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Inleiding  
 

Over ons  

Als familiebedrijf zit recycling ons in het bloed. Al drie generaties zien wij de waarde van 

afval en recyclen we voor de grondstoffen van morgen. Voor ons zijn afvalstromen 

waardevolle grondstoffen die we efficiënt opslaan, vervoeren, verwerken en verkopen voor 

hergebruik. Dat is de basis voor onze kernwaarden: continuïteit, proactief, oplossingsgericht, 

duidelijk en persoonlijk. Met slim afvalmanagement bouwen wij en onze klanten mee aan 

een circulaire wereld.  

Afvalverwerking van A tot Z  

Schenk Recycling regelt de recycling van alle afvalstromen op maat: van inzamelsysteem en 

opslag tot transport. We geven persoonlijk advies over de juiste containers, perscontainers of 

balenpers op locatie. Omdat we weten dat tijd en ruimte schaars zijn, gaan we graag een 

stap verder. Met slimme sensortechnologie op onze containers kijken we real-time mee op 

afstand. Dus als een container vol raakt, plannen we zelfstandig en op afstand transport in. 

Vanuit Almere rijden onze auto’s naar vrijwel iedere locatie in Nederland.  

Monitoring & rapportages   

Afvalmanagement is voor ons een serieuze zaak. Wij zijn volledig gecertificeerd en werken 

volgens alle milieu- en veiligheidseisen. Bij Schenk recyclen we big bags, papier, karton, 

plastics, folie, harde kunststof, hout en metaal. Onze professionals zorgen voor transport en 

verwerking van afval, inclusief complete rapportages en dashboards voor afvalmanagement. 

Wij zijn altijd transparant over hoeveel en welk materiaal opgehaald en verwerkt is, de 

kwaliteit en de opbrengst. Zo houden we samen stevige grip op circulaire afvalstromen.  

 

‘Maak van afval grondstof, onderneem circulair en draag 
bij aan een duurzame wereld. De experts van Schenk 
Recycling in Almere maken het waar.’   
 
 
 
Joost Schenk  
Directeur Schenk Recycling  
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1 Algemeen  
 

1.1.  De standaard verkoopvoorwaarden worden door Schenk Recycling B.V. 
gehanteerd voor de verkoop van plastics en metalen. Deze 
verkoopvoorwaarden zijn onlosmakelijk onderdeel uit van iedere aanbieding 
van een gebruiker en gelden voor iedere overeenkomst tussen een gebruiker 
en een wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard.  

1.2.  Waar in deze verkoopvoorwaarden een schriftelijke mededeling of verklaring 
wordt vereist, kan ook worden volstaan met verzending van een e-mail, mits 
de ontvangst van de e-mail is bevestigd door de ontvanger.  

2 Offertes  
 

2.1.  Uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende een door de gebruiker aan te 
geven periode. Ontbreekt een dergelijke termijn dan is de offerte vrijblijvend. 
Een vrijblijvende offerte wordt geacht niet te zijn geaccepteerd indien deze niet 
uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de aanbieding ongewijzigd is 
geaccepteerd. Tot dat moment mag gebruiker het aanbod herroepen zelfs na 
een aanvaarding. Offertes worden geacht te zijn gebaseerd op door de 
wederpartij verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan de gebruiker mag 
uitgaan en waarvoor de wederpartij heeft in te staan.  

2.2.  Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen enkele verplichting tot levering 
van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel 
opgegeven prijs  

3 Overeenkomst  
 

3.1.  Een overeenkomst komt mede tot stand door de schriftelijk vastgelegde 
aanvaarding van het aanbod daartoe. Een door de gebruiker bevestigde 
overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven 
en dient een beschrijving te bevatten van de hoeveelheid, samenstelling 
alsook tijdstip en wijze van aanlevering van de te leveren goederen c.q. van 
de te verrichten diensten.  

3.2.  Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, 
dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet 
tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven 
algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Zolang 
geen overeenstemming bestaat omtrent de van toepassing zijnde algemene 
voorwaarden is er geen overeenkomst tot stand gekomen.  

