ALGEMENE VOORWAARDEN
COOLREC B.V. versie juni 2018
HOOFDSTUK I
1.

ALGEMENE BEPALINGEN

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Acceptatie: de constatering, ten laatste bij de Be-of Verwerkingsinrichting, dat zowel de
aangeboden AEEA en/of Materialen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden
voldoen aan de Overeenkomst.
Acceptatievoorwaarden: de door of vanwege Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
verstrekte voorschriften met betrekking tot zowel de omvang, aard, eigenschappen en
samenstelling van de AEEA en/of Materialen zelf, als de wijze waarop deze aan
Opdrachtnemer dienen te worden aangeboden.
AEEA en/of Materialen: alle in het kader van de uitvoering van een tussen Partijen
gesloten Overeenkomst, respectievelijk het doen van een offerte daartoe, aan
Opdrachtnemer aangeboden of daartoe bestemde afgedankte elektronische en elektrische
apparaten (AEEA) en/of Materialen waaronder plastic en metalen (non ferro afkomstig uit
de afvalverbranding) , waarvan Opdrachtgever zich - met het oog op de verwijdering
daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen.
Be-of Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin AEEA en/of Materialen geschikt worden
gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of worden verwijderd dan wel waar AEEA
en/of Materialen worden op- of overgeslagen.
Inzamelmiddel(len): alle middelen zoals containers, pallets, voertuigen enz. bestemd voor
het inzamelen, de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van AEEA en/of
Materialen.
Opdrachtgever: Natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst
sluit of daartoe een offerte aanvraagt.
Opdrachtnemer: Coolrec B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en/of aan haar gelieerde
ondernemingen conform artikel 2:24b BW, zijnde de gebruiker van de Algemene
Voorwaarden.
Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

2.

Toepasselijkheid
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en
uitvoering van de Overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en
rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks
schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten.
Opdrachtgever met wie éénmaal onder de Algemene Voorwaarden wordt gecontracteerd,
stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere
Overeenkomsten met Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden
gemaakt aan Opdrachtgever en zullen op een door Opdrachtnemer te bepalen tijdstip
worden ingevoerd.
De Acceptatievoorwaarden die gelden op het moment van aanlevering van de AEEA en/of
Materialen ter verwerking zijn van toepassing.

2.7.

3.

Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Acceptatievoorwaarden
gelden de meest beperkende voorwaarden.

Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten
3.1.

3.2.
3.3.

4.

Alle offertes van Opdrachtnemer worden mede gebaseerd op de door of namens
Opdrachtgever verstrekte gegevens, monsters en bescheiden, waarbij door
Opdrachtnemer van de juistheid en volledigheid daarvan mag worden uitgegaan.
Offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend; Opdrachtgever kan hieraan geen
enkel recht ontlenen.
Opdrachtnemer is eerst gebonden nadat hij een aan hem gegeven opdracht schriftelijk aan
Opdrachtgever heeft bevestigd of, bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat hij de
opgedragen werkzaamheden feitelijk heeft aangevangen.

Duur, exclusiviteit en beëindiging
4.1.

Behoudens anders bepaald in de Offerte c.q. Overeenkomst en in geval van opdrachten tot
het incidenteel inzamelen, vervoeren, bewerken en/of verwijderen van AEEA en/of
Materialen, worden Overeenkomsten steeds aangegaan voor de duur van 12 maanden.
4.2.
Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomstig artikel 4.3, worden de
Overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor 12 maanden.
4.3.
Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractsduur, mits
schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, en met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 3 (drie) maanden voor de einddatum van de lopende
Overeenkomst.
4.4.
Het is Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst niet toegestaan om met
betrekking tot de AEEA en/of Materialen vergelijkbare overeenkomsten met derden aan te
gaan.
4.5.
.
4.5 Iedere Partij is bevoegd om - onverminderd zijn recht op schadevergoeding - zonder nadere
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door
een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere Partij met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en zodra die andere Partij in staat van faillissement
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens
ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn
vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn
vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de andere Partij - indien deze een
rechtspersoon is - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, dan wel op (een deel van) de in
het kader van de Overeenkomst door of namens de andere Partij ter beschikking gestelde
goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.
4.6.
Opdrachtnemer is bevoegd om – onverminderd zijn recht op schadevergoeding – zonder
nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de
Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever tekortkomt in
de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
4.7.
Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in artikel 5
dan wel 6, is Opdrachtgever verplicht de AEEA en/of Materialen omschreven in de
Overeenkomst op eerste verzoek van Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico terug
te nemen, tenzij Partijen anders overeenkomen.

