ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN UMINCORP, VERSIE 1,
2022
1. TOEPASSING VOORWAARDEN
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (ook wel
‘Voorwaarden’ of ‘Verkoopvoorwaarden’ genoemd) zijn van
toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de
Overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en
rechtsbetrekkingen tussen Umincorp en Opdrachtnemer.
1.2 Met ‘Koper’ wordt bedoeld de contractspartner van
Umincorp op het gebied van verkoop van producten en/of
diensten door Umincorp.
Met ‘Overeenkomst c.q. Opdracht’ wordt bedoeld: iedere
rechtsbetrekking waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn
(de termen Overeenkomst en Opdracht kunnen gezamenlijk
worden gebruikt maar ook los van elkaar).
Met ‘Umincorp’ wordt bedoeld: Urban Mining Corporation B.V.
en alle binnen haar Groep behorende ondernemingen conform
artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.
Met ‘Werkzaamheden’ wordt bedoeld: de levering van
goederen en/of diensten door Umincorp.
Met ‘Flakes’ wordt bedoeld stukjes c.q. vlokken c.q. schilfers
voornamelijk bestaande uit ene bepaald type polymeer, zoals
onder meer HDPE en/of PP en/of PET.
Met ‘Granulaat’ wordt bedoeld geëxtrudeerde korrels
bestaande uit een bepaald type polymeer, zoals onder meer
HDPE en/of PP en/of PET.
1.3. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtnemer
gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming
dan ook, wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten.
2.
TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen c.q. offertes van Umincorp worden mede
gebaseerd op de door of namens Koper verstrekte (schriftelijke)
informatie, monsters en dergelijke.
2.2 Aanbiedingen van Umincorp zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
2.3 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met
Umincorp eerst dan tot stand nadat Umincorp een Opdracht
schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk aan Koper
heeft bevestigd. De schriftelijke bevestiging van de Opdracht
wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Wordt een Opdracht niet schriftelijk bevestigd door de Koper,
maar zijn de Werkzaamheden wel feitelijk aangevangen voor de
Koper, dan wordt geacht tussen partijen een Overeenkomst c.q.
Opdracht tot stand te zijn gekomen. Indien de Koper niet
akkoord is met de aanvang van de Werkzaamheden dan dient zij
dit binnen 4 uur na aanvang schriftelijk kenbaar te maken aan
Umincorp.
2.4 Een Overeenkomst c.q. Opdracht komt tot stand met de
Umincorp entiteit die vermeld staat op de Overeenkomst c.q.
Opdracht dan wel de factuur.
2.5 Voor Werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang
geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt
de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke
ook geacht wordt de Overeenkomst c.q. Opdracht juist en
volledig weer te geven.
2.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of
wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen door personeel van Umincorp of namens
Umincorp gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers
en andere tussenpersonen, binden Umincorp slechts indien deze
schriftelijk door haar aan Koper zijn bevestigd dan wel met
uitvoering van de toezeggingen of afspraken is begonnen.
2.7 Elke Overeenkomst wordt door Umincorp aangegaan onder
de opschortende voorwaarde dat Koper - uitsluitend ter
beoordeling van Umincorp - voldoende kredietwaardig blijkt te
zijn voor de nakoming van de Overeenkomst.

3.
UITVOERING WERKZAAMHEDEN
3.1 Indien Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na verzending van de
orderbevestiging door Umincorp geen verzenddatum heeft
bevestigd of verzending heeft geregeld, heeft Umincorp het
recht de goederen opnieuw direct open op de markt aan te
bieden en vervalt de orderbevestiging.
3.2 Het niet uitvoeren van de Werkzaamheden door Umincorp
op de overeengekomen dag(en) geeft Koper geen onmiddellijk
recht op schadevergoeding. Koper zal Umincorp te allen tijde
eerst een ingebrekestelling sturen met een redelijke termijn tot
nakoming.