3.3.  Eventuele later gemaakte schriftelijke en/of mondelinge aanvullende 
afspraken en/of wijzigingen tussen gebruiker en wederpartij zijn slechts dan 
bindend indien deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd.  

3.4.  Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor geen offerte, noch een 
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als 
opdrachtbevestiging beschouwd.  
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4 Verkoopprijzen  
  

4.1.  Alle prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.  
4.2.  Doen zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voor in een 

of meer kostprijsfactoren, dan is de gebruiker gerechtigd de verkoopprijs 
dienovereenkomstig te verhogen. De gebruiker doet schriftelijk mededeling 
van de prijsverhoging  

4.3.  Bedraagt de verhoging meer dan 10%, dan is de wederpartij gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief te 
schrijven. Ontbinding kan slechts plaats vinden binnen 7 dagen na de 
schriftelijke kennisgeving van de prijsaanpassing door de gebruiker aan de 
wederpartij. Bij gebreke van ontbinding binnen deze termijn wordt de 
wederpartij geacht de prijsaanpassing te hebben aanvaard.  

4.4.  De overeengekomen verkoopprijs is – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – 
exclusief omzetbelasting, heffingen, invoerrechten en andere belastingen en 
/of rechten.  

4.5.  De verkoopprijs wordt uitgedrukt in de overeengekomen valuta. Bij de 
verkoopprijs wordt vermeld of deze prijs "afgehaald" is of "franco geleverd". 
Onder "afgehaald" wordt verstaan de situatie dat de wederpartij de te leveren 
goederen bij de gebruiker komt afhalen. Onder "franco geleverd" wordt 
verstaan de situatie dat de gebruiker de te leveren goederen bij de wederpartij 
bezorgt. In laatstgenoemde situatie verzorgt de gebruiker het transport. De 
transportkosten zijn bij vermelding van de verkoopprijs "franco geleverd" in de 
verkoopprijs opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.   

4.6.  Kosten die voortvloeien uit annulering, aanvullingen en/of wijzigingen van de 
opdracht zijn voor rekening van de wederpartij. Ingeval van annulering door de 
wederpartij, is de wederpartij gehouden de daardoor door de gebruiker 
geleden schade te vergoeden, waaronder de winstderving van de gebruiker. 
Hetzelfde geldt voor wijzigingen van de opdracht, die resulteren in 
vermindering van de te leveren goederen en/of diensten.  

5 Leveringen en leveringstermijnen  
 

5.1.  De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zodra:   
 5.1.1. de goederen door of namens de wederpartij zijn afgehaald, na 
ondertekening van de vrachtbrief;  
5.1.2. bij franco verzending, de goederen zijn afgeleverd op in de vrachtbrief 
vermelde locatie, na aftekening van de vrachtbrief; of  
5.1.3. bij aflevering of opslag als bedoeld in artikel 5.5. Eén en ander ongeacht 
eventuele anders luidende bepalingen in de vrachtbrief c.q. de 
vervoersvoorwaarden van de transporteur  

5.2.  Een overeengekomen leveringstermijn of leveringsdatum is geen fatale 
termijn/datum. Overschrijding van deze termijn/datum geeft de wederpartij 
geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding dan wel opschorting van 
de overeenkomst.  

5.3.  De gebruiker is bij overschrijding van de termijn/datum gehouden een nieuw 
moment van levering aan te geven. Bij overschrijding van het vorenbedoelde 
nieuwe moment van levering is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst 
terstond te ontbinden, mits de wederpartij zulks direct doet middels een 
aangetekend schrijven aan de gebruiker. Indien de gebruiker niet binnen drie 
dagen na de hernieuwde termijnoverschrijding het hiervoor bedoelde  
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aangetekend schrijven heeft ontvangen, mag de gebruiker ervan uitgaan dat 
de wederpartij niet tot ontbinding overgaat. In dat geval zal de gebruiker een 
nieuwe redelijke leveringstermijn mogen bepalen.  

