
    
 
 

  

 

1. Toepasselijkheid van de Algemene Inkoopvoorwaarden 
Alle door onze Koper afgesloten koopovereenkomsten baseren uitsluitend 
op de onderstaande 'Algemene Inkoopvoorwaarden'. Deze voorwaarden 
zijn van toepassing op alle – ook toekomstige – leveringen en prestaties. 
Voorwaarden van de opdrachtgever worden hiermee weersproken. Ze 
worden ook dan niet erkend, als wij na ontvangst door ons niet nogmaals 
uitdrukkelijk daartegen bezwaar maken. 
Uiterlijk met inontvangstneming van onze levering of prestatie worden onze 
voorwaarden geacht te zijn geaccepteerd. 
Onze offertes zijn vrijblijvend! Mondelinge nevenafspraken en toezeggingen 
door onze niet met volmacht handelende inkoopmedewerkers worden pas 
bindend na schriftelijke bevestiging, voor zover ze afwijken van onze 
voorwaarden. 
De leverancier verzekert dat de verkochte waar zijn vrij en onbelast 
eigendom is. Afwijkend van de bepalingen van de in cijfer 8.1 vermelde „in 
de handel courante voorwaarden" wordt geen eigendomsvoorbehoud 
overeengekomen. 
Wordt een eigendomsvoorbehoud apart overeengekomen, heeft de koper 
het recht de verworven waar in de reguliere gang van zaken door te 
verkopen. 
 
2. Levertermijn 
De in de koopovereenkomst overeengekomen levertermijnen dan wel 
uiterste datums dienen in ieder geval te worden nagekomen. Ingeval van 
vertraagde levering geven wij 1 week respijt; daarna hebben wij het recht 
om van de overeenkomst terug te treden of schadevergoeding wegens niet-
nakoming te vorderen. 
Wanneer een vaste leveringstermijn overeengekomen is, is de verkoper na 
afloop van de termijn in verzuim, zonder dat hiervoor een aanmaning met 
vastlegging van een nieuwe termijn vereist is. 
 
Overmacht en andere onvoorziene gebeurtenissen die tot een beperking 
van de afnemer leiden, geven ons het recht om de nakoming van 
overgenomen afnameverplichtingen uit te stellen voor een periode tot 3 
weken, zonder dat hierdoor schadevorderingen tegen ons kunnen worden 
ingediend. 
 
3. Omvang van de levering en verzending 
a) De door ons bevestigde contractuele hoeveelheden dienen principieel te 
worden uitgeleverd. 
b) Verkoper is verplicht om in alle verzenddocumenten (bijv. vrachtbrief en 
begeleidende documenten) naam en adres van de leverancier, de precieze 
soortenbenaming en de ontvangende instantie aan te geven. Kosten en 
schade die ontstaan door onjuiste of nagelaten declaratie, gaan ten laste 
ven Verkoper. 
c) Leveringen per trein en schip zijn toegestaan na voorafgaande afspraak 
met de ontvangende instantie over de termijn. 
d) Voor scheepsverladingen geldt bovendien: 

- Scheepstype en losmogelijkheden dienen vóór levering met de 
ontvanger te worden afgesproken. 

- De cognossementen dienen onverwijld aan Koper te worden 
toegezonden. 

- Bij vertrek van het schip dient het volgende per email/fax aan de 
ontvanger te worden meegedeeld: 
naam van het schip 
levering (hoeveelheid van de afzonderlijke soorten) 
vertrekdag en -plaats 
vermoedelijke aankomst op de losplaats 

 
4. Gewichten 
Voor de afrekening van de geleverde hoeveelheden geldt principieel het 
door Koper vastgestelde gewicht bij binnenkomst in het bedrijf. Gewichten 
kunnen slechts worden gereclameerd op basis van ambtelijke nawegingen. 
 
5. Kwaliteitsborging 
De door ons gekochte goederen dienen in overeenstemming te zijn met de 
overeengekomen soortenspecificatie of de overeengekomen proeflevering. 
Verkoper verleent Koper inzage in beschikbare analyses of andere 
optekeningen over de samenstelling van zijn goederen en deelt Koper 
indien nodig de plaats van oorsprong mee. Inzage in documenten die aan 
geheimhouding zijn onderworpen, kan worden geweigerd. 
Verkoper zal Koper vóór verandering van de samenstelling van bestelde 
goederen tijdig hiervan in kennis stellen, zodat deze kan controleren of de 
verandering nadelige gevolgen heeft. De kennisgevingsplicht vervalt als de 
leverancier na zorgvuldig onderzoek deze gevolgen kan uitsluiten. 
 
