Algemene verkoopvoorwaarden voor schroot en metalen
1. Algemeen
a) Alle, ook toekomstige leveringen vinden uitsluitend plaats op basis van de onderstaande
'Algemene Verkoopvoorwaarden'. Hiervan afwijkende voorwaarden van de wederpartij zijn
slechts geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk door ons worden bevestigd. Ze worden ook dan
niet erkend, als wij na ontvangst door ons niet nogmaals daartegen bezwaar maken!
b) Overige afspraken, in het bijzonder mondelinge nevenafspraken, alsook wijzigingen van
en aanvullingen op de overeenkomst, worden pas bindend na onze schriftelijke bevestiging.
c) Onze offertes zijn vrijblijvend!
d) Op de interpretatie van standaardcontractformules zijn de Incoterms van 2010 in de
telkens nieuwste versie van toepassing, tenzij deze bepalingen andere regelingen treffen.
Op de interpretatie van de overeenkomst en in aanvulling op de overeenkomst is uitsluitend
het recht van de Bondsrepubliek van toepassing; de bepalingen van het UN-kooprecht en
van de uniforme koopwetten (Haags kooprecht) zijn niet van toepassing.
2. Prijzen
a) De prijzen zijn af verzendplaats exclusief de wettelijke belasting toegevoegde waarde.
b) Bij langlopende leveringsverbintenissen behouden wij ons een billijke verhoging van de
overeengekomen prijs voor, indien naar aanleiding van een onvoorziene wijziging van de
grondstoffen- en economische situatie (marktschommelingen), na het verstrijken van 4
maanden nadat de overeenkomst is aangegaan, de prijzen van de betreffende producten
aanzienlijk stijgen. In dit geval is de afnemer gerechtigd om nog openstaande leveringen te
storneren, mits hij dit binnen 10 dagen nadat de kennisgeving van de prijswijziging is
verstuurd, schriftelijk meedeelt.
3. Betalingsvoorwaarden
a) Betalingen dienen, tenzij iets anders is overeengekomen, contant en zonder aftrek van
korting te worden voldaan.
b) Wij accepteren herdisconteerbare wissels waarover correct belasting is betaald, slechts
als betaling wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Disconto- en wisselkosten gaan ten laste van Koper en zijn onmiddellijk opeisbaar,
terughoudingsrechten zijn uitgesloten.
c) De goederen zijn, tenzij aan ommezijde iets anders is bepaald, betaalbaar op de 30ste
van de maand die na de levering volgt, niet-ijzer metalen zijn onmiddellijk na levering
betaalbaar.
d) Na overschrijding van de betalingstermijn zijn wij zonder verder bewijs gerechtigd om
rente wegens te late betaling van ten minste 8 procentpunten boven de dan geldende
basisrente te vorderen; verdergaande schade dient te worden aangetoond.
e) Terughoudingsrechten zijn uitgesloten. Koper kan slechts met tegenvorderingen
verrekenen als ze door ons niet betwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.
4. Levertijden en termijnen
a) De levertijden beginnen met de datum van onze schriftelijke verkoopbevestigingen,
echter niet voordat er volledige duidelijkheid is bereikt over nadere bijzonderheden van de
order, ontvangst van overeengekomen documenten en/of aanbetaling en overlegging van
eventueel noodzakelijke officiële verklaringen.
b) Indien is de voorwaarden voor terugtreding gegeven zijn, verplichten wij ons om Koper
onmiddellijk te informeren over de niet-beschikbaarheid van onze prestatie en eventueel
ontvangen tegenprestaties onmiddellijk te vergoeden.
5. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle betalingen uit
de zakelijke relatie met Koper zijn binnengekomen. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich
ook uit op het erkende saldo, mits wij vorderingen ten opzichte van Koper in lopende
rekening boeken (rekening-courantvoorbehoud).
Bij terugname van het geleverde door ons is er, voor zover de bepalingen van de
afbetalingswet niet van toepassing zijn, geen sprake van terugtreding van de
overeenkomst, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben verklaard. Pandbeslag van het
geleverde impliceert steeds terugtreding van de overeenkomst. Bij pandbeslag of andere
beslagleggingen door derden dient Koper ons onmiddellijk hiervan schriftelijk in kennis te
stellen, opdat wij in overeenstemming met § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering [ZPO] een geding kunnen aanspannen. Voor zover de derde niet in staat
is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering volgens § 771
ZPO te vergoeden, is Koper aansprakelijk voor het verlies dat voor ons is ontstaan.
Koper is gerechtigd om het geleverde in het kader van een behoorlijke bedrijfsuitoefening
door te verkopen; hij cedeert echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het
factuureindbedrag (inclusief omzetbelasting) aan ons, die voor hem uit de doorverkoop
tegenover zijn afnemers of derden ontstaan, onafhankelijk van het feit of het geleverde
zonder of na verwerking is doorverkocht. Wij accepteren de cessie. Koper is ook na cessie
gemachtigd om de vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen,
blijft onverminderd van kracht, wij verplichten ons echter de vorderingen niet te innen zolang
Koper zijn betalingsverplichtingen correct nakomt en niet in verzuim van betaling is.
