Algemene voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan E.
Kroon Wilnis B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen
1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen en op alle opdrachten in verband met verkoop van zaken en/of levering van
diensten door een leverancier daarvan (nader te noemen: “leverancier”) aan E. Kroon Wilnis B.V.
(nader te noemen: “Kroon”) en op alle overeenkomsten met Kroon terzake, zijn onderhavige
voorwaarden van toepassing.
1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden in de breedste zin van het woord van leverancier wordt
hierdoor uitdrukkelijk door Kroon uitgesloten.
1.3 Op bedingen die op enigerlei wijze van deze voorwaarden afwijken kan door de leverancier slechts
een beroep worden gedaan indien en in hoeverre deze door Kroon vooraf schriftelijk zijn aanvaard
en bevestigd.
2. Totstandkoming
2.1 Alle aanbiedingen gedaan door of namens de leverancier zijn onherroepelijk. Alle opdrachten van
Kroon die niet overeenstemmen met de hiervoor bedoelde aanbiedingen van de leverancier zijn
vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt niet tot stand eerst nadat en op de wijze zoals Kroon deze op haar initiatief
schriftelijk heeft vastgelegd.
3. Prijs en betaling daarvan
3.1 De overeengekomen prijs is in euro’s per ton, exclusief BTW, doch inclusief hierna gemelde kosten
die volgens de in artikel 4.1 bedoelde levering voor rekening van leverancier dienen te komen. De
overeengekomen prijs staat vast en geldt voor de duur van de overeenkomst.
3.2 Betaling van de prijs geschiedt te allen tijde binnen 30 dagen na ontvangst door Kroon van de factuur
terzake, mits de factuur en alle daarbij behorende documenten door Kroon correct zijn ontvangen en
goedgekeurd. Daarnaast dient leverancier aan al zijn verplichtingen op basis van de gesloten
overeenkomst met Kroon te hebben voldaan. Betaling van de prijs duidt niet als erkenning door
Kroon dat de geleverde zaken of diensten conform de gesloten overeenkomst en/of deze
voorwaarden zijn.
3.3 Bij persoonlijke aflevering op de locatie van Kroon te Wilnis, dan wel op een tussen partijen
overeengekomen locatie wordt betaling aan particulieren contant verricht, conform de daartoe van
overheidswege geldende regelgeving. Op verzoek van de particulier is betaling per bank ook
mogelijk. Voornoemde aflevering door zakelijke leveranciers wordt namens Kroon afgerekend
middels contante betaling dan wel per bank, een en ander met inachtneming van het hierna onder
artikel 5.4 vermelde.
4. Levering
4.1 Levering geschiedt op basis van "Delivery Duty Paid" zoals omschreven en bedoeld in de INCOterms
2010. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en voornoemde INCOterms zal hetgeen
terzake in deze voorwaarden is bepaald onverkort gelden tussen partijen.
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4.2 Tijdige levering conform de overeengekomen levertijd is essentieel. Bij overschrijding daarvan zal de
leverancier, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege direct in verzuim
zijn.
4.3 Het door leverancier geleverde moet volledig en ondubbelzinnig voldoen aan hetgeen is afgesproken
in de overeenkomst.
4.4 De levering is eerst een feit, wanneer het overeengekomen geheel en overeenkomstig de
overeenkomst op de afgesproken of op de door Kroon aangewezen plaats is geleverd en/of
opgeleverd. Daarnaast dient de levering, indien het zaken betreft, te zijn goedgekeurd, gewogen en
daarbij te zijn voorzien van een weegdocument door Kroon.
4.5 Voor overeengekomen hoeveelheden is een marginale afwijking toegestaan. Bij vermelding van een
bepaalde hoeveelheid in de overeenkomst die vooraf wordt gegaan door de aanduiding “circa”,
“ongeveer” of “ca.” houdt dit in dat een maximale afwijking is toegestaan van:
(i) 5% voor ferro schroot en
(ii) 2% voor non-ferro schroot.
4.6 Het door Kroon bepaalde en daartoe in een weegdocument vermelde nettogewicht van de levering
bepaalt de berekening van de prijs.