5.

Prijzen
5.1.

De door of vanwege Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in euro’s, steeds exclusief
meerwerk, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege
opgelegde heffingen en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan de
vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, al welke kosten, heffingen en belastingen separaat aan Opdrachtgever in
rekening zullen worden gebracht.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle kosten, zoals voorrijkosten,
plaatsingskosten, ophaalkosten en mutatiekosten, verband houdende met de uitvoering
van de Overeenkomst, alsmede daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en
rechtsbetrekkingen, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Opdrachtnemer heeft het recht Opdrachtgever een toeslag, genaamd “milieubijdrage”, in
rekening te brengen, welke verschuldigd is over het totale factuurbedrag, exclusief
opbrengsten en exclusief omzetbelasting.
Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door hem opgegeven
prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor
Opdrachtnemer toenemen als gevolg van buiten zijn invloedssfeer liggende
omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten en/of
brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de grondstof- en
energieprijzen, een stijging van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie
waar de be-en/of verwerking plaatsvindt.
Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, heeft Opdrachtnemer het
recht om periodiek, doch in ieder geval eenmaal per jaar, haar prijzen aan te passen
conform het NEA-indexcijfer danwel CBS-indexcijfer.

Meerwerk, wijzigingen
6.1.

Onder meerwerk wordt verstaan al die werkzaamheden en/of producten die tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst worden verricht casu quo geleverd en die meer of anders
zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, waaronder onder meer begrepen:

a.

b.

c.

6.2.

7.

aanvullingen en/of wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op verzoek
van Opdrachtgever, waardoor die werkzaamheden naar de mening van
Opdrachtnemer worden verzwaard of uitgebreid;
aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, omdat
zulks naar de mening van Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig is voor een goede en
vakkundige uitvoering van de Overeenkomst en/of op grond van nieuwe of
gewijzigde (overheids-)voorschriften;
aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden die nodig
zijn geworden als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever van enige
verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Acceptatievoorwaarden,
zulks onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de
Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard en samenstelling van de AEEA en/of
Materialen, wijzigingen van inzamel-of verwerkingsmethodiek of indien wet en/of
regelgeving dit vereisen. Opdrachtgever wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door
Opdrachtnemer in kennis gesteld, onder vermelding van een eventuele wijziging van de
prijs die overeengekomen is in de Overeenkomst.

Rechtsverlies door niet-protesteren
7.1.

7.2.

7.3.

Alle door Opdrachtgever vermeende rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van
zijn verplichtingen door Opdrachtnemer dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te
worden ingeroepen binnen 14 (veertien) dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van
Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen
eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zelf
een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
Een beroep op de onjuistheid van een factuur dient onder opgaaf van redenen schriftelijk,
bij aangetekend schrijven, binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum bij
Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van Opdrachtgever
ter zake vervallen.
Mededelingen van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 7.1 en 7.2 schorten de
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
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8.

Betaling
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

9.

Tenzij in de offerte anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30
(dertig) dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij
gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim raakt en aan Opdrachtnemer een rente is verschuldigd van
één procent (1, %) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele
maand. Indien Opdrachtnemer ingeval van niet tijdige betaling Opdrachtgever schriftelijk
aanmaant tot het voldoen van een factuur, is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever
herinneringskosten in rekening te brengen.
De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen komen ten laste van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op tien procent (10 %) van het door
Opdrachtgever onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 250,-- (zegge:
tweehonderdvijftig euro).
Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de
door Opdrachtgever verschuldigde rente en vervolgens op de oudste factuur.
De vordering tot betaling van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt
terstond en integraal opeisbaar indien en zodra Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming
van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens ondercuratelestelling
aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld
of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk
verliest en voorts wanneer Opdrachtgever - indien deze een rechtspersoon is - in liquidatie
verkeert of wordt ontbonden dan wel op (een deel van) de in het kader van de
Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen beslag
wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.
Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer, ondermeer indien hij
vreest dat Opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn om zijn
betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever desverzocht vooruit heeft betaald en/of
voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien Opdrachtgever met zodanige vooruitbetaling
en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden. Alle voor Opdrachtnemer uit deze opschorting en/of
ontbinding voortvloeiende schade dient door Opdrachtgever te worden vergoed.

Overmacht
9.1.

9.2.

9.3.

