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  APRIL 2021  
 
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RENEWI SMINK B.V.  
 

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Renewi Smink B.V., hierna te noemen: 

"Renewi", gevestigd te Amersfoort aan de Lindeboomseweg 15. Deze algemene voorwaarden 

zijn van toepassing op alle door Renewi opgestelde offertes en op alle overeenkomsten die zij 

sluit met haar Afnemer (waarmee de Afnemer van Renewi wordt bedoeld). Zij gelden tevens 

voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 

2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitgesloten.  

3 Van deze voorwaarden kan alleen door middel van een door beide partijen ondertekende 

overeenkomst worden afgeweken. 

 

Artikel 2 Offertes 

1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een 

offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Renewi het recht het aan-

bod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2 Orders zijn eerst na schriftelijk bevestiging voor Renewi bindend, onverminderd de gebonden-

heid van Afnemer aan zijn order. 

 

Artikel 3 Prijzen en kostenverhogende omstandigheden 

1 De door Renewi opgegeven prijzen zijn netto, exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.  

2 Renewi is te allen tijde bevoegd prijswijzigingen voortvloeiend uit door de overheid opge-

legde heffingen en/of belastingen of andere maatregelen, alsmede kostenstijgingen - zoals 

stijging van inkoopprijzen, loonkosten, vervoerskosten - die zijn ontstaan gedurende het tijd-

vak gelegen tussen de datum van de offerte en het tijdstip waarop de werkzaamheden ten 

uitvoer zijn gebracht, direct en volledig door te berekenen aan de Afnemer met inachtneming 

van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, mits de kostenverhogende om-

standigheden niet aan Renewi zijn te wijten. Renewi dient de Afnemer zo spoedig mogelijk 

van deze kostenverhogende omstandigheden in kennis te stellen. Indien de prijsstijging een 

percentage van 10% overtreft, is de Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 4 Betaling 

1 Betaling van de door Renewi gezonden factuur dient te geschieden binnen 30 dagen na fac-

tuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. De betaling 

van het factuurbedrag door Afnemer dient steeds zonder opschorting, korting of verrekening 

te geschieden. 

2 In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Afnemer van rechtswege in verzuim zon-

der dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval worden alle betalingsver-

plichtingen van Afnemer terstond opeisbaar. 

3 In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Afnemer rente over het factuurbedrag 

verschuldigd vanaf de vervaldag, ten bedrag van 1% per maand of gedeelte hiervan, danwel 

de hogere wettelijke rente. 
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4 Wanneer Renewi het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in 

handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de Afne-

mer. Ter keuze van Renewi kan de Afnemer worden belast voor de werkelijke kosten waar-

voor Renewi zelf wordt belast, dan wel voor de kosten berekend overeenkomstig het Besluit 

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente, met 

een minimum van € 125,-. De enkele inschakeling van een derde door Renewi doet de ver-

schuldigdheid van de incassokosten ontstaan. 

 

Artikel 5  Zekerheid 

1 Indien Renewi verneemt van omstandigheden, die aan Renewi goede grond geven te vrezen 

dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Afnemer verplicht op eerste ver-

zoek van Renewi terstond genoegzame en in de door Renewi gewenste vorm zekerheid te 

stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Af-

nemer daaraan niet voldaan heeft, is Renewi gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op 

te schorten. 

2 Indien Afnemer aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet binnen 14 

dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle vorderingen 

direct opeisbaar.  

 

Artikel 6 Overmacht 

1 Renewi is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen en niet aansprakelijk voor het 

niet nakomen van haar verplichtingen, indien en voor zover de nakoming is vertraagd, belem-

merd, ingeperkt of verhinderd door een omstandigheid of gebeurtenis die buiten de macht 

van Renewi is gelegen waarmee geen rekening kon worden gehouden op de datum van het 

sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden ver-

meden of voorzien door Renewi. Als een omstandigheid of gebeurtenis die buiten de macht 

van Renewi ligt, gelden in ieder geval maar niet beperkt tot (ieder afzonderlijk of in combina-

tie met elkaar): storingen in de bedrijfsvoering, oorlog of een daarop gelijkende toestand, 

mobilisatie, oproer, stakingen of andere (georganiseerde of ongeorganiseerde) collectieve ac-

ties, bezetting