4.7 Wanneer (in het geval dat een bepaald gewicht vooraf is overeen gekomen) het door Kroon bepaalde
nettogewicht het overeengekomen gewicht overstijgt, dan is Kroon bevoegd tot de hierna te noemen
opties:
(i) het meerdere te weigeren;
(ii) het meerdere te aanvaarden tegen de geldende dagprijs conform de LME (London Metal
Exchange) dan wel
(iii) het meerdere te aanvaarden tegen de in de overeenkomst vastgestelde prijs.
Kroon staat vrij elk van voornoemde opties om haar moverende redenen toe te passen.
4.8 Leverancier is gehouden om op het eerste daartoe strekkend verzoek van Kroon een voor Kroon
acceptabele bankgarantie (ter bepaling van Kroon) of andere vorm van zekerheid te stellen. De
bankgarantie kan slechts dan worden geaccepteerd indien deze is verstrekt door een te goeder naam
en faam bekend staande Nederlandse bank.
4.9 Ingeval van levering van zaken door middel van de op locatie van dan wel op een locatie op verzoek
van leverancier geplaatste rode containerbak van Kroon, zal de levering een feit zijn zodra de te
leveren zaken in de betreffende container zijn gestort waardoor de inhoud van de container te allen
tijde onder voorbehoud de eigendom van Kroon is. Ongeacht deze eigendomsovergang zijn de
geleverde zaken pas nadat de betreffende container door of namens Kroon is opgehaald, geledigd,
gecontroleerd, beproefd of gekeurd en gewogen, waarna voorzien van een door Kroon opgesteld
weegdocument, formeel geaccepteerd door Kroon. Voor het overige gelden ook voor deze vorm van
levering onverminderd de hiervoor genoemde bepalingen van artikel 4 met betrekking tot levering.
4.10 Ingeval van faillissement of surséance van betaling van leverancier en/of in geval van beslag op (een
deel van) de bedrijfseigendommen of goederen van leverancier waardoor ook de aan Kroon
toebehorende rode container aan beslag onderhevig is, blijft de container eigendom van Kroon en
behoudt Kroon het recht de in de container bij aanvang van een van voormelde situaties bevindende
zaken af te nemen op basis van de voorwaarden en afspraken als tussen partijen overeengekomen.
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5. Planning en geldende regels
5.1 Leverancier dient zich te houden aan de kenbare werktijden en planningen van Kroon (met inbegrip
van eventuele door Kroon aangebrachte wijzigingen daarin) en dient de werkzaamheden op zodanige
wijze te verrichten, dat daarbij op geen enkele manier de werkzaamheden van of namens Kroon dan
wel derden worden verstoord.
5.2 Leverancier dient zich te allen tijde te houden aan de regels zoals deze gelden op het terrein van
Kroon. Een exemplaar van deze vastgestelde en geldende regels kan op verzoek bij het betreden van
het terrein van Kroon worden verkregen. Indien leverancier niet op de hoogte is van de regels,
verplicht hij zich voor de eerste levering dan wel voor aanvang van de eerste werkzaamheden deze
regels op te vragen.
5.3 In ieder geval zal leverancier de hierna volgende regels in acht nemen:
(i) leverancier begeeft zich via de (ter vaststelling door Kroon) kortste route naar de losplaats;
(ii) leverancier blijft in het voertuig waarmee de zaken worden afgeleverd zitten en stapt slechts uit
op en na instructie van of namens Kroon indien en wanneer dat noodzakelijk mocht zijn voor het
lossen van de zaken en
(iii) leverancier volgt overigens iedere instructie van of namens Kroon onmiddellijk op.