5.4.  Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, heeft na het verstrijken 
van één maand na de totstandkoming van de overeenkomst: - de wederpartij 
het recht om de gebruiker bij aangetekend schrijven een termijn voor levering 
van de overeengekomen hoeveelheid goederen te stellen. Deze termijn dient 
minimaal een maand na de datum van verzending van het aangetekend 
schrijven te liggen, tenzij in onderling overleg een kortere termijn wordt 
overeengekomen; - de gebruiker het recht om de wederpartij bij aangetekend 
schrijven te sommeren om een termijn voor afname van de totale 
overeengekomen hoeveelheid te stellen. De wederpartij dient vervolgens een 
termijn te stellen waarbinnen hij zal afnemen, die niet langer is dan één maand 
na de datum van verzending van de sommatie.  

5.5.  Indien de wederpartij binnen de overeengekomen termijn of binnen de termijn 
bepaald op de wijze van artikel 5.4 geen aanspraak maakt op volledige 
levering of indien een maand verstrijkt na verzending van de sommatie als 
bedoeld in artikel 5.4 zonder dat de  
wederpartij een termijn noemt, is de gebruiker gerechtigd - zonder 
ingebrekestelling - de goederen bij de wederpartij af te leveren dan wel voor 
rekening en risico van de wederpartij op te slaan.  

5.6.  In geval van opslag als bedoeld in artikel 5.5 wordt de wederpartij direct 
schriftelijk in kennis gesteld. De gebruiker is gerechtigd om, na de goederen 
gedurende 4 weken te hebben opgeslagen, over te gaan tot (onderhandse) 
verkoop van de goederen. De eventuele mindere opbrengst ten opzichte van 
de verkoopprijs, alsook de gemaakte kosten van opslag en verkoop komen 
voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van de 
gebruiker. Ook de eventuele in verband met de opslag gemaakte 
transportkosten komen voor rekening van de wederpartij  

5.7.  In geval van aflevering als bedoeld in artikel 5.5, is de wederpartij de 
werkelijke transportkosten verschuldigd, ook indien een prijs "afgehaald" is 
overeengekomen. Indien een prijs "franco geleverd" is overeengekomen, is de 
wederpartij in plaats van de overeengekomen transportkosten de 
daadwerkelijke transportkosten verschuldigd, indien deze kosten in verband 
met de aflevering hoger zijn dan de overeengekomen transportkosten.  

5.8.  Vanaf het moment van levering, althans het door gebruiker bepaalde moment 
van levering, althans het moment zoals bepaald overeenkomstig artikel 5.4, 
zijn de goederen voor risico van de wederpartij.  

5.9.  Bij geschillen over de geleverde hoeveelheid goederen zijn de weeggegevens 
van de weegbrug van de gebruiker bindend.  

 

6  Hoedanigheid en kwaliteitseisen van te leveren goederen  
 

6.1.  De geleverde goederen moeten aan de overeenkomst beantwoorden.  
6.2.  De geleverde goederen beantwoorden niet aan de overeenkomst indien zij 

qua samenstelling, hoeveelheid of wijze van aanlevering afwijken van hetgeen 
tussen de wederpartij en de gebruiker is overeengekomen.  
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7 Klachten, aansprakelijkheid en vrijwaring  
 

7.1.  Klachten dienen binnen 24 uur na levering van de goederen schriftelijk, per fax 
en/of e-mail ter kennis te worden gebracht van de gebruiker waarna deze in 
de gelegenheid wordt gesteld om de goederen te inspecteren c.q. te laten 
inspecteren.  

7.2.  Door goedkeuring bij levering, geheel of gedeeltelijke verwerking van de 
geleverde goederen c.q. het verstrijken van de in artikel 7.1 genoemde termijn, 
wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd. 
Daarna kan een klacht niet meer leiden tot aanspraken jegens de gebruiker, 
waaronder afkeuring en/of retourzending.  

7.3.  Gebreken bij een deel van de geleverde goederen geven geen recht tot 
afkeuring van de gehele partij. Afwijking in de hoeveelheid geeft alleen recht 
op verrekening van de afwijking tegen de overeengekomen (kilo)prijs. De 
hoger dan overeengekomen vochtgehalte van de geleverde goederen wordt 
verrekend tegen de overeengekomen (kilo)prijs dan wel tegen de werkelijke 
schade, zulks naar keuze van de gebruiker. Het laten verwijderen en afvoeren 
van productvreemde vervuiling uit de geleverde goederen komt voor rekening 
van wederpartij en met verrekening van de overeengekomen (kilo)prijs.  

