Verkoop- en leveringsvoorwaarden
Grondstoffencentrum Nederland B.V. (GSCN)
ARTIKEL 1
DEFINITIES
GSCN:Grondstoffen centrum Nederland BV en de tot haar behorende of aan haar gelieerde rechtspersoon
als bedoeld in artikel 24b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die de Overeenkomst aangaat.
Wederpartij:
de koper, afnemer, of opdrachtgever waarmee GSCN een Overeenkomst sluit.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen GSCN en Wederpartij waarop de verkoopvoorwaarden ingevolge artikel 3.1 van toepassing zijn.
Verkoopvoorwaarden: deze verkoop- en leveringsvoorwaarden voor het leveren van Zaken, het leveren
van Diensten, het uitvoeren van opdrachten en het aannemen van werk ten behoeve van GSCN.
Diensten: alle werkzaamheden van Wederpartij anders dan krachtens de arbeidsovereenkomst, in opdracht
van GSCN verricht onder toepasselijkheid van de verkoopvoorwaarden.
Zaken: alle producten en Afvalstoffen welken (dienen te) worden geleverd aan GSCN onder toepasselijkheid
van de verkoopvoorwaarden
Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd
in de bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de raad van de Europese Gemeenschap van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Beheer van afvalstoffen: inzameling, vervoer, nuttige toepassing, opslag of verwijdering van afvalstoffen.
Nuttige toepassing: de handelingen die zijn genoemd in bijlage II B bij de richtlijn nr. 75/442/EEG van de
raad van de Europese Gemeenschap van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen
Verwijdering:de handelingen die zijn genoemd in bijlage II A bij de richtlijn nr. 75/442/EEG van de raad van
de Europese Gemeenschap van 15 juli 1975.
ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID
2.1 Alle aanbiedingen zijdens GSCN vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie ervan op de aldus tot stand geko men overeenkomst. De totstandkoming van een Overeenkomst impliceert de aanvaarding door Wederpartij
van deze voorwaarden. Op andere overeenkomsten dan de koopovereenkomsten zijn deze voorwaarden
eveneens van toepassing, tenzij anders vermeld.
2.2 In geval een Overeenkomst namens een derde wordt gesloten, dan staat deze derde er voor in dat de
Wederpartij deze verkoop- en leveringsvoorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke daarvan deze derde aan
deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf Wederpartij.
2.3 Afwijking van de verkoopvoorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover GSCN de afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 Algemene voorwaarden van de Wederpartij, in welke vorm en onder welke benaming ook, zijn niet van
toepassing. Deze worden uitdrukkelijk ter zijde gesteld.
2.5 Op het door of namens GSCN verzorgd binnenlands transport zijn de AVC voorwaarden van toepassing.
2.6 Op het door of namens GSCN verzorgd buitenlands transport zijn de CMR voorwaarden van toepassing.
2.7 GSCN kan verlangen dat de Wederpartij een order schriftelijk, gespecificeerd naar prijs, soort en kwaliteit, bevestigt. Indien de wederpartij aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft is GSCN niet gehouden de
order uit te voeren.
2.8 De bijlagen vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst.
2.9 In de Overeenkomst wordt aangegeven welke bijlagen van toepassing zijn.
2.10 Bij discrepantie geldt de onderstaande volgorde:
- Schriftelijk gemaakte afspraken na ondertekening van de Overeenkomst;
- De Overeenkomst;
- De Verkoopvoorwaarden.
ARTIKEL 3
AANBIEDING, OPDRACHT, OVEREENKOMST
3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk anders
is bepaald.
3.2 De overeenkomst komt tot stand en bindt GSCN slechts indien deze schriftelijk is bevestigd, dan wel in dien door GSCN uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Desniettemin is GSCN gerechtigd, zonder
opgave van redenen, gedurende een termijn van 5 werkdagen na acceptatie van de aanbieding door Weder partij, de aanbieding schriftelijk te herroepen, in welk geval de overeenkomst geacht wordt nimmer tot stand
te zijn gekomen.