3.3. Indien van toepassing is Koper verplicht op de dag van de
aanvang van de Werkzaamheden door Umincorp de betreffende
locatie toegankelijk en vrij van obstakels te hebben. Indien aan
het bovenstaande niet is voldaan, is Umincorp bevoegd de
betreffende Werkzaamheden niet uit te voeren, waarbij de
verplichting tot betaling voor Koper van de alsdan door
Umincorp gemaakte en nog te maken kosten blijft bestaan.
3.4 Koper is verplicht om Umincorp tijdig, maar in ieder geval 5
werkdagen vóór de aanvang van de uitvoering van de
Werkzaamheden, van de benodigde informatie betreffende ter
plaatse in acht te nemen regels en instructies te voorzien en
Umincorp te informeren over al dan niet van overheidswege
geldende regels.
3.5 Umincorp heeft het recht om de Werkzaamheden naar eigen
inzicht uit te voeren al dan niet door inschakeling van derden.
3.6 Gedurende officiële Nederlandse feestdagen worden geen
Werkzaamheden uitgevoerd tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
3.7 Tenzij anders overeengekomen geschiedt transport van de
goederen door Koper. Levering vindt plaats op moment dat
Umincorp de goederen ter beschikking stelt aan Koper.
4.
LEVERING FLAKES EN GRANULAAT
4.1 Koper is bekend met en heeft begrip voor de herkomst van
Flakes en/of Granulaat van (huishoudelijke) afvalstoffen en
daarmee voor het niet homogene karakter van de bron van deze
goederen. Umincorp tracht steeds de hoogste kwaliteit en
zuiverheid per goed te bereiken, maar kan fluctuaties niet
uitsluiten. Umincorp is niet verantwoordelijk voor eventuele niet
opzettelijk toegevoegde stoffen dan wel gevaarlijke stoffen die
in de levering van Flakes en/of Granulaat aanwezig mochten
blijken te zijn.
4.2 Koper aanvaardt dat bij de levering van de overeengekomen
hoeveelheden Flakes en/of Granulaat een zekere mate van
variatie in de te leveren hoeveelheid aanwezig kan zijn en dit
niet zal worden beschouwd als een inbreuk op c.q. gebrek in de
bestelling en/of de Overeenkomst in kwestie.
4.3 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering van
Flakes en/of Granulaat per big bag op een pallet.
5.
EIGENDOM/EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO
5.1. De eigendom van de goederen gaat pas op Koper over
wanneer deze aan alle verplichtingen heeft voldaan
voortvloeiende uit de Overeenkomst c.q. Opdracht met
Umincorp.
5.2. Indien Koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn
verplichtingen ten opzichte van Umincorp, dan heeft Umincorp
het recht om direct de goederen die zij geleverd heeft terug te
eisen. De aanvaarding van de teruggezonden goederen houdt
geen ontbinding van de Overeenkomst in, tenzij Umincorp dit
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard.
5.3. Mocht Koper de goederen reeds verwerken ondanks dat
nog niet aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst c.q.
Opdracht is voldaan, dan wordt deze verwerking geacht namens
Umincorp te zijn uitgevoerd en behoudt Umincorp het
eigendom op de uit de verwerking verkregen producten. Indien
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goederen waarvan Umincorp de eigendom behoudt, worden
verwerkt tezamen met, vermengd met of verbonden aan
goederen waarvan de eigendom aan derden toebehoort,
verwerft Umincorp mede-eigendom aan de daaruit ontstane
producten in de verhouding van de factuurwaarde van de
goederen waarvan zij eigenaar is tot de factuurwaarde van de
goederen waarvan deze derden eigenaar zijn. Indien de
goederen als gevolg van zodanige vermenging of aanhechting
deel gaan uitmaken van een hoofdzaak van Koper, draagt de
Koper door aanvaarding van deze voorwaarden bij voorbaat zijn
eigendom van de nieuwe zaak aan Umincorp over.
5.4 Koper is verplicht om namens Umincorp zorg te dragen voor
adequate opslag van de goederen waarvan Umincorp de
eigendom behoudt, om deze goederen voor zijn rekening te
onderhouden en om deze goederen voor zijn rekening te
verzekeren tegen verlies en beschadiging tot een omvang die
redelijkerwijs gezien de opdrachtwaarde verwacht mag worden.
