Verkoopsvoorwaarden
1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en
overeenkomsten behoudens uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen. Deze
algemene verkoopsvoorwaarden primeren op eventuele aankoopvoorwaarden van de koper.
Bij goedkeuring van onze offerte wordt de koper geacht de toepassing van deze voorwaarde
te hebben aanvaard. De klant erkent kennis te hebben genomen van de
stortingsvoorwaarden van toepassing zijnde op de breekwerf / Tussentijdse Opslagplaats en
zal zich conform daaraan gedragen.
2. Al onze offertes zijn geldig gedurende een termijn van 1 maand. Elke offerte of
overeenkomst met de klant is slechts bindend nadat deze bestelling schriftelijk werd
bevestigd aan Recybo. Facturen worden tweewekelijks opgesteld en zijn te betalen binnen
30 kalenderdagen na factuurdatum.
3. Ongeacht dat de geleverde producten de COPRO-kwaliteitsgarantie hebben, gelden (tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen) onze gegevens (in de vorm van o.a. proefstalen,
omschrijvingen, afmetingen, gewichten en andere) slechts als benaderende omschrijving van
onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan (in eender welke vorm) nooit door
de klant ingeroepen worden om, hetzij de aankoop of de betaling te weigeren, noch de
verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen. Het kwaliteitslabel
COPRO wordt uitsluitend verleend zolang het eindproduct zich op de breekwerf bevindt.
4. Eventuele klachten met betrekking tot onze producten moeten binnen de 2 dagen na
levering schriftelijk medegedeeld worden en alleszins voor het gebruik van onze producten.
Eventuele klachten met betrekking tot onze facturen moeten binnen de 2 weken schriftelijk
medegedeeld worden.
De aansprakelijkheid van Recybo blijft steeds beperkt tot de vervanging van onze geleverde
producten en uitsluitend in functie van hetgeen gebrekkig is. Recybo kan nooit aansprakelijk
worden gesteld voor schade (onder welke vorm ook) die het rechtstreekse of
onrechtstreekse gevolg kan zijn van het gebruik of de ongeschiktheid van onze producten.
5. Leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting. Afwijkingen hierop
dienen steeds uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen te zijn. Recybo is niet
aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een levering die niet gebeurde binnen de ten
titel van inlichting gegeven leveringstermijnen.
6. Recybo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledige of foutieve specificaties van
kwaliteitseisen zoals gegeven door de koper bij de offerte of aankoop van onze producten.
7. De verzending of het transport van de producten gebeurt steeds op risico van de koper.
Recybo is niet verantwoordelijk voor overgewicht op vrachtwagens. Geleverde goederen
worden niet teruggenomen. De door de koper aangekochte producten moeten bij
beschikbaarheid door de koper onmiddellijk worden afgenomen, anders heeft Recybo het
recht om:
- ofwel de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst te eisen. Indien van toepassing
heeft Recybo het recht bijkomende kosten (bv. opslagkosten) bijkomend aan te rekenen aan
de koper.
- ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling (zonder rechterlijke
tussenkomst bij middel van aangetekende brief) te ontbinden. De koper is in dit geval een
forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van het overeengekomen factuurbedrag
verschuldigd.

8. Recybo heeft steeds het recht (voorafgaandelijk aan uitvoering van de levering) om van de
koper garanties (bv. een bankgarantie) te vragen als waarborg voor de betaling van de
levering. Recybo behoudt zich het recht voor alle leveringen stil te leggen zolang de
gevraagde garantie niet wordt verkregen. Tevens behoudt Recybo het recht voor de
overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling (zonder rechterlijke tussenkomst
bij middel van aangetekende brief) als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement.
9. Recybo blijft eigenaar van de geleverde producten zolang de betaling ervan niet volledig
werd uitgevoerd. In geval van wanbetaling of faillissement van de koper behoudt Recybo het
recht op het geleverde product terug te nemen. De eventuele bijkomende kosten (bv.
transportkosten, verwerkingskosten e.d.) vallen ten laste van de koper. Bovendien is de
koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van
het factuurbedrag.
10. Indien de overeenkomst door de koper voor levering wordt geannuleerd heeft Recybo het
recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de waarde van het factuurbedrag.
11. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel
van de vennootschap. Elke vervallen niet-betaalde factuur brengt van rechtswege zonder
ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand. Indien binnen de 8 dagen na de
ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met de verwijlintresten niet is betaald, zal het
factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofd
som met een minimum van 50 € (onverminderd de gerechtskosten en de uitvoeringskosten).
Indien een vervallen factuur na ingebrekestelling niet betaald werd worden alle andere nietvervallen facturen tevens onmiddellijk vorderbaar.
12. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde, en specifiek de Vrederechter
van het kanton te Beveren, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen waartoe de
overeenkomsten met Recybo aanleiding zouden geven.
Door het handtekenen van de aanleveringsbon verklaart de aanvoerder zich akkoord met de
acceptatie-en verkoopsvoorwaarden.