7.4.  Van een gebrek is sprake indien de geleverde goederen niet aan de 
overeenkomst beantwoorden als bedoeld in artikel 6.  

7.5.  Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van diens 
betalingsverplichtingen jegens de gebruiker  

7.6.  Na ontvangst van een klacht als bedoeld in artikel 7.1 heeft de gebruiker 8 
werkdagen ter beschikking om te beslissen of zij: 7.6.1. de klacht ongegrond 
acht;  

7.6.2.  de ondeugdelijk bevonden goederen vervangt;  
7.6.3. een schikking treft met de wederpartij;  
7.6.4.  een schade-expert inroept ter verificatie en bepaling van de grootte en 

omvang van de schade. De te raadplegen expert moet door de wederpartij 
akkoord worden bevonden. Indien de gebruiker en de wederpartij ter zake 
geen overeenstemming kunnen bereiken, zal elk één expert aanwijzen die 
gezamenlijk een onafhankelijke derde expert zullen benaderen. De drie aldus 
ingeschakelde experts zullen gezamenlijk onderzoek verrichten ter verificatie 
en bepaling van de grootte en omvang van de schade. Het oordeel van de 
ingeroepen expert(s) zal gelden als bindend advies.  

7.7.  Totdat een definitieve afdoening is overeengekomen, is de wederpartij 
verantwoordelijk voor de conditie van de geleverde goederen.  

7.8.  Retourzending van geleverde goederen mag slechts geschieden na 
uitdrukkelijke goedkeuring van de gebruiker, onder door haar te bepalen 
voorwaarden. Goedkeuring tot retourzending houdt niet in dat de gebruiker de 
klacht gegrond acht of aansprakelijkheid erkent. De kosten van retourzending 
zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de gebruiker schriftelijk mededeelt 
dat de klacht gegrond is of dat zij aansprakelijkheid erkent dan wel zulks in 
rechte onherroepelijk is komen vast te staan.  

7.9.  Het recht op schadevergoeding van de gebruiker is beperkt tot de door de 
wederpartij geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van 
een verwijtbaar handelen van de gebruiker en bedraagt maximaal het 
nettobedrag van de factuur die betrekking heeft op de levering c.q. 
deellevering waaruit de schade voortvloeit.  

7.10.  De wederpartij is gehouden de gebruiker te vrijwaren voor alle aanspraken 
van derden tot schadevergoeding jegens haar ter zake van de uitvoering van 
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enige tussen de gebruiker en de wederpartij aangegane overeenkomst en is 
aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.  

8 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
 

8.1.  Tekortkomingen van de gebruiker in de uitvoering van de overeenkomst 
kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien en voor zover zij niet te 
wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de inhoud van de 
overeenkomst of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor 
haar rekening komen.  

8.2.  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, 
overstroming, stagnatie in c.q. beperking of stopzetting van de leveringen door 
openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstof of andere middelen tot 
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen en 
andere (werknemers)acties waardoor de productie wordt belemmerd, 
maatregelen van overheidszijde, geen of onvoldoende levering van 
noodzakelijke materialen of grondstoffen aan de gebruiker door derden, welke 
de normale bedrijfsgang verstoren en de productie en levering van goederen 
vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.  

8.3.  Indien een geval van overmacht zich voordoet, is de gebruiker gerechtigd om 
de leveringsdatum voor een redelijke termijn te verschuiven, dan wel de 
overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding 
gehouden zal zijn. Indien de overmacht aanleiding is tot ontbinding heeft de 
gebruiker recht op vergoeding van de kosten, die zij al heeft gemaakt in 
verband met de overeenkomst met de wederpartij.  

9 Betaling en incasso  
 

9.1.  Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op het 
bankrekeningnummer van de gebruiker. De wederpartij kan zich slechts op 
verrekening beroepen indien de vordering van de wederpartij op de gebruiker 
wordt erkend.  