In dit geval kunnen wij eisen dat Koper ons in kennis stelt van de gecedeerde vorderingen
en de schuldenaars ervan, alle gegevens verstrekt die voor het innen noodzakelijk zijn, de
bijbehorende stukken overhandigt en de schuldenaars (derden) in kennis stelt van de
cessie. De verwerking of omvorming van het geleverde wordt door Koper voor ons verricht.
Wordt het geleverde met andere, ons niet behorende voorwerpen verwerkt, dan verwerven
wij de mede-eigendom aan het nieuwe voorwerp in verhouding van de waarde van het
geleverde tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van verwerking. Voor het door
de verwerking ontstane voorwerp geldt overigens hetzelfde als voor de
voorbehoudsgoederen.

Wordt het geleverde onscheidbaar vermengd met andere, ons niet behorende voorwerpen,
dan verwerven wij de mede-eigendom aan het nieuwe voorwerp in verhouding van de
waarde van het geleverde tot de andere vermengde voorwerpen op het tijdstip van
vermenging. Indien de vermenging in de goederen zodanig is gebeurd dat het voorwerp
van Koper als hoofdzaak dient te worden beschouwd, dan wordt geacht te zijn
overeengekomen dat Koper pro rato mede-eigendom aan ons overdraagt.
Koper behoudt de uitsluitende eigendom of mede-eigendom met ons. Koper cedeert ook
de vorderingen tot zekerheid van onze vorderingen ten aanzien van hem aan ons, die voor
hem ten aanzien van een derde ontstaan door de verbinding van het geleverde met een
perceel.
Wij verplichten ons in zoverre op wens van Koper af te zien van de ons toekomende
zekerheden, indien hun waarde de vorderingen waarvoor zekerheid wordt gesteld, voor
zover deze nog niet zijn voldaan, met meer dan 10% overschrijdt.
6. Gewichten
Voor gewichten is het wegen van Verkoper, bij gebrek hiervan die van de voorafgaande
leverancier, doorslaggevend. Het bewijs wordt geleverd door overlegging van een
weegbrief. Afwijkingen in de omvang van toe- en afslagen die in de branche gebruikelijk
zijn, worden niet in aanmerking genomen.
7. Overgang van risico/Verzending
a) Met overhandiging aan de expediteur of vrachtvervoerder, uiterlijk echter met het verlaten
van het bedrijf, gaat het risico over op Koper, tenzij iets anders is overeengekomen.
b) Transportmiddel en transportwegen worden door ons vastgelegd. Wij bepalen de
expediteur en de vrachtvervoerder.
c) Wij zijn niet verplicht om de door ons gekozen verzamelpunten voor metaalafval en
opslagruimten te noemen.
d) Verzendklaar gemelde goederen moeten onmiddellijk worden afgeroepen, anders zijn
wij gerechtigd ze op kosten en voor risico van Koper naar eigen goeddunken op te slaan of
naar onze keuze te verzenden en onmiddellijk in rekening te stellen.
e) Wij zijn gerechtigd tot deellevering.
8. Vrijwaring
a) Beslissend voor de toestand van de goederen volgens de overeenkomst is het tijdstip
van overhandiging aan de expediteur of vrachtvervoerder, uiterlijk het tijdstip waarop ze het
leverende bedrijf verlaten.
b) Gebreken, ook het ontbreken van toegezegde eigenschappen, dienen onverwijld na
ontdekking ervan met onmiddellijke stopzetting van een eventuele bewerking schriftelijk te
worden gereclameerd.
c) Indien het recht van reclame tijdig is ingeroepen en de reclamatie gerechtvaardigd is,
beperkt zich onze garantie ertoe dat wij naar onze keuze gerechtigd en verplicht zijn om na
onmiddellijke teruggave van de defecte goederen, vervangende goederen vrij van gebreken
te leveren. Indien de vervangende levering mislukt, is Koper gerechtigd om de koopprijs te
minderen of naar zijn keuze terug te treden van de overeenkomst.
d) Duidelijke gebreken moeten vóór het lossen onmiddellijk worden gereclameerd.
e) Schadevorderingen van Besteller, tenzij het aanspraken wegens toegezegde
eigenschappen zijn, alsook aanspraken op vergoeding van gevolgschade, zijn uitgesloten.
Uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing op aanspraken als gevolg van
aantasting van leven, lichaam of gezondheid, die zijn veroorzaakt door nalatigheid of
opzet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is eveneens niet van toepassing op overige
schadevorderingen die door ons grof nalatig zijn veroorzaakt.
9. Algemene uitsluiting van aansprakelijkheid
Het recht van Koper tot annulering van de overeenkomst bij een door ons te verantwoorden
plichtsverzuim dat niet uit een gebrek van het gekochte of van het werk bestaat, blijft
onverminderd van kracht; voor het overige is onze aansprakelijkheid in overeenstemming
met deze Verkoopvoorwaarden beperkt.
10. Plaats van nakoming en forumkeuze / rechtskeuze
Plaats van nakoming voor de betalingsplicht van Koper en bevoegde rechtbank in het
handelsverkeer voor beide partijen is de bestuurszetel van Verkoper (Trier). De
contractuele relaties zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek
Duitsland.
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.
12. Slotbepalingen
Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk nietig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van
kracht.
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