6. Bevinding en weigeringskosten 
Basis voor de afrekening van geleverde goederen is de bevinding van het  
 
 
 

 

bedrijf met classificatie van soorten en vaststelling van gebreken 
(prijsmindering en mindering wegens gebreken). De kosten die voor Koper 
bij reclamatie ontstaan (staan- en liggelden) gaan als weigeringskosten ten 
laste van Verkoper. 
Het materiaal dat niet in overeenstemming is met de gedeclareerde soorten, 
wordt afgetrokken van het nettogewicht van de lading; het wordt naar keuze 
van de inkoper afgerekend met de geldige dagprijzen voor deze soort of 
dient door Verkoper te worden teruggenomen. 
De bij ontvangst berekende minderingen voor puin, hout, rubber etc. worden 
van het vastgestelde nettogewicht van de lading afgetrokken; eventuele 
kosten voor verwijdering draagt Verkoper. 
 
7. Vrachten 
De goederen dienen, tenzij iets anders is voorgeschreven, franco 
verzonden te worden aan het in onze inkoopbevestiging aangegeven adres. 
Indien de koopovereenkomst echter is afgesloten met de volgende 
levervoorwaarden 'af fabriek, af station of fob schip', dan draagt Verkoper 
bij niet volledige belading dan wel bij niet-nakoming van de in de 
koopovereenkomst vastgelegde minimumlading de ontstane foutvracht. 
 
8. Overige bepalingen 
a) Al het schroot dient te worden geleverd vrij van explosieven, 
explosiegevaarlijke voorwerpen en gesloten holle voorwerpen alsook vrij 
van stoffen van welke aard dan ook die een bedreiging vormen voor het 
milieu. Schrootleveringen met explosieven, explosiegevaarlijke 
voorwerpen, gesloten holle voorwerpen of stoffen die een bedreiging 
vormen voor het milieu, dienen door Verkoper te worden teruggenomen. 
b) De te leveren goederen dienen vrij te zijn van radioactief belaste stoffen. 
Wanneer er toch belaste delen worden vastgesteld, gaan alle kosten voor 
uw rekening, die worden veroorzaakt door een lading (radioactieve 
besmetting) die in strijd is met de afspraak, in het bijzonder voor onderzoek, 
uitsortering, beveiliging, opslag, extra transportkosten, behandeling, 
verwijdering en evt. geldboetes. Bovendien wordt u aansprakelijk gesteld 
voor mogelijk hieruit voortvloeiend letsel bij personen. Mits wettelijk 
toegestaan, bent u verplicht de belaste stoffen terug te nemen. 
c) Bijzonderheden: 
1. Schroot 
Als aanvulling gelden de „in de handel courante voorwaarden voor de 
levering van niet gelegeerd ijzer- en staalschroot” en de „in de handel 
courante voorwaarden voor de levering van oud ijzer en 
gieterijstaalschroot“, beide uitgegeven door het Bundesverband deutscher 
Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e. V. (www.bdsv.org) in de 
op dat ogenblik geldende nieuwe versie met de afwijking dat tegen deze 
voorschriften in geval van tegenspraak onze koopvoorwaarden voorrang 
hebben. 
2. Niet-ijzer metalen 
Voor de aankoop van metalen gelden de gebruiken en rangschikkingen van 
de metaalhandel (UKM), uitgegeven door de Verein deutscher 
Metallhändler e. V. in de op dat ogenblik geldende versie, voor zover in deze 
algemene voorwaarden inhoudelijk niets anders geregeld is. 
Er wordt vanuit gegaan dat de koper de inhoud van deze voorwaarden kent. 
Wij zijn bereid de verkoper op aanvraag steeds over de inhoud van deze 
voorwaarden te informeren.  
 
9. Betalingstermijn/Cessie 
De betaling van de levering geschiedt – tenzij andere voorwaarden zijn 
overeengekomen – tot aan de 30ste van de maand die na binnenkomst van 
de goederen volgt. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
mag Verkoper zijn contractuele aanspraken, in het bijzonder de tegen ons 
bestaande vorderingen, noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden 
overdragen. 
 
10. Plaats van nakoming, forumkeuze, rechtskeuze 
Plaats van nakoming voor leveringen is de door ons in de overeenkomst 
aangegeven ontvangende instantie. Plaats van nakoming voor betalingen 
is voor beide partijen Trier. Bevoegde rechtbank in het handelsverkeer is de 
bestuurszetel van Koper (Trier). Wij zijn gerechtigd om tegen de leverancier 
in ieder andere plaats een geding aan te spannen als het gerecht van deze 
plaats bevoegd is.  
Uitsluitend Duits recht is van toepassing. 
              
11. Dataprivacy 
Informatie over ons privacybeleid is te vinden op https://www.steil.de/ds 
Indien gewenst verstrekken wij u graag onze gegevens-
beschermingsinformatie schriftelijk. 
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