5.4 Ingeval van levering van koper en/of koperlegeringen geldt dat naast de hiervoor genoemde en
omschreven vereisten, Kroon verplicht is de daartoe vastgestelde regels van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie na te leven. Dat houdt in dat wanneer leverancier na levering contant wil
worden uitbetaald voor de te leveren koper en/of koperlegeringen, de volledige
persoonsinformatieve gegevens van leverancier door Kroon worden genoteerd, inhoudend in elk
geval diens volledige naam en adres. Daarnaast worden de gegevens van het overgelegde
identiteitsbewijs genoteerd, inhoudend in elk geval het type identiteitsbewijs en het nummer
daarvan. Indien sprake is van buitenlandse persoonsdocumenten wordt ook het land van herkomst
door Kroon vastgelegd.

6. Laden, lossen en het transport
6.1 Leverancier blijft zelf verantwoordelijk voor het laden en het lossen van de zaken. Leverancier is
derhalve verplicht, indien ten behoeve van het laden en lossen van de zaken hulpmaterialen,
gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen benodigd zijn, hierin zelf te voorzien.
6.2 Indien om wat voor reden ook het laden of lossen door of vanwege Kroon wordt verricht of voor het
geval dat Kroon (hulp)middelen aan leverancier ter beschikking moet stellen, is leverancier verplicht
de daarmee gemoeide kosten te voldoen, zodra door Kroon daarvan opgave is gedaan.
6.3 Leverancier draagt zorg voor het transport van de zaken en neemt de kosten terzake voor zijn
rekening. Leverancier is verplicht het transport van de te leveren zaken te voorzien van de vereiste
(vervoers)documenten. Deze documenten bevatten in elk geval de navolgende gegevens:
- de identiteit van leverancier;
- het gewicht van de te leveren zaken;
- de samenstelling en een omschrijving van de te leveren zaken;
- de herkomst van de te leveren zaken.
Leverancier is gehouden er zorg voor te dragen dat de hiervoor omschreven documenten en
gegevens tijdig bij Kroon in bezit zijn. Indien van toepassing, dienen ook de documenten ten behoeve
van doorvoer, grensoverschrijdend verkeer en milieu, overeenkomstig de betreffende toepasselijke
regelgeving, de hiervoor beschreven documenten te begeleiden en ook deze dienen tijdig in het bezit
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van Kroon te zijn. Leverancier garandeert daarnaast dat het te leveren zomede de levering zelf aan
alle daartoe geldende wet- en regelgeving voldoet.
7. Keuring
7.1 Kroon is te allen tijde gerechtigd - derhalve ook op enig moment desgewenst tussentijds - zaken te
(doen) inspecteren, (doen) keuren en/of (doen) beproeven of de geleverde zaken en/of de verrichte
diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Op dit recht mag Kroon een beroep doen ongeacht
de locatie waar de betreffende zaken zich op dat moment bevinden. Leverancier is gehouden alle
medewerking hieraan te (doen) verlenen. Leverancier verleent daartoe te allen tijde toestemming
(dan wel zal zij zo nodig zorgen dat toestemming wordt verleend) aan Kroon (waarin expliciet
begrepen door Kroon ingeschakelde derden) ten behoeve van het betreden van de locatie waar de
zaken zich op dat moment bevinden of waar de diensten op dat moment worden verricht.
7.2 De hiervoor omschreven en bedoelde inspectie, keuring, beproeving, afname en/of betaling door of
vanwege Kroon, ontheffen op generlei wijze de leverancier van enige verplichting of
aansprakelijkheid, noch sluit dit enige latere (af)keuring door Kroon uit.
7.3 De kosten voor inspectie, keuring of beproeving in de breedste zin van het woord zijn voor rekening
van leverancier.
7.4 Kroon heeft het recht, onder opgave van redenen aan leverancier, de levering van zaken of diensten
af te keuren. Leverancier is verplicht de afgekeurde zaken terug te nemen.
7.5 Indien de zaken, na keuring of controle zoals hiervoor aangegeven, niet blijken te voldoen aan de
eisen als gesteld in deze voorwaarden en/of aan de acceptatievoorwaarden zoals hiervoor genoemd
in artikel 4.3, heeft Kroon het recht om de zaken op kosten van leverancier retour te zenden. Kroon
kan er ook voor kiezen om de zaken op kosten van leverancier zodanig aan te passen dat deze alsnog
aan bedoelde eisen van de overeenkomst voldoen.