Door aanvaarding van deze Voorwaarden draagt de Koper bij
voorbaat aan Umincorp alle aanspraken over die hem uit hoofde
van de verzekeringspolissen mochten toekomen voor aan de
goederen toegebrachte schade.
5.5 Zolang Koper zijn verplichtingen jegens Umincorp deugdelijk
en tijdig nakomt, is hij gerechtigd in de normale uitoefening van
zijn bedrijf met de goederen, waarvan Umincorp de eigendom
behoudt, te doen wat hij wil. Dit geldt echter niet, indien hij met
zijn afnemers een overeenkomst heeft gesloten, volgens welke
Koper zijn aanspraken daarop niet aan derden mag overdragen.
Koper is niet bevoegd de goederen, waarvan Umincorp de
eigendom behoudt, te verpanden, te hypothekeren of
anderszins te bezwaren.
5.6 Zolang Koper nog niet aan al zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst c.q. Opdracht heeft voldaan draagt de Koper zorg
dat Umincorp gesubrogeerd wordt in alle vorderingen die
zouden kunnen voortvloeien uit een doorverkoop van de
goederen waarvan Umincorp de eigendom behoudt, samen met
alle bijkomende rechten en zekerheidsrechten teneinde
Umincorp zekerheid te verschaffen voor alle vorderingen die zij
op de Koper heeft als gevolg van de zakelijke band. Indien
goederen, waarvan Umincorp eigenaar is, tezamen met andere
goederen tegen één prijs worden verkocht, is de overdracht
beperkt tot het gedeelte van de factuurwaarde dat de goederen,
waarvan Umincorp eigenaar is, dekt. Indien de Koper goederen
verkoopt waarvan Umincorp mede-eigendom heeft, is de
overdracht beperkt tot het gedeelte van de factuurwaarde dat
overeenstemt met de mede-eigendom van Umincorp. Indien de
Koper goederen, waarvan Umincorp de eigendom behoudt,
gebruikt voor de verwerking van een product van een derde op
contractbasis, draagt hij door de aanvaarding van deze
Voorwaarden zijn contractuele vordering op de derde bij
voorbaat over aan Umincorp, teneinde hem zekerheid te
verschaffen voor zijn vordering. Zolang de Koper zijn
verplichtingen tegenover Umincorp naar behoren nakomt, kan
hij vorderingen uit een doorverkoop of uit de loonverwerking
zelf innen. Hij heeft niet het recht deze vorderingen als
zekerheid over te dragen of te verpanden.
5.7 Risico van de goederen gaat over na levering.
6.
PRIJZEN
6.1 De door Umincorp opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders vermeld, in Euro’s, steeds exclusief
omzetbelasting, exclusief meerwerk en exclusief eventueel
andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of
belastingen.
6.2 Umincorp is gerechtigd om alle kosten verband houdende
met de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede daaruit
voortvloeiende rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen, aan
Koper in rekening te brengen.
6.3 Umincorp is gerechtigd (ook in lopende Overeenkomsten)
om de door hem opgegeven prijzen tijdens de duur van de

Overeenkomst (overigens voor het eerst na 3 maanden na het
sluiten van de Overeenkomst) te verhogen, indien de kosten van
de Umincorp toenemen als gevolg van buiten zijn invloedsfeer
liggende omstandigheden, bijvoorbeeld voortvloeiend uit door
de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen, of bij een
stijging van loonkosten, en/of brandstofkosten, stijging van de
energie- en grondstofprijzen, stijging van Verwerkingskosten
en/of een wijziging van de locatie waar de be-/verwerking
plaatsvindt.
6.4 Het gewicht van de goederen waarop het gefactureerde
bedrag moet worden berekend, wordt vastgesteld door
Umincorp op een geijkte weegbrug.
6.5 Umincorp heeft het recht eenmaal per jaar, haar prijzen aan
te passen conform het NEA-indexcijfer dan wel CBS-indexcijfer.