3.3 Indien Wederpartij gebruik maakt van leveranties zoals genoemd in de aanbieding, dan wordt daarmede
de aanbieding geacht (integraal) te zijn aanvaard door Wederpartij. GSCN kan evenwel te allen tijde van
Wederpartij een schriftelijke bevestiging verlangen.
3.4 Bij gebreke van een in die overeenkomst genoemde termijn en een tijdstip van beëindiging en wijze van
beëindiging, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar. In dat geval wordt
die overeenkomst telkens automatisch voor de duur van één jaar verlengd, tenzij één der partijen dien overeenkomst tegen het einde van haar looptijd schriftelijk opzegt met inachtneming van een termijn drie maan den.
3.5 GSCN heeft het recht om met inachtneming van redelijkheid en billijkheid wijzigingen in de aard en om vang van de Overeenkomst, waaronder de aan te leveren Afvalstoffen, aan te brengen. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat de Wederpartij de Overeenkomst, naar in redelijkheid mag worden aangeno men, niet zou zijn aangegaan indien hij vooraf met de wijzigingen bekend zou zijn geweest.
3.6 De rechten en plichten van Wederpartij zijn voor Wederpartij niet overdraagbaar aan een derde, tenzij
GSCN hiervoor vooraf schriftelijk toestemming verleent.
3.7 Indien en voor zover de procedure als bedoel in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel plaatsvindt langs
elektronische weg of fax, worden deze gelijk gesteld aan schriftelijke stukken.
ARTIKEL 4
HOEVEELHEID
4.1 GSCN is jegens Wederpartij gehouden om het gekochte granulaat te leveren –in beginsel, zie hierna- de
hoeveelheid al nader in de geaccepteerde (eventueel later gewijzigde) aanbieding omschreven. GSCN is
gerechtigd in gedeelten te presteren.
4.2 Het gewicht van de geleverde hoeveelheid granulaat wordt bepaald met behulp van een door GSCN aan
te wijzen weegtoestel, dan voorzien dient te zijn van een geldig ijkcertificaat, tenzij vooraf anders mocht zijn
overeengekomen.
4.3 De op vorenstaande wijze vastgesteld hoeveelheid is bindend voor Wederpartij en GSCN.
4.4 GSCN heeft het recht tot maximaal 3% meer of minder te leveren dan de door Wederpartij gekochte
hoeveelheid, waarbij Wederpartij de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid dient te betalen.
4.5 Een bij aflevering verstrekte weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon, ijkbrief (van vrachtscheepvaart) of
soortgelijk document, wordt geacht de afgeleverde hoeveelheid granulaat juist weer te geven. Op straffe van
verval van recht tot reclame terzake de hoeveelheid dient Wederpartij terstond na ontvangst van het granulaat ter dier zake te reclameren (in geval Wederpartij mocht menen dat de geleverde hoeveelheid toch afwijkt van de weegbon c.a.).
ARTIKEL 5
AANBIEDING AFVALSTOFFEN
5.1 Voor alle aanbiedingen geldt, dat door de wederpartij aan te leveren afvalstoffen voldoet aan de door de
wederpartij aangegeven of anderszins door of in opdracht van de wederpartij vastgestelde specificaties,
waarvan GSCN bij het doen van de aanbieding is uitgegaan. GSCN is niet gehouden naar de juistheid daarvan enigerlei onderzoek in te stellen. Aanbiedingen van GSCN zijn dan ook slechts geldig indien de samen stelling van het daadwerkelijk aangeleverde afvalstoffen niet afwijkt van deze specificaties, althans indien die
afwijking niet resulteert in hogere kosten verbonden aan de bewerking van die materialen.
5.2 Vaststelling van de afwijking geschiedt conform 6 beschreven systematiek.
5.3 Op de aanbieding en de wijze van aflevering door de ontdoener is het vigerende acceptatiereglement
binnen de inrichting van GSCN waar de afvalstoffen ter verwerking worden aangeboden, van toepassing.
