkheid

Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst in

15.1

Elke aansprakelijkheid van Kwaliflex voor schade direct of

om haar prijzen te aan te passen conform het CBS-

mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op

indirect geleden door de wederpartij, van welke aard dan

indexcijfer, zulks ter beoordeling aan Kwaliflex.

de verschenen rente en tenslotte op de opeisbare

ook, verband houdende met de door Kwaliflex geleverde

De wederpartij wordt zo spoedig mogelijk en indien

facturen naar rato van ouderdom, ook als de wederpartij

of afgegeven goederen, apparatuur of inzamelmiddelen

mogelijk voorafgaand op de hoogte gesteld van

vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere

en/of diensten, of daarbij gemaakte fouten, dan wel

prijswijzigingen.

factuur.

veroorzaakt door handelen of nalaten van Kwaliflex en/of

Bij het uitblijven van betalingen binnen een periode van

haar personeel dan wel, van personen die door haar te

bedrag meer dan 10% bedraagt, niet daaronder begrepen

tweemaal de betaaltermijn zoals bedoeld in lid 1, is

werk zijn gesteld, is uitgesloten, behoudens ingeval van

stijgingen in de zin van artikel 9 van deze voorwaarden,

Kwaliflex gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen

Indien de prijsverhoging van het totaal te factureren

13.5

dan heeft de wederpartij gedurende 7 dagen na

op te schorten en/of de overeenkomsten met

opzet of grove schuld aan de zijde van Kwaliflex.
15.2

Voor zover Kwaliflex ondanks het bovenstaande op enige

onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden.

wijze gehouden blijkt tot vergoeding van geleden schade,

De wederpartij is niet bevoegd om zijn/haar vorderingen

wordt de schade vergoed tot een bedrag dat gelijk is aan

tot op dat moment verschuldigde bedragen) op te zeggen

te verrekenen met hetgeen zij aan Kwaliflex verschuldigd

maximaal het totale bedrag van de waarde van de

met een opzegtermijn van twee maanden.

is of zal raken, tenzij Kwaliflex hiermee uitdrukkelijke

desbetreffende schadeveroorzakende partij afgenomen of

schriftelijk heeft ingestemd.

afgeleverde goederen. Kwaliflex is in geen enkel geval

mededeling van die prijsverhoging of na ontvangst van de
factuur het recht de overeenkomst (na het voldoen van de

13.6

gehouden om een hoger schadebedrag te vergoeden.

Artikel 16- overmacht
16.1

In geval van overmacht aan de zijde van Kwaliflex,
waaronder in aanvulling op de wettelijke regeling mede
wordt verstaan: iedere van de wil van Kwaliflex
onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of zodanig
bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Kwaliflex kan
worden verlangd, zoals onder meer, maar niet uitsluitend,
staking, bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan
grondstoffen of materiaal, overheidsmaatregelen,
tekortkomingen aan de zijde van door Kwaliflex
ingeschakelde derden (waaronder mede haar
toeleveranciers en transporteurs), storingen in het
verkeer, tijdelijke verminderde beschikbaarheid van
afvalverwerking- of afvalvernietigingsfaciliteiten of , is zij
gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat een verplichting tot vergoeding van
enigerlei schade ontstaat.

Artikel 17- rechts- en forumkeuze
17.1

Op alle overeenkomsten tussen Kwaliflex en de
wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. Geschillen
zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan
de rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 18- wijziging voorwaarden
18.1
Kwaliflex is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde
tijdstip van inwerkingtreden. Kwaliflex zal de gewijzigde
voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien
geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden
wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de
wijziging is meegedeeld of kenbaar gemaakt.