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend
worden die Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch
behoorde te kennen, als gevolg waarvan Opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens
Opdrachtgever niet tijdig kan nakomen, treedt Opdrachtnemer niet in verzuim en is hij
gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van
Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend
of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog(sgevaar),
oproer,
werkstakingen,
(natuur)rampen,
ongevallen,
overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van leveringen van leveranciers
(waaronder begrepen afvalverwerkers en leveranciers van brandstof, energie en water,
etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of zijn
leveranciers, intrekking van vergunningen van Opdrachtnemer en/of zijn leveranciers.
Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Opdrachtnemer
blijvend onmogelijk is, heeft hij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt
gewijzigd dat de uitvoering daarvan door hem mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven
omstandigheden in redelijkheid niet van Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding
gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat
Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en is Opdrachtgever
verplicht voor zijn rekening en risico de door Opdrachtnemer reeds ingezamelde AEEA
en/of Materialen terug te nemen.
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Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is
hij gerechtigd het verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en
isOpdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

10.

Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
10.1. Onverminderd de in de Algemene Voorwaarden opgenomen exoneraties is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar
tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in dat concrete geval aanspraak geeft.
Opdrachtnemer is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor
aansprakelijkheid verzekerd.
10.2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in enig concreet geval om
enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door
verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag
dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst is gefactureerd in een periode van 12 maanden voorafgaand aan het
schadeveroorzakende feit. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal echter nimmer
een bedrag van € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend Euro) overschrijden.
10.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij,
deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
10.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door derden of Opdrachtgever geleden schade
aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade
veroorzaakt door een Inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij die schade een
rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig
handelen van Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken
van derden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid in dit artikel is uitgesloten.
10.5. Indien Opdrachtgever de AEEA en/of Materialen niet aanbiedt overeenkomstig de
voorschriften uit de geldende wet -en regelgeving en/of de Algemene Voorwaarden en/of
de Acceptatievoorwaarden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende
schade.
10.6. Onverminderd hetgeen in artikel 7 omtrent rechtsverlies door niet-protesteren is bepaald,
vervalt iedere vordering op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer, behalve die welke
door Opdrachtnemer is erkend, door het enkele verloop van 1 (één) maand nadat
Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
10.7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, diens werknemers en andere door Opdrachtnemer
bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle
aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade,
veroorzaakt voor, tijdens dan wel na de uitvoering van de Overeenkomst door of namens
Opdrachtnemer, door of anderszins verband houdende met zaken of producten afkomstig
van Opdrachtnemer, AEEA en/of Materialen afkomstig van Opdrachtgever en activiteiten
uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer is te wijten.
10.8. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door
derden aan Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Opdrachtnemer
ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.
10.9. Opdrachtnemer is nimmer verwerker van persoonsgegevens uit hoofde van de GDPR
privacy regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden
uit hoofde van deze privacy regelgeving.

11.
11.1.

11.2.

Intellectuele eigendom en geheimhouding
Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en
gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt daarop het
auteursrecht.
Opdrachtgever zal het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst en alle vertrouwelijke
gegevens, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen van
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Opdrachtgever, geheim houden en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht blijft bestaan tot 2 (twee) jaar na
beëindiging van de Overeenkomst.

12.

Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede
de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

13.

Forumkeuze
Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met Overeenkomsten waarop de
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij Opdrachtnemer besluit de ingevolge
de wet bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever voor te leggen.

14.

Afwijkingen
Behoudens indien en voor zover anders is voorzien in de Algemene Voorwaarden of de
Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen afwijkingen van – of aanvullingen op
de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, slechts
schriftelijk worden overeengekomen.

15.

Conversie
Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of
anderszins onverbindend is, blijven de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst
voor het overige van kracht. In geval van een nietige of een onverbindend verklaarde
bepaling worden Partijen geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen
waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.

HOOFDSTUK II VERHUUR
INZAMELMIDDELEN
16.

/

TER

BESCHIKKING

STELLING

Ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen
16.1. Alle door of vanwege Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en
blijven haar eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen, blijven de Inzamelmiddelen eigendom van Opdrachtnemer
totdat Opdrachtnemer volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen Opdrachtgever
hem uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is.
16.2. De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever
geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen
na de ter beschikking van de Inzamelmiddelen aan Opdrachtnemer worden meegedeeld.
16.3. Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel, al dan niet tegen vergoeding door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel
voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gedurende die periode
aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti en vervuiling, ontstaan aan dan
wel door of met het Inzamelmiddel. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen
aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode door of met het
Inzamelmiddel is ontstaan.
16.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de
Inzamelmiddelen door Opdrachtgever en zal Opdrachtnemer vrijwaren van aanspraken
van derden in dit verband.
16.5. Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed
huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de

Algemene Voorwaarden Coolrec BV versie april 2018

6

16.6.
16.7.
16.8.

