Algemene voorwaarden
voor de inkoop van oudpapier
2.5	Het vochtgehalte in het oudpapier mag niet hoger zijn dan het in
de nieuwste standaard specificatie in de EN643 vastgelegde
gehalte. Koper kan iedere zending die oudpapier met een hoger
vochtgehalte bevat, weigeren of naar keuze van koper de
afwijkingen van het gewicht aftrekken.

1
Onderwerp
1.1	De onderhavige Algemene Voorwaarden voor de inkoop van
oudpapier (inkoopvoorwaarden) maken integraal deel uit van het
contract voor de levering van oudpapier en van alle leveringen
van oudpapier aan maatschappijen die deel uitmaken van de
ESKA B.V. - hierna te noemen: de “koper”.

2.6	Indien een zending oudpapier ondeugdelijk wordt verklaard,
brengt koper de leverancier hiervan onverwijld op de hoogte.
Reclamaties van koper in verband met gebreken worden nog als
bijtijds gemeld beschouwd indien zij binnen 5 werkdagen na
ontvangst van de goederen resp. ingeval van onzichtbare
gebreken binnen 5 werkdagen na de ontdekking hiervan door de
leverancier wordt ontvangen.

1.2	De onderhavige inkoopvoorwaarden gelden met uitsluiting van
alle voorwaarden van de leverancier die hiermee in tegenspraak
zijn, hiervan afwijken of deze inkoopvoorwaarden aanvullen.
Dit geldt ook in gevallen waarin de leverancier te kennen geeft
dat hij uitsluitend tegen zijn eigen voorwaarden wenst te leveren.
Leveringsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de
leverancier gaan geen deel uitmaken van het contract.

2.7	De eigendomsovergang voor de materialen vindt plaats na
aanvaarding en lossen door koper. De aanvaarding van een
levering en de betaling worden niet als erkenning beschouwd dat
de levering volgens voorschrift heeft plaatsgevonden.

2
Levering en aanvaarding
2.1	De leverancier garandeert dat de hoeveelheden en leveringen aan
de specificaties en de opgave van de koper dan wel aan de
overeengekomen specificaties voldoen en dat zij geen materiële
of juridische gebreken hebben. Indien in dit verband geen
expliciete afspraken zijn gemaakt, geldt dat de kwaliteit en de
samenstelling van het te leveren oudpapier ten minste aan de
eisen van de alsdan geldige versie van de EN643 - “European List
of Standard Grades of Recovered Paper en Board” dient te
voldoen. De leveringen moeten voor wat betreft de kwaliteit
voldoen aan de volgens EN643 overeengekomen soorten
oudpapier en in overeenstemming met de in deze norm gegeven
definities vrij zijn van ongewenste stoffen en van bestanddelen die
volgens de definities van de EN643 geen papier zijn. De
leverancier moet vóór de levering steeds een voor dit doel
geschikte kwaliteitscontrole uitvoeren en documenteren.

2.8	Kosten die rechtstreeks en/of indirect verband houden met
leveringen met gebreken resp. leveringen die niet conform het
contract zijn, komen ten laste van de leverancier.
2.9	De kosten en het risico van de retournering van materialen met
gebreken resp. leveringen die niet conform het contract zijn, gaan
ten laste van de leverancier.
2.10	Een en ander laat verder gaande aanspraken van koper op
wettelijke garantie onverlet.
3
Oorsprong en kwaliteitsbeheersing
3.1	De leveringen van oudpapier zijn gebaseerd op een transparant
leveringsketen-management. Om deze reden dient de leverancier
duidelijk inzage te geven in de oorsprong van het oudpapier en
de verificatie van deze oorsprong te ondersteunen. Bij iedere
levering dient de leverancier een leveringsdocument op te stellen
en aan koper te overhandigen, waaruit de volgende zaken blijken:
de naam en identificatie van de leverancier, het transportbedrijf,
de identificatie van de vrachtauto en de aanhanger, het tijdstip en
de plaats van belading, de geleverde goederen volgens de
classificatie van oudpapier zoals vastgelegd in de EN643, het
netto gewicht, de opgave of het om los materiaal gaat dan wel
het aantal balen alsmede de oorsprong van het oudpapier.

2.2	De leveringen moeten zo veel mogelijk gelijkmatig over de
leveringsperiode verdeeld worden, en wel op basis van de (week-)
planning van koper. Overeengekomen leveringstermijnen gelden
als definitief en dienen door de leverancier te worden nagekomen.
De leverancier dient koper onverwijld schriftelijk dan wel per
e-mail ervan in kennis te stellen indien een vertraging bij de
levering wordt verwacht dan wel is ontstaan.
2.3	De zendingen oudpapier worden door een controleur van koper of
door een door koper hiertoe aangestelde derde steekproefsgewijs
gecontroleerd. Hiermee is aan de verplichting van koper tot
toetsing en onderzoek voldaan. De leverancier wordt binnen de in
artikel 2.6 genoemde termijn van klaarblijkelijke gebreken in
kennis gesteld. Dit laat de voorwaarde dat de geleverde goederen
al dan niet na controle zonder gebreken dienen te zijn, onverlet.

3.2	De zendingen stammen uit inzamelingen van oudpapier van
huishoudens, kantoren of industrie binnen de door de leverancier
met koper overeengekomen gebieden. De leverancier garandeert
dat met de betrokken organisaties contracten voor het inzamelen
en/of kopen zijn gesloten, zodat de levering van de overeen
gekomen hoeveelheden en kwaliteiten gegarandeerd is. Koper kan
eisen dat bewijzen voor deze contracten worden getoond.