5.4 Het acceptatiereglement wordt op eerste verzoek van de ontdoener ter beschikking gesteld.
ARTIKEL 6
AFWIJKINGEN OP HOEVEELHEDEN EN SPECIFICATIES
6.1 Een bij aanlevering verstrekte weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon, ijkbrief (van vrachtscheepvaart) of
soortgelijk document, wordt geacht de aangeleverde hoeveelheid afvalstoffen juist weer te geven. Op straffe
van verval van recht tot reclame ter zake de hoeveelheid dient Wederpartij terstond na ontvangst van de
weegbon ter dier zake te reclameren (in geval Wederpartij mocht menen dat de geleverde hoeveelheid toch
afwijkt van de weegbon c.a.).
6.2 In gevallen dat niet is voldaan aan de aanlevercriteria als genoemd onder 5 zal GSCN dit binnen 2 werkdagen, nadat GSCN tot dit vastgesteld heeft, schriftelijk aan de wederpartij melden.
6.3 Daarnaast geldt dat indien de afwijking ten opzichte van de specificaties van dien aard is dat GSCN hiermee in strijd met haar acceptatievoorwaarden of milieuwetgeving komt te handelen niet tot acceptatie over gegaan kan worden.
6.4 De wederpartij zal gedurende één werkdag in de gelegenheid gesteld worden een contra-expertise con form een erkend protocol te laten uitvoeren op de partij waar in de afwijking is geconstateerd.
6.5 Uiterlijk vijf werkdagen na uitvoering van de contra-expertise dienen de resultaten aan GSCN bekend te
worden gemaakt.

6.6 Als de wederpartij van de contra-expertise geen (tijdig) gebruik maakt of de resultaten niet tijdig bekend
maakt, geldt de door GSCN vastgestelde afwijking.
6.7 Indien blijkt dat er een verschil bestaat tussen de beoordeling door GSCN en die in het kader van de
contra-expertise, zal een door beide partijen aan te wijzen derde de samenstelling van het desbetreffende
materiaal bindend vaststellen.
6.8 In die gevallen dat een afwijking zoals aangegeven in 6 ten opzichte van de specificaties wordt geconstateerd:
1 Doet GSCN op basis van de bij aanvoer vastgestelde samenstelling wederpartij een nieuwe aanbieding
toekomen met de aangepaste kosten voor verwerking door GSCN of verwerking elders.
2 Is de wederpartij gehouden binnen een redelijk, doch nooit langer dan binnen 2 dagen een besluit mede te
delen ten aanzien van de aanbieding.
3 GSCN is bij verzuim binnen deze termijn te reageren gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen totdat de wederpartij gebruik maakt van de nieuwe aanbieding of zorgt voor afvoer van betreffende afvalstoffen
van het terrein van GSCN.
4 Is de wederpartij, indien deze geen gebruik maakt van de nieuwe aanbieding, gehouden zelf binnen een
termijn van uiterlijk 2 werkdagen zorg te dragen voor de verwijdering van het betreffende afvalstoffen van de
locatie van GSCN.
5 Is de wederpartij bij terugname gehouden om de door GSCN gemaakte kosten, zoals maar niet uitsluitend
kosten van opslag, keuring, belading, afvoer alsmede overige gemaakte kosten van welke aard dan ook aan
GSCN te vergoeden.
6 Indien de wederpartij niet overgaat tot de in dit artikel bedoelde verwijdering c.q. terugname, is GSCN ge rechtigd zelf tot verwijdering over te gaan en komen alle daaraan verbonden kosten hoe dan ook genaamd
voor rekening van de wederpartij. Daartoe behoren ook de in dit artikel onder 5 genoemde kosten.
6.9 In afwijking van hetgeen hiervoor in dit artikel is gesteld, is GSCN niet gehouden een mededeling over
een afwijkende kwaliteit van het aangeboden materiaal aan de wederpartij te doen als blijkt dat de kwaliteit
van het materiaal niet slechter is dan de wederpartij heeft aangegeven. GSCN is in dat geval niet gehouden
tot enige (terug) betaling aan de wederpartij.