16.9.

16.10.

16.11.
16.12.
16.13.

16.14.

overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en
te reinigen.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te
(doen) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door Opdrachtnemer zijn afgeleverd.
Opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van
diefstal, verduistering, brand en beschadiging.
Eventueel verlies en/of schade aan een Inzamelmiddel dient binnen 24 (vierentwintig) uur
na het verlies en/of het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan schriftelijk aan
Opdrachtnemer gemeld te worden.
Beschadigde Inzamelmiddelen worden door Opdrachtnemer, voor rekening van
Opdrachtgever, hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale
slijtage of is ontstaan door toedoen van Opdrachtnemer zelf.
Opdrachtgever is niet bevoegd de Inzamelmiddelen onder te verhuren of anderszins aan
een of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze door een derde
te laten ledigen.
De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen AEEA
en/of Materialen.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen bij Opdrachtgever te (doen)
inspecteren.
Tenzij sprake is van normale slijtage van het Inzamelmiddel, is vervanging respectievelijk
wisseling van de Inzamelmiddelen door Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen te (doen) vervangen
respectievelijk om te wisselen.
Bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de Inzamelmiddelen op
het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtnemer leeg, schoon en in goede staat
aan hem terug te geven. Bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd
zijn Inzamelmiddelen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot zich te
nemen en daartoe de plaats te betreden waar het Inzamelmiddel zich bevindt. Alle hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

HOOFDSTUK III OPERATIONELE BEPALINGEN
17.

Uitvoering van de werkzaamheden; algemeen
17.1. Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die monsters, gegevens,
bescheiden en informatie aan Opdrachtnemer te verstrekken, waarvan hij weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Opdrachtnemer respectievelijk de uitvoering van
de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
17.2. Alle door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter
beschikking te stellen zaken worden mede gebaseerd op de door Opdrachtgever
verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie, van de juistheid en volledigheid
waarvan mag worden uitgegaan. Onverminderd zijn overige rechten terzake, is
Opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als
gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door Opdrachtgever verstrekte
monsters, gegevens, bescheiden en informatie.
17.3. Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege
hem ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde
zaken en de door medewerkers van Opdrachtnemer te betreden terreinen en gebouwen
van Opdrachtgever daarvoor deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake
door Opdrachtnemer of de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften. Opdrachtgever
dient ter zake de door hem aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden, de vanwege
de overheid en/of Opdrachtnemer gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieuen andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
17.4. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden
op het terrein van Opdrachtnemer. Opdrachtgever betreedt het terrein van Opdrachtnemer
op eigen risico. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of
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17.5.
17.6.

17.7.

17.8.

18.

goederen die veroorzaakt wordt op zijn bedrijfsterrein, behoudens voor zover dit het gevolg
is van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de
Overeenkomst aan een derde op te dragen.
Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om meerwerk uit te voeren en als
zodanig aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien dit naar de mening van
Opdrachtnemer het belang van Opdrachtgever en/of de uitvoering van de Overeenkomst
zulks vergt.
De door Opdrachtnemer opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal. Ingeval van
overschrijding van termijnen, is Opdrachtnemer niet in gebreke of verzuim, heeft
Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en heeft Opdrachtgever niet het recht zijn
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, en
al dan niet in gedeelten.

Omschrijving AEEA en/of Materialen, monsterneming en analyse
18.1. Opdrachtgever is vóór aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, alsook
nadien telkens wanneer Opdrachtnemer daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke
schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling
alsook de gevarenklassen van de AEEA en/of Materialen aan Opdrachtnemer te
verstrekken, dan wel - indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de
samenstelling en/of de gevarenklassen van de AEEA en/of Materialen hem niet bekend
zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtgever is voorts
verplicht om, telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de
AEEA en/of Materialen wijzigt, zulks eigener beweging schriftelijk aan Opdrachtnemer te
melden.
18.2. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid van de
omschrijving van de door hem aangeboden AEEA en/of Materialen, alsmede dat de aldus
aangeboden AEEA en/of Materialen overeenstemmen met de daarbij behorende
documenten.
18.3. In verband met de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of
bestemming van de in te zamelen AEEA en/of Materialen in specifieke Inzamelmiddelen,
zal Opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen AEEA en/of Materialen deponeren, en er
voor instaan dat ook derden daarin geen AEEA en/of Materialen deponeren, die krachtens
de Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen
komen. Daarbij geldt onder meer dat:
a.

in rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen
worden gedeponeerd noch voor depot daarin mogen worden aangeboden:
gevaarlijke AEEA en/of Materialen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of
AEEA en/of Materialen die ontplofbaar zijn (AEEA en/of Materialen die stank
verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, en/of anderszins gevaarlijk
kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is
overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of
waarvan het totaalgewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen
van de hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de Be-of
Verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd;
b.
in containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen
zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.a. uitsluitend die
specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd.
18.4. De AEEA en/of Materialen dienen zodanig te worden aangeboden door Opdrachtgever dat
verlies, morsen, of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel
voor Opdrachtnemer of derden wordt veroorzaakt. Opslag dient zodanig te geschieden, dat
nimmer enig materiaal buiten het Inzamelmiddel steekt of van het Inzamelmiddel kan
afvallen.
18.5. Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever er voorts te allen tijde voor in dat de
door hem aangeboden AEEA en/of Materialen géén radioactief materiaal c.q. afval bevatten.
Algemene Voorwaarden Coolrec BV versie april 2018
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18.6. In geval een Inzamelmiddel naar de mening van Opdrachtnemer verkeerd is beladen of is
overbeladen, beladen is met andere AEEA en/of Materialen dan is overeengekomen, de
AEEA en/of Materialen niet beantwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte
omschrijving, het transport van de AEEA en/of Materialen in strijd is met eisen op grond
van de vervoersregelgeving en/of indien het inzamelen of transport een gevaar voor zaken,
mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, is Opdrachtnemer gerechtigd het
Inzamelmiddel niet te ledigen, de afvoer van het Inzamelmiddel en/of de AEEA en/of
Materialen te weigeren en/of het Inzamelmiddel en/of de AEEA en/of Materialen retour te
zenden aan Opdrachtgever. Eventuele schade (kosten en/of boetes daaronder begrepen)
als gevolg van het in dit lid bepaalde is voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever
zal Opdrachtnemer, diens werknemers en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden
vrijwaren van enige aanspraken in dit verband.
18.7. Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer is Opdrachtgever aansprakelijk voor
alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van een onjuiste,
onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen
en de samenstelling van de AEEA en/of Materialen, een onjuiste belading van het
Inzamelmiddel en/of doordat de AEEA en/of Materialen niet overeenstemmen met de
daarbij behorende documenten en/of doordat de AEEA en/of Materialen radioactief afval
bevatten en/of doordat de AEEA en/of Materialen niet overeenstemmen met de monsters
als bedoeld onder dit artikel. Indien Opdrachtnemer door derden, daaronder begrepen
degene aan wie de AEEA en/of Materialen door Opdrachtnemer ter (verdere) verwerking
worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als hier bedoeld, vrijwaart
Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake.

19.

In ontvangstneming
19.1. Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven
instructies, dient Opdrachtgever
zich te allen tijde strikt te houden aan de
Acceptatievoorwaarden. In geval van twijfel over de wijze waarop hij aan de
Acceptatievoorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te
vragen aan Opdrachtnemer.
19.2. Opdrachtgever dient de AEEA en/of Materialen aan te bieden op de overeengekomen
locatie.
19.3. Vanaf het moment van Acceptatie zijn de AEEA en/of Materialen, daaronder begrepen hun
verpakkingen, eigendom van Opdrachtnemer en komen zij voor rekening en risico van
Opdrachtnemer, behoudens in gevallen als voorzien onder b van het vierde lid van dit
artikel.
19.4. Indien Opdrachtgever in een of meer van zijn uit dit Hoofdstuk III van deze Algemene
Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten, is Opdrachtnemer
bevoegd om te zijner keuze:
a.
b.

20.

ofwel aan Opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in
rekening te brengen;
ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de Overeenkomst tussen
Partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risicoovergang ten aanzien van de AEEA en/of Materialen waarop de ontbinding
betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is in
dat geval verplicht de door Opdrachtnemer dientengevolge geleden schade,
alsmede de reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te
vergoeden, alsmede om de AEEA en/of Materialen, waarop de ontbinding
betrekking heeft, op eerste verzoek van Opdrachtnemer terug te nemen. Het
transport van de AEEA en/of Materialen geschiedt in dat geval voor rekening en
risico van Opdrachtgever.