2.4	Koper heeft het recht, het door de leverancier of in diens naam
aangeboden oudpapier te toetsen, voor ondeugdelijk te verklaren
en te weigeren, indien de zending oudpapier niet aan de
contractueel vastgelegde eisen in de zin van artikel 2.1 voldoet.

3.3	De leverancier houdt de oudpapierstroom uit de in artikel 3.2
genoemde bronnen strikt gescheiden van andere
oudpapierstromen.
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3.4	De leverancier garandeert tegenover koper dat de geleverde
hoeveelheden niet uit de onderstaande inzamelingen stammen
resp. hiervan gescheiden ingezameld zijn en naar zijn beste eer
en kunnen zoveel als mogelijk geen van de onderstaande
bestanddelen bevatten:
• m
 ateriaal uit ziekenhuizen;
• o
 udpapier dat met afval en/of voedselresten gemengd is
of was;
• z akken die bedoeld zijn voor gebruik met chemicaliën en/of
voedingsmiddelen;
• p
 apier en karton dat als afdekmateriaal gebruikt is, bijv. voor
het afdekken van meubelen tijdens reparatie- en/of
schilderwerkzaamheden;
• z endingen die uit kopieerpapier bestaan dat vrij is van karbon;
• v oor hygiënische doeleinden gebruikt papier;
• o
 ude archieven, die mogelijk PCB’s kunnen bevatten.

7.3	Ingeval van overmacht blijven de contracten en orders tussen
partijen van kracht en worden de uit deze contracten en orders
voortvloeiende verplichtingen slechts voor de duur van de
overmacht uitgesteld. Als overmacht gelden ook de volgende
gebeurtenissen: brand op het fabrieksterrein, staking, stilstand
van de fabriek of van delen daarvan, quarantaine, epidemieën,
mobilisatie, oorlogsrecht of staat van oorlog, alle hinder die wordt
veroorzaakt door maatregelen die door de overheid getroffen zijn
of door extreme weersomstandigheden. Files en oponthoud in
het verkeer worden niet als overmacht beschouwd, doch dienen
door de leverancier ingecalculeerd te worden.

4
Prijzen
4.1	Voor zover geen anders luidende overeenkomst is getroffen, geldt
de prijs inclusief BTW en vrij fabriek koper, dat wil zeggen dat alle
(transport)kosten inbegrepen zijn.

8.2	Voor wijzigingen in de onderhavige inkoopvoorwaarden is de
toestemming van beide partijen vereist; dergelijke wijzigingen
dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

8
Bijzondere voorwaarden en wijzigingen
8.1	Indien zich situaties voordoen die niet in de inkoopvoorwaarden
geregeld zijn, zullen partijen trachten deze in overleg volgens de
principes van redelijkheid en eerlijkheid te regelen.

9
Juridische aspecten
9.1	Voor zover geen anders luidende schriftelijke overeenkomst is
getroffen, zijn de onderhavige inkoopvoorwaarden op alle
leveringen van oudpapier door de leverancier aan koper van
toepassing.

5
Betaling
5.1	De leverancier dient zijn facturen op naam van de desbetreffende
maatschappij van ESKA B.V. te stellen aan wie de levering heeft
plaatsgevonden (koper), en wel op basis van de aangeboden en
door koper aanvaarde prijzen.

9.2	Op de onderhavige inkoopvoorwaarden, de contracten tussen de
leverancier en koper alsmede de leveringen is, met inachtneming
van de conventie van de Verenigde Naties over de internationale
koop van goederen (CISG of het Weense koopverdrag) het
nationale recht van het land van de maatschappelijke zetel van
koper van toepassing.

5.2	De in rekening gebrachte hoeveelheden zijn gebaseerd op de
weegbon van de ontvanger van de goederen, waarbij aftrek in
verband met vocht in het materiaal in de zin van artikel 2.5 is
toegestaan.
5.3	Voor zover geen anders luidende overeenkomst is getroffen,
worden de facturen binnen 45 dagen netto dan wel binnen
14 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur met een
korting van 3% betaald.

9.3	Ingeval van een geschil zijn steeds de rechters bevoegd
waaronder de plaats van vestiging van de koper ressorteert.

6
Aansprakelijkheid en garantie
6.1	Van toepassing zijn, voor zover in de onderhavige inkoopvoor
waarden geen andere regeling is voorzien, de wettelijke bepalingen
ten aanzien van aansprakelijkheid en garantie van de leverancier.
De onderhavige inkoopvoorwaarden laten wettelijke aanspraken
van koper onverlet.
7	In werking treden van de onderhavige inkoopvoorwaarden
en ontbinding van orders
7.1	De onderhavige inkoopvoorwaarden gaan in op 1 januari 2005.
7.2	Ieder der partijen heeft, ongeacht andere belangrijke redenen
voor opzegging of wettelijke rechten tot terugtreding uit het
contract in het bijzonder in de volgende gevallen het recht, het
contract of de order onverwijld en zonder nadere aankondiging
te beëindigen of te ontbinden, indien:
• d
 e andere partij in strijd handelt met een bepaling van het
contract of van de onderhavige inkoopvoorwaarden, hoewel
zij herhaaldelijk schriftelijk is gewaarschuwd en binnen een
redelijke termijn de strijdige handeling niet heeft opgeheven;
• d
 e andere partij een aanvraag voor een insolventieprocedure
heeft ingediend;
• d
 e activa van de andere partij in beslag zijn genomen of aan
een dwangbevel onderworpen zijn en dit feit de betrokken partij
in de naleving van haar contractuele verplichtingen op grond
van het contract of van de onderhavige inkoopvoorwaarden
belemmert;
• e
 en partij haar zakelijke activiteiten beëindigt, haar status van
juridische persoon verliest en/of anderszins ontbonden of
geliquideerd wordt.
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