8. Risico- en eigendomsovergang
8.1 Werknemers van leverancier werken voor rekening en risico van leverancier, ongeacht of deze
werkzaamheden op locatie(s) van Kroon worden verricht. Zaken van leverancier blijven eveneens
voor rekening en risico van leverancier, ongeacht of deze zich op locatie(s) van Kroon bevinden.
8.2 De te leveren zaken en/of zaken waaraan diensten worden verricht, blijven tot de voltooiing van de
levering of oplevering als hiervoor omschreven en bedoeld in artikel 4.4, voor rekening en risico van
leverancier.
9. Orde, veiligheid en milieu
9.1 Leverancier en diens werknemers dan wel diens ingeschakelde derden zijn gehouden de van
overheidswege vastgestelde veiligheids- en milieuvoorschriften te allen tijde in acht te nemen.
Daarnaast dienen zij zich te voegen naar de ter plaatse (waar de werkzaamheden worden verricht)
geldende reglementen, instructies en aanwijzingen met betrekking tot orde, veiligheid, milieu en
controle. De nakoming van deze verplichtingen blijft te allen tijde ter verantwoordelijkheid van
leverancier.
9.2 Leverancier ziet er op toe dat nimmer in strijd met de Europese Verordening op de Overbrenging van
Afvalstoffen wordt gehandeld.
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10. Garantie en aansprakelijkheid
10.1 Leverancier garandeert dat, naast het vereiste dat alle geleverde zaken en diensten voldoen aan de
overeenkomst, deze ook geschikt zijn voor het beoogd gebruik daarvan en voorts conformeren aan
eventuele daartoe geldende overheidsvoorschriften. Leverancier verplicht zich er bij iedere levering
van te vergewissen dat hij beschikt over de laatste versie van de acceptatievoorwaarden van Kroon.
Een en ander ter verantwoordelijkheid van leverancier.

-

Ongeacht hiervoor reeds genoemde en bedoelde afwijkingen dan wel tekortkomingen, zullen de te
leveren zaken te allen tijde in elk geval niet enige van de navolgende bestanddelen bevatten:
explosieve en/of ontvlambare stoffen;
materiaal met vocht- of luchtinsluitingen;
chemische verontreiniging;
nucleaire besmetting;
volksgezondheidbedreigende stoffen.
Ter zekerheid van voormelde afwezigheid van de omschreven bestanddelen, dient iedere levering op
de locatie van Kroon te Wilnis over de aldaar aanwezige weegbrug door de detectiepoort te worden
vervoerd. Indien de te leveren zaken niet door bedoelde detectiepoort zijn geweest en leverancier is
daartoe, na een eenmalige waarschuwing terzake van Kroon, niet bereid, zullen de zaken niet
worden ingenomen en dient leverancier de zaken zo spoedig mogelijk van het terrein van Kroon te
verwijderen en verwijderd te houden.

10.2 Leverancier blijft aansprakelijk voor alle kosten en schade (waaronder overigens gevolgschade
uitdrukkelijk is begrepen), waarvoor Kroon zich geplaatst ziet als gevolg van enige tekortkoming van
leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen. Leverancier blijft eveneens aansprakelijk voor
vergoeding van alle schade die is of wordt toegebracht door leverancier, diens personeel, diens
ingeschakelde personen en/of vennootschappen dan wel door tekortkomingen in de door
leverancier geleverde of te leveren zaken. Op basis van dit artikel vrijwaart leverancier Kroon terzake
eveneens volledig voor alle nadelige gevolgen in verband met aanspraken van derden.
11. Verbod tot cessie of verrekening
11.1 Het is leverancier, behoudens voorafgaand verstrekte schriftelijke toestemming van of namens
Kroon, niet toegestaan om een vordering op Kroon over te dragen aan een derde.
11.2 Kroon is te allen tijde bevoegd al hetgeen zij verschuldigd is aan leverancier te verrekenen met
hetgeen leverancier al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling, verschuldigd is aan
Kroon.