Transport en verpakking
20.1. Onverminderd zijn overige verplichtingen op grond van de wet en de Overeenkomst, wordt
Opdrachtgever gewezen op zijn wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheid in verband

Algemene Voorwaarden Coolrec BV versie april 2018

9

met verpakking en transport(documenten), zoals voortvloeiend uit onder meer (de meest
recente versie van) het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het
internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (“ADR-Verdrag”), een en ander
zowel met betrekking tot de eigen containers als die van Opdrachtnemer of van derden.
20.2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder
begrepen de bevoegde autoriteiten, die voortvloeien uit het niet nakomen door
Opdrachtgever van zijn uit de wet of de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of
verboden.
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D-CLR-ACC-02-01
Belongs to:

General Acceptance Conditions for
WEEE

P-CLR-ACC-02 Reception of goods

Algemene
acceptatievoorwaarden AEEA Coolrec
Deze acceptatievoorwaarde zijn van toepassing op verschillende Coolrec locaties namelijk:
Coolrec Nederland, Recydel, Coolrec France en Coolrec Belgium. Deze worden verder benoemd als
Coolrec
Acceptatievoorwaarde goederen
Kleine huishoudelijke apparatuur (bruingoed) en ICT apparaten (GEEN beeldbuis
houdende apparaten)
Wel
Niet
Kleine huishoudelijke apparatuur
(bruingoed):
Radio's, versterkers, stereo installaties,
camera's, luidsprekers, medische
apparatuur, meetinstrumenten, stofzuigers
en speelgoed. Waterkokers, frituurpannen,
broodroosters, mixers, tuinapparatuur,
stofzuigers, naaimachines, strijkijzers,
haardrogers en scheerapparaten.
Klein witgoed:
Magnetrons, dampkappen, verplaatsbare
verwarmingsapparaten en kleine elektrische
ovens.
ICT:
Telefoon- en faxtoestellen, GSM,
Smartphones, kopieermachines, printers,
computermuizen en keyboards.
Hoogwaardig ICT: Servers, routers,
computers, harde schijven, printplaten,
processoren, netwerk apparatuur.
Alle apparatuur is ontdaan van
verpakkingsmaterialen zoals
verpakkingsplastics, hout, papier/karton.
Indien dit niet is gebeurd worden er kosten
gerekend bestaande uit uitpakkosten en
afvalkosten aan de ontdoener.

Apparatuur die een van de onderstaande
criteria bevat worden geweigerd en
geretourneerd naar ontdoener.
Gevaarlijk afval:
Alle soorten batterijen ook indien deze
bevestigd zitten in apparaten, losse
condensatoren, medicijnen, spuiten,
radioactieve stoffen, explosieven, gasflessen,
accu's, chemische afval, toners, cartridges etc,
verfblikken en drukflessen/bussen
(koolzuurcilinders, spuitbussen, brandblussers
enz.) en giftige stoffen zoals asbest.
Apparatuur moet ontdaan zijn van alle soorten
lampen (zoals TL-buizen, spaarlampen etc.)
Apparaten die etens- en/of drinkenswaren
bevatten. Besmeurde apparaten met water,
chemisch afval, olie of vetten.
Apparaten die in contact zijn geweest met
straling en/of lichaamsvloeistoffen zonder
decontaminatie verklaring op elk afzonderlijk
apparaat.
Groot witgoed en koel vriesapparaten.
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Acceptatievoorwaarde goederen
TV’s/ beeldscherm/ CRT
Wel

Niet

Televisietoestellen en monitoren:
TV beeldschermen LCD-, TFT- en
Plasmaschermen en beeldbuizen.

Apparatuur die een van de onderstaande
criteria bevat worden geweigerd en
geretourneerd naar ontdoener.

De apparaten worden volledig, zonder
ontbrekende stukken, met intacte
beeldbuis aangeboden.

Gevaarlijk afval:
Alle soorten batterijen ook indien deze
bevestigd zitten in apparaten, losse
condensatoren, medicijnen, spuiten,
radioactieve stoffen, explosieven, gasflessen,
accu's, chemische afval, toners, cartridges
etc, verfblikken en drukflessen/bussen
(koolzuurcilinders, spuitbussen, brandblussers
enz.) en giftige stoffen zoals asbest.