ARTIKEL 7
KWALITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 GSCN staat er voor in dat het granulaat geproduceerd is volgens de eisen zoals vastgelegd in de Komo
Beoordelingsrichtlijn 2506.
7.2 GSCN staat er voor in dat het granulaat CE-gemarkeerd is en voldoet aan de op de
conformiteitsverklaring gedeclareerde eigenschappen.
7.3 GSCN staat er niet voor in dat het granulaat geschikt is voor het doel, waarvoor Wederpartij deze wil
bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan GSCN kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel expliciet
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Het verkocht granulaat is uitsluitende bestemd voor standaard
commercieel gebruik.
7.4 Granulaat welke onder KOMO wordt geleverd, wordt uitsluitend geleverd met het origineel exemplaar van
de geldende KOMO kwaliteitsverklaring voor het attest-met-productcertificaat conform de op dat moment
geldende BRL 2506. Op deze KOMO kwaliteitsverklaring zullen worden vermeld:
- Datum verstrekking;
- Periode waarin levering heeft plaatsgevonden;
- Soort en gradering van het granulaat;
- Hoeveelheid in tonnen;
- Projectgegevens waarvoor geleverd is;
- Stempel en handtekening GSCN.
7.5 Nadat de granulaten zijn geleverd en verwerkt in het project vervallen alle garanties.
ARTIKEL 8
PRIJZEN/ACCEPTATIETARIEVEN
8.1 Tenzij anders is aangegeven zijn alle prijzen/acceptatietarieven in euro’s en exclusief montage, installatie,
transport, BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
8.2 De (ver)koopprijs is gebaseerd op productie en aflevering gedurende de normale werkuren vanaf de lo catie van GSCN. Franco leveringen geschieden uitsluitend in volle vrachten.
8.3 Gedane prijsopgaven zijn immer onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende gangbare kost prijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend lonen, sociale lasten, (inkoop)prijzen van hulpmateria len, grond- en hulpstoffen en brandstoffen.
8.4 De acceptatietarieven voor afvalstoffen gelden per ton.
8.5 De acceptatietarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door de acceptant
bepaalde indeling naar categorie.
8.6 GSCN is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van
overheidswege aan de Wederpartij door te berekenen.
8.7 Indien na het afgeven van een aanbieding of na de totstandkoming van de Overeenkomst sprake mocht
zijn van een verhoging van een of meer de kostprijsfactoren, is GSCN gerechtigd de verkoopprijs dienover eenkomstig te verhogen. Dusdanige verhoging van de acceptatietarieven geeft de Wederpartij niet het recht
om de Overeenkomst te annuleren, zo dit niet uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is opgenomen.
8.8 Indien op verzoek van de wederpartij of op grond van aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheden
de normale werktijden van gebruiker overschreden worden, is deze bevoegd om de wederpartij daarvoor een
opslag in rekening te brengen.
8.9 Indien nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften of nieuwe inzichten in de milieuhygiënische wenselijkheid van een bepaalde verwerking- of beheerswijze van afvalstoffen GSCN daartoe noodzaken, is GSCN
gerechtigd om de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen en/of meerwerk te verrichten en dien kosten
van die wijzigingen en/of dat meerwerk aan de wederpartij in rekening te brengen.
ARTIKEL 9
EIGENDOM AFVALSTOFFEN
9.1 Zolang Wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft
voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, blijft wederpartij eigenaar van de afvalstoffen. In dat geval gaat
de eigendom eerst dan op GSCN over, zodra Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens GSCN heeft vol daan. Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen door Wederpartij is GSCN gerechtigd zonder vooraf gaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst ontbonden te verklaren en de Afvalstoffen aan wederpartij terug te geven. Al de hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Wederpartij,
terwijl Wederpartij jegens GSCN volledig is gehouden de door GSCN geleden schade, ten gevolge van de
niet-betaling te vergoeden.
9.2 Behoudens het gestelde in artikel 9.1 of tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaan
de afvalstoffen bij binnenkomst over in eigendom van GSCN waarmee GSCN verantwoordelijk wordt voor
verwerking van de aangeleverde afvalstoffen, alsmede voor de verdere zorg en (eind)bestemming van bij de
verwerking vrijkomende producten.