12. Opschorting, ontbinding of beëindiging van de overeenkomst
12.1 Kroon is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen (hierna: ontbinden) indien en
zodra de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Kroon.
Kroon geeft daaraan uiting door afgifte van een schriftelijke verklaring. Voorafgaande
ingebrekestelling is daartoe niet noodzakelijk of vereist. Kroon kan deze bevoegdheid eveneens laten
gelden in geval van surséance van betaling of faillissement van leverancier en/of in geval van beslag
op (een deel van) de bedrijfseigendommen of goederen van leverancier die bestemd zijn voor de
uitvoering van de overeenkomst alsmede bij stillegging en/of liquidatie van de onderneming van
leverancier.
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12.2 In geval van ontbinding als hiervoor omschreven en bedoeld, is Kroon slechts gehouden tot
vergoeding aan leverancier op de navolgende basis en slechts in de hierna genoemde situaties, die
overigens cumulatief effect hebben en niet slechts op zich gelden:
(i) de vergoeding wordt pro rata vastgesteld voor de reeds geleverde diensten of zaken;
(ii) vergoeding wordt slechts verstrekt in zoverre de geleverde zaken of diensten Kroon ook
daadwerkelijk tot nut strekken en
(iii) vergoeding wordt slechts verstrekt indien Kroon de geleverde zaken ondubbelzinnig wenst te
behouden.
Eén en ander overigens onverminderd de mogelijkheden van Kroon van een beroep op anderszins
mogelijk haar toekomende rechten, waaronder nadrukkelijk eveneens het recht op
schadevergoeding.
12.3 Onder niet-tijdige voldoening als hiervoor omschreven en bedoeld in artikel 12.1 wordt eveneens de
situatie begrepen wanneer sprake is van een achterstand die is ontstaan op de voorafgaand door
Kroon ontvangen of voorgeschreven planningen, waardoor vertraging in de uitvoering van enige
(deel)verplichting door leverancier op basis van de overeenkomst zal optreden. Ook de
omstandigheid waarin het vermoeden van een dergelijke achterstand redelijkerwijze gewettigd is,
wordt als niet-tijdige voldoening ex artikel 12.1 beschouwd.
12.4 Kroon houdt zich nadrukkelijk het recht voor de overeenkomst met leverancier geheel of gedeeltelijk
te ontbinden ingeval de overeenkomst met de afnemers of opdrachtgever van Kroon, ten behoeve
van wie de overeenkomst met leverancier alleen of mede is aangegaan, om welke reden dan ook
geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, beëindigd of opgeschort. Kroon doet daarvan middels een
schriftelijke verklaring aan leverancier opgave. Ingeval van een dergelijke ontbinding, is Kroon slechts
gehouden tot vergoeding aan leverancier van de pro rata berekende prijs voor de reeds geleverde
diensten of zaken.
12.5 Buiten de hiervoor specifiek omschreven en bedoelde situaties, is Kroon te allen tijde bevoegd de
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Ook deze ontbinding zal
geschieden tegen vergoeding door Kroon aan leverancier van de pro rata berekende prijs voor de
reeds geleverde diensten of zaken. Indien de ontbinding echter in verband met een toerekenbare
tekortkoming van leverancier geschiedt, is Kroon in het geheel geen vergoeding aan leverancier
verschuldigd, in het bijzonder ook de pro rata berekende prijs niet.
13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Alle mogelijke geschillen die, op welke grond en om wat voor reden ook, tussen partijen bestaan dan
wel ontstaan, worden uitsluitend berecht door de terzake bevoegde rechter te Midden-Nederland,
tenzij Kroon voorafgaand schriftelijk met enige andere wijze van geschillenbeslechting heeft
ingestemd.
13.2 De tussen partijen gesloten overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid
van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken (zijnde het Weens koopverdrag) is nadrukkelijk uitgesloten, behoudens eventuele in
deze algemene voorwaarden ander omschreven bepalingen.
13.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland en
kunnen ook worden geraadpleegd op de website van Kroon: www.kroonwilnis.nl
Wilnis, 17 februari 2022
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