Alle apparatuur is ontdaan van
verpakkingsmaterialen zoals
verpakkingsplastics, hout, papier/karton.
Indien dit niet is gebeurd worden er kosten
gerekend bestaande uit uitpakkosten en
afvalkosten aan de ontdoener.

Apparatuur moet ontdaan zijn van alle soorten
lampen (zoals TL-buizen, spaarlampen etc.)
Apparaten die etens- en/of drinkenswaren
bevatten. Besmeurde apparaten met water,
chemisch afval, olie of vetten.
Apparaten die in contact zijn geweest met
straling en/of lichaamsvloeistoffen zonder
decontaminatie verklaring op elk afzonderlijk
apparaat.
Alle andere apparaten dan beeldhuis
houdend.
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Acceptatievoorwaarde goederen
Koel-vriesapparatuur
Wel
Koelkasten, diepvriezers, airco's, gekoelde
toonbanken, drankautomaten, mobiele
koelunits, polyurethaan geïsoleerde
apparaten (zoals waterboilers) en CFKhoudende apparatuur.
Alle apparatuur is ontdaan van
verpakkingsmaterialen zoals
verpakkingsplastics, hout, papier/karton.
Indien dit niet is gebeurd worden er kosten
gerekend bestaande uit uitpakkosten en
afvalkosten aan de ontdoener.

Niet
Apparatuur die een van de onderstaande
criteria bevat worden geweigerd en
geretourneerd naar ontdoener.
Apparaten die etens- en/of drinkenswaren
bevatten. Besmeurde apparaten met water,
chemisch afval, olie of vetten.
Alle apparatuur dient intact aangeleverd te
worden.
Gevaarlijk afval:
Alle soorten batterijen ook indien deze
bevestigd zitten in apparaten, losse
condensatoren, medicijnen, spuiten,
radioactieve stoffen, explosieven, gasflessen,
accu's, chemische afval, toners, cartridges
etc, verfblikken en drukflessen/bussen
(koolzuurcilinders, spuitbussen, brandblussers
enz.) en giftige stoffen zoals asbest.
Apparatuur moet ontdaan zijn van alle soorten
lampen (zoals TL-buizen, spaarlampen etc.)
Apparaten die in contact zijn geweest met
straling en/of lichaamsvloeistoffen zonder
decontaminatie verklaring op elk afzonderlijk
apparaat.
Alle andere apparaten dan koelvriesapparatuur.
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1. Coolrec verwerkt wit- en bruingoed. Hieronder vallen alle categorieën conform de afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA):


Huishoudelijke koelingen



Professionele koelapparatuur



ICT-apparatuur



Beeldschermhoudende apparatuur (TV’s, monitoren)



Overige wit- en bruingoed, inclusief consumenten elektronica en industriële
metaal/kunststofcombinaties.