9.3 De overdracht van eigendom wordt niet aan de wederpartij gemeld.
9.4 Het binnen een termijn van 2 werkdagen na ontvangst van de laatste onder de overeenkomst vallende
vracht uitblijven van bovengenoemde schriftelijke melding wordt als stilzwijgend de bevestiging van de eigendomsoverdracht beschouwd.
9.5 Uitsluitend in het geval dat GSCN bij aanvoer een afwijking constateert en dit op artikel 6.2 bedoelde wijze schriftelijk aan de wederpartij meldt, blijven de afvalstoffen eigendom van wederpartij, totdat wederpartij
gebruikt maakt van de in artikel 6.8 genoemde opties.
ARTIKEL 10
MEERWERK
10.1 Van meerwerk is onder meer sprake, indien:de wederpartij aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden wenst en GSCN van oordeel is dat die werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid;
10.2 GSCN aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden naar redelijk oordeel
noodzakelijk acht op grond van niet nakoming door de wederpartij van enige verplichting voortvloeiende uit
de overeenkomst en GSCN van oordeel is dat die werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid.
10.3 Meerwerk zal afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 11
EIGENDOM EN RISICO
11.1 Indien Wederpartij een vooruitbetaling is verschuldigd of hij dient ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst informatie ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de
betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.
11.2 Een overeengekomen leveringstermijn heeft immer als bij benadering te gelden en derhalve niet als zogenaamde fatale termijn.
11.3 In geval van niet tijdige levering kan GSCN eerst na een schriftelijke waarschuwing in verzuim geraken.
11.4 Behoudens het gestelde in lid 5 van dit artikel zal de eigendom en het risico van de Zaken overgaan op
Wederpartij op het moment van levering.
11.5 Zolang Wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft

voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt GSCN zich de eigendom van de Zaak voor. In dat geval gaat de eigendom eerst dan op Wederpartij over, zodra Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens
GSCN heeft voldaan. Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen door Wederpartij is GSCN gerechtigd
zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst ontbonden te verklaren
en de Zaak terug te nemen. GSCN zal in dat geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de Zaak,
waarbij Wederpartij nu reeds voor alsdan de verplichting op zich neemt aan GSCN alle medewerking te ver lenen, ten einde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde Zaak. Al de
hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Wederpartij, terwijl Wederpartij jegens GSCN volledig is
gehouden de door GSCN geleden schade, ten gevolge van de niet-betaling te vergoeden.
11.6 In geval de daadwerkelijk door Wederpartij afgenomen hoeveelheid meer dan 3% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid, heeft GSCN het recht om de overeengekomen prijs in redelijkheid aan te passen.
ARTIKEL 12
BETALING
12.1 Alle facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeen gekomen.
12.2 Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de wederpartij, zonder dat er een sommatie of
ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van GSCN direct
en volledig opeisbaar.
12.3 De wederpartij is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertra gingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5 % per maand.
12.4 Indien GSCN door het verzuim van de wederpartij genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit
handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, waaronder de begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor reke ning van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald
gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150,00.
12.5 GSCN heeft bij gerede twijfel aangaande de kredietwaardigheid van Wederpartij het recht gedurende
de uitvoering van de Overeenkomst c.q. voorafgaande aan de levering, afdoende zekerheid voor de betaling
van haar vordering dan wel vooruitbetaling te verlangen.
ARTIKEL 13
LOCATIEREGLEMENT
13.1 Bezoekers dienen zich ten alle tijde te melden bij de weegbrug en de aangegeven instructies op te volgen.
13.2 Betreden van een terrein van GSCN is voor eigen risico.
ARTIKEL 14
OVERMACHT
14.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen
en die niet aan de GSCN kunnen worden toegerekend.
14.2 Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, terrorisme, werkstaking,
bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, verkeersstremmingen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, verkoopverboden, overheidsmaatregelen en alle
andere bedrijfsberoeringen bij GSCN c.q. bij toeleveranciers alsmede wanprestatie door de toeleveranciers.