7.
KLACHTEN
7.1 Verzoeken om toelichting of klachten over Werkzaamheden
van Umincorp dienen binnen 8 dagen na de verrichting van die
Werkzaamheden schriftelijk te worden voorgelegd aan
Umincorp nadat Koper het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de
rechten van Koper ter zake vervallen. De rechten van Koper ter
zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Umincorp zelf een vermeend
gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
8.
BETALING
8.1 Betaling van facturen dient zonder inhouding, verrekening of
korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden middels overschrijving op de
bankrekening van Umincorp. Alle eventuele bank- en andere
kosten met betrekking tot de betaling van facturen zijn ten laste
van de Koper.
8.2 De betaling wordt pas geacht te zijn uitgevoerd, nadat het
bedrag is bijgeschreven op de daartoe bestemde rekening van
de Umincorp.
8.3 Bij niet, niet-volledige of niet-tijdige betaling is Koper van
rechtswege in verzuim lopende vanaf de datum van de
vervaldag van de factuur tot die van de volledige betaling
vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd over het
openstaande factuurbedrag. Voorts komen alle kosten van
gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso door Umincorp, met
een minimum van 15 % van de aan Umincorp verschuldigde
hoofdsom, voor rekening van Koper, onverminderd het recht
van Umincorp tot vordering van vergoeding van de
daadwerkelijk gemaakte kosten.
8.4 In geval van niet, niet-volledige of niet-tijdige betaling,
(aanvraag tot) wettelijke schuldsaneringsregeling, (aanvraag tot)
surseance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, beslag op
enig vermogensbestanddeel van Koper of liquidatie van
vermogensbestanddelen van Koper en/of verminderde
kredietwaardigheid van Koper zal Umincorp het recht hebben
alle nog lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op
dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat enige
gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te
beschouwen onverminderd haar recht terzake
schadevergoeding te vorderen.
8.5 In de gevallen, bedoeld in het vorige lid van dit artikel, is
iedere vordering, die Umincorp op Koper mocht hebben, direct
in zijn geheel opeisbaar.
8.6 Een beroep op onjuistheid van een factuur dient onder
opgaaf van redenen binnen 8 dagen na factuurdatum bij
Umincorp te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle
rechten van Koper komen te vervallen.
9.
ZEKERHEIDSTELLING
9.1 Umincorp is te allen tijde bevoegd te verlangen dat Koper
hetzij betaalt voordat Umincorp de contractueel
overeengekomen Werkzaamheden verricht, hetzij naar de
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mening van Umincorp voldoende (aanvullende) zekerheid stelt
voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Umincorp.
Umincorp is bevoegd tot opschorting van haar verplichtingen
indien Koper niet voldoet aan het voorgaande.
10.
MEERWERK EN WIJZIGINGEN
10.1 Umincorp is gerechtigd om gedurende de duur van de
Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst
c.q. Opdracht bijvoorbeeld indien wet- en/of regelgeving dit
vereisen. Umincorp zal Koper tijdig schriftelijk van eventuele
wijzigingen in kennis stellen, welk geschrift in de plaats treedt
van het daaromtrent bepaalde in de Overeenkomst.
10.2 Indien Umincorp meerwerk verricht dan met Koper is
overeengekomen, is Umincorp gerechtigd daarvoor kosten in
rekening te brengen bij Koper.
10.3 Van meerwerk is sprake indien:
•
Umincorp de normale werktijden, door toedoen van
Koper, moet overschrijden;
•
Koper aanvullingen op en/of wijzigingen van de
Werkzaamheden wenst en Umincorp van oordeel is
dat die Werkzaamheden daardoor worden verzwaard
of uitgebreid;
•
dat voor een goede en vakkundige uitvoering van de
Overeenkomst c.q. Opdracht is vereist;
•
Koper enige verplichting die voortvloeit uit de
Overeenkomst niet nakomt en Umincorp van oordeel
is dat de Werkzaamheden daardoor worden
verzwaard of uitgebreid.