2. Ter verwerking aangeboden apparatuur moet vooraf schriftelijk worden aangemeld bij Coolrec. Dit
kan gedaan worden via de in het contract vermeldde gegevens.
3. Indien de aanbieder/ontdoener zelf het transport verzorgt, dient hij te zorgen voor deugdelijk
transport.
4. Tevens moet de aanbieder/ontdoener ervoor zorgen dat men gebruik maakt van een erkende
transporteur. De naam van deze transporteur moet bij Coolrec bekend gemaakt worden via de in het
contract vermelde gegevens.
5. Alle inkomende en uitgaande materiaal stromen worden gewogen op onze eigen, geijkte
weegbrug(gen). Alleen de weegbon van Coolrec is geldig. Weegbonnen van andere weegbruggen
worden niet aanvaard.
6. Tenzij van te voren expliciet vermeld, moet alle apparatuur onverpakt in het inzamelmiddel
aangeboden worden. Met verpakking wordt bedoeld onder andere (kartonnen) dozen, folies en
piepschuim of ander beschermingsmateriaal. Wordt hiervan afgeweken zullen uitpakkosten (op
nacalculatie) worden doorberekend.
7. In correspondentie genoemde tarieven zijn alleen geldig indien de aangeleverde apparatuur
overeenkomt met de door u verstrekte informatie. Mocht de aanlevering afwijken, dan zal Coolrec het
recht hebben de tarieven aan te passen.
8. Alle zendingen dienen zijn te voorzien van een volledig ingevulde transportdocumenten, waaronder
een internationaal geldende vrachtbrief. Daarnaast kunnen vanuit geldende EVOA wetgeving
kennisgevingen noodzakelijk zijn (oranjelijst of groenelijst procedure). Zendingen zonder ingevulde
transportdocumenten (waaronder ook begeleidingsbrieven) kunnen niet worden geaccepteerd.
Hiervan wordt het bevoegd gezag op de hoogte gesteld. Daar waar begeleidingsformulieren verplicht
zijn moet ook het referentienummer van Coolrec vermeld worden.
9. Acceptatie van een zending vindt plaats door ondertekening door Coolrec van de transportdocument
en/of begeleidingsbrief. Een kopie hiervan blijft bij Coolrec.
10. Bij ontvangst vindt in eerste plaats een visuele inspectie plaats. Pas bij uitladen of kiepen van de
container kan de uiteindelijke acceptatie plaatsvinden. Coolrec behoudt zich het recht voor om alsnog
de mogelijkheid te hebben om te kunnen weigeren. Coolrec neemt dan contact op met de
aanbieder/ontdoener om tot een oplossing te komen. Als Coolrec extra kosten hiervoor moet maken
zal die gecommuniceerd worden met aanbieder/ontdoener.
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11. Indien de aangeleverde stroom WEEE zwaar beschadigd is, met bijvoorbeeld als reden door het
persen of aandrukken middels bijvoorbeeld shovel of kraan in een container, zal het materiaal niet
geaccepteerd worden. Tevens zullen de betrokken autoriteiten en/of bevoegd gezag worden
geïnformeerd of deze geweigerde vracht met motivatie van de reden van weigering.
12. Indien Coolrec het transport regelt, dient de apparatuur deugdelijke verpakt te zijn op pallets of in
palletboxen (of anders indien van te voor aangegeven), en transportklaar te zijn op ‘straatniveau’.
13. Ter verwerking aangeboden apparatuur dient vrij te zijn van vuil en schadelijke stoffen en van
materialen die de goede verwerking belemmeren. In dit geval wordt de vracht niet geaccepteerd. Zie
hier voor ook bovenstaande tabel.
14. Apparatuur of delen daarvan waarvan de ontvangst en verwerking niet aan Coolrec is vergund wordt
niet geaccepteerd. De ontvangst hiervan wordt gemeld aan het bevoegd gezag.
15. Aangeleverde apparatuur dient overeen te komen met de gecontracteerde apparatuur. Apparatuur
waar geen prijsafspraak aan ten grondslag ligt, zal niet geaccepteerd worden.
16. Over niet geaccepteerde apparatuur wordt altijd contact opgenomen met de aanbieder/ontdoener om
de zending te blokkeren en ook indien nodig wordt bevoegd gezag erover geïnformeerd. Gedurende
de tijdsduur van blokkering wordt er samen met de aanbieder/ontdoener naar een oplossing gezocht.
Komt er geen overeenstemming dan wordt de niet geaccepteerde apparatuur op kosten van de
aanbieder/ontdoener teruggestuurd of Coolrec zoekt voor een passende oplossing op kosten van de
aanbieder/ontdoener.
17. Nadat de aangeboden apparatuur is verwerkt, wordt een factuur gestuurd naar door
aanbieder/ontdoener opgegeven adres.
18. Indien apparatuur, door de manier van aanbieden, een gevaar vormt voor de veiligheid van het
personeel van Coolrec wordt hiervan melding gedaan aan de aanbieder/ontdoener. Voor eventuele
schade of letsel als gevolg van de wijze van aanbieden, zal de aanbieder/ontdoener aansprakelijk
worden gesteld.
19. Indien Coolrec vermoedt dat er sprake is van wetsovertreding wordt aangifte gedaan bij het bevoegd
gezag.
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20. De aanlevertijden voor de verschillende locaties zijn als volgt:
Locatie

Openingstijden van ma t/m vrij

Coolrec Nederland

08:00 -16:00 uitgezonderd tussen 10:00 en 10:30

Coolrec France

08:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00

Coolrec Belgium

07:00 tot 16:30

Recydel

08:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00

21. De aanleveradressen voor de verschillende locaties zijn als volgt:
Locatie

Aanleveradres

Coolrec Nederland

Grevelingenweg 3
NL-3313 LB Dordrecht

Coolrec France

Rue d’Iéna
F-59810 Lesquin

Coolrec Belgium

Baeckelmansstraat 125
B-2830 Tisselt

Recydel

Rue Wérihet 72
B-4020 Wandre

22. Bij het afwijken van de afgesproken data en/of tijdstip dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden
met de verantwoordelijke binnendienst of verwerkingslocatie.
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