14.3 De in 14 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke GSCN door (tijde lijke) overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.
14.4 In geval van overmacht is GSCN gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de
overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden, zonder dat zij in dat geval
tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden zal zijn.
14.5 Indien de overmacht langer dan 6 maanden heeft geduurd of indien vast staat dat de overmacht langer
dan 6 maanden zal gaan duren zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst (partieel) te ontbinden. Ook
in dat geval is GSCN niet gehouden tot enige schadevergoeding over te gaan.
ARTIKEL 15
AANSPRAKELIJKHEID
15.1 GSCN is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voorzover de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GSCN.
15.2 GSCN is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, winstderving, stagnatie schade, verlies van orders, bewerkingskosten, of andere gevolgschade van de Wederpartij, dan wel schade
als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
15.3 Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.
15.4 Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.5 De wederpartij vrijwaart GSCN tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade door die
derde in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Wederpartij. In dit lid zijn onder
derden mede te begrijpen personeel van GSCN en zij die in opdracht van GSCN werken.
Artikel 16 De Wederpartij vrijwaart GSCN in elk geval voor alle aanspraken van derden voor schade van
welke aard dan ook, inclusief bedrijfsschade van GSCN zelf, welke voortvloeit uit het vervoer, de inname, de
verwerking, de opslag of andere handelingen verband houdende met bewust dan wel onbewust aangeboden
gevaarlijke stoffen, welke in strijd zijn met het geldende aanbiedingsreglement en de voorschriften van
GSCN. Zo mag onder andere, doch niet uitsluitend:
1 Asbesthoudend materiaal
2 Radioactief materiaal
niet aangeboden worden.
ARTIKEL 17
RECLAME
17.1 Reclames omtrent facturen moeten binnen 14 dagen na de dag van de verzending van de facturen
schriftelijk bij GSCN worden ingediend.
17.2 De betalingsverplichting en/of termijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
Het onbetwiste deel van de factuur dient voor het verstrijken van de betalingstermijn aan GSCN te zijn voldaan.
17.3 Alle andere reclames dienen binnen 14 dagen na de levering aan GSCN kenbaar te zijn gemaakt. Reclames behoeven hierna door GSCN niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij de wederpartij
aantoont dat hij het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen 14 dagen na de aflevering had kunnen
ontdekken.
17.4 Reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van een telefonische melding, dient de wederpartij de reclame onverwijld schriftelijk te bevestigen aan GSCN.
17.5 Zaken kunnen door de wederpartij slechts worden geretourneerd nadat GSCN zich daarmee schriftelijk
akkoord heeft verklaard.
17.6 De wederpartij dient de geleverde zaken bij de aflevering grondig te controleren.
17.7 Ieder beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.
17.8 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwer king, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.
ARTIKEL 18
GEHEIMHOUDING
18.1 GSCN draagt zorg voor de geheimhouding van alle door in het kader van de opdracht aan GSCN ter
beschikking gestelde gegevens en informatie, tenzij daarvoor door de wederpartij schriftelijk toestemming
voor is gegeven.
ARTIKEL 19
ONTBINDING
19.1 Wederpartij kan een overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding ontbinden en GSCN is ter zake
niet aansprakelijk, tenzij GSCN de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop
van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn.
19.2 Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van Wederpartij instandhouding van de overeenkomst
in redelijkheid niet kan worden gevergd. Wederpartij heeft alsdan geen recht op een schadevergoeding.
19.3 Onverminderd het bepaalde in 12 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring zijdens GSCN op het tijdstip waarop Wederpartij in staat van faillissement
wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, of anderszins de be schikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit
deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en afdoende zekerheid stelt.
19.4 Door de ontbinding worden de vorderingen van Wederpartij direct opeisbaar. Wederpartij is aansprake lijk voor de door GSCN geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
ARTIKEL 20
GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER
20.1 Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin GSCN. gevestigd
is, tenzij GSCN kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.