10.4 Umincorp zal Koper zo spoedig mogelijk informeren in
geval van meerwerk als bedoeld in het voorgaande artikellid
alsmede opgave doen van de aan dit meerwerk verbonden
kosten.
11.
AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Koper (en haar personeel alsmede door haar ingeschakelde
derden) is jegens Umincorp aansprakelijk voor alle
tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst c.q.
Opdracht voortvloeiende uit een wanprestatie of een
onrechtmatige daad.
11.2 Umincorp (en personeel van Umincorp alsmede door
Umincorp ingeschakelde derden) is jegens Koper aansprakelijk
voor toerekenbare tekortkomingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst c.q. Opdracht. Bedrijfsschade, waaronder onder
meer wordt verstaan derving van inkomsten en gevolgschade,
komt echter nimmer voor vergoeding in aanmerking.
11.3 Koper vrijwaart Umincorp, haar personeel en andere door
Umincorp bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde
derden voor alle aanspraken van derden op vergoeding van
enige door deze derden geleden schade, tenzij het ontstaan van
de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Umincorp,
haar personeel of door Umincorp ingeschakelde derden is te
wijten.
11.4 De verplichting van Umincorp om schade te vergoeden is in
ieder geval beperkt tot de hoogte van het door Umincorp in
rekening gebrachte factuurbedrag of, indien de schade is gedekt
door een aansprakelijkheidsverzekering van Umincorp, het
bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt
uitgekeerd.
11.5 Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Umincorp
kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Umincorp ook
aan Koper worden tegengeworpen.
11.6 Alle verweermiddelen die Umincorp aan de met Koper
gesloten Overeenkomst c.q Opdracht ter afwering van haar
aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en
bij de uitvoering van de Overeenkomst door Umincorp

ingeschakelde derden jegens Koper worden ingeroepen, als
waren haar personeel en bedoelde derden zelf partij bij die
Overeenkomst.
12.
OVERMACHT
12.1 Indien als gevolg van overmacht Umincorp niet in staat is
(een deel van) haar verplichtingen na te komen, is Umincorp zonder dat zij aan Koper enige (schade)vergoeding is
verschuldigd - niet gehouden tot de uitvoering van het
overeengekomene en is zij bevoegd het reeds uitgevoerde deel
van de verplichtingen te factureren. Wederpartij is verplicht
deze te voldoen.
12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van
Umincorp 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 Umincorp of zijn leveranciers, intrekking van
vergunningen van Umincorp en/of zijn leveranciers.

13.
INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
13.1 Alle door Umincorp aan Koper verstrekte tekeningen,
documenten en gegevens blijven eigendom van Umincorp.
Umincorp behoudt daarop het auteursrecht.
13.2 Koper 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 Koper,
geheimhouden en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht
blijft bestaan tot 2 (twee) jaar na beëindiging van de
Overeenkomst.
14.
CONVERSIE
14.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig
of anderszins onverbindend is laat dit onverlet de geldigheid en
toepasselijkheid van de overige bepalingen. In geval van een
nietige of onverbindende bepaling worden Umincorp en Koper
geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen dat
rechtsgeldig en/of wel verbindend is en waarvan de strekking zo
veel mogelijk overeenkomt met het niet rechtsgeldige of met
het onverbindende beding.
15.
WET- EN REGELGEVING
15.1 Koper dient te voldoen aan geldende wet- en regelgeving
bij de uitvoering van zijn bedrijf en de Overeenkomst c.q.
Opdracht.
16.
TOEPASSELIIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
16.1 Op alle offertes en Overeenkomsten c.q. Opdrachten en de
uitvoering daarvan, waarop deze Voorwaarden geheel of ten
dele betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt buiten toepassing
verklaard tussen partijen.
16.2 In geval van een geschil tussen Toeleverancier en
Umincorp, dan zullen deze partijen te allen tijde eerst trachten
deze op een minnelijke wijze te beslechten.
16.3 Kan een geschil niet op minnelijke wijze worden beslecht,
dan zullen deze, voor zover behorend tot de competentie van de
rechtbank, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement Rotterdam, Nederland.
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