9.2.  Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de gebruiker gerechtigd, 
voor of na het sluiten van de overeenkomst, om zekerheid voor de betaling 
alsook voor de overige verplichtingen van de wederpartij te verlangen en de 
levering en/of andere overeengekomen werkzaamheden op te schorten, tot 
deze zekerheid wordt verstrekt. Indien de wederpartij in gebreke blijft met het 
stellen van de door de gebruiker verlangde zekerheid is de gebruiker zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling bevoegd tot ontbinding, 
onverminderd de haar verder toekomende rechten.  

9.3.  De gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in 
rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het 
factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum 
wordt betaald.  

9.4.  Door het enkele verloop van de in artikel 9.1 genoemde betalingstermijn is de 
wederpartij van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. 
Wederpartij is over alle niet tijdig betaalde bedragen een samengestelde rente 
verschuldigd, gelijk aan 1% per maand ingaande de dag waarop het verzuim 
aanvangt tot aan de dag der algehele voldoening. 
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9.5.  In geval wederpartij in verzuim is, is wederpartij verplicht de gebruiker alle te 
maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden voor zover in 
redelijkheid gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden in redelijkheid 
vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 
250,--.  

10 Eigendomsvoorbehoud  
 

10.1.  Het eigendomsrecht op geleverde goederen wordt - bij een positieve waarde - 
door de gebruiker voorbehouden, zolang de wederpartij de vorderingen ter 
zake van geleverde goederen, met inbegrip van hetgeen de wederpartij in 
verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht 
worden, nog niet of niet volledig heeft voldaan.  

10.2.  De gebruiker heeft het recht de in artikel 10.1 bedoelde goederen terug te 
vorderen en tot zich te nemen.  

10.3.  Door de gebruiker geleverde goederen, die krachtens dit artikel onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale 
bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of verwerkt. Het is de wederpartij niet 
toegestaan deze goederen te verpanden of hier enig ander recht op te 
vestigen.  

10.4.  In geval van doorverkoop door de wederpartij van niet of niet volledig betaalde 
goederen die door de gebruiker zijn geleverd, vestigt de wederpartij voor 
alsdan ten behoeve van de gebruiker een stil pandrecht op de uit deze door 
verkoop ontstane vorderingen op de partij die koper is van de wederpartij, tot 
zekerheid van al hetgeen de gebruiker van de wederpartij heeft te vorderen, 
waaronder tevens begrepen toekomstige vorderingen op de wederpartij.  

11 Ontbinding  
 

11.1.  Onverminderd de haar verder toekomende rechten is de gebruiker bevoegd 
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling tot ontbinding van 
de overeenkomst over te gaan, indien de wederpartij haar verplichtingen uit 
hoofde van de gesloten overeenkomst niet nakomt, een verzoek tot surseance 
van betaling heeft ingediend of deze aan haar is verleend, in staat van 
faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, dan wel 
beslag op (een deel van) haar toekomende goederen is gelegd.  

11.2.  Ontbinding kan geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de 
gebruiker.  

11.3.  Onverminderd de overige consequenties van ontbinding is de wederpartij 
aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, onder meer 
bestaande uit de winstderving van de gebruiker.  

12 Geschillen en toepasselijk recht  
 

12.1.  Op elke offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtshandeling die 
uit het voorgaande voortvloeit, alsmede op eventuele wijzigingen en 
aanvullingen op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. Van 
hieruit voortvloeiende geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te 
nemen. Indien de Rechtbank de absoluut bevoegde rechter is in eerste 
aanleg, worden deze geschillen uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank in  
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het arrondissement waarin de gebruiker is gevestigd. De bepalingen van het 
Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.  

12.2.  Indien het geschil (mede) voortvloeit uit de vertaling van deze standaard 
leverings- en betalingsvoorwaarden is de tekst van de Nederlandse versie 
bindend.  

12.3.  Onverminderd het bepaalde in artikel 7 vervallen c.q. verjaren alle 
rechtsvorderingen op de gebruiker, waaronder aanspraken op 
schadevergoeding en nakoming, één jaar na het ontstaan van de betreffende 
vordering of aanspraak  

 
 
 
 
 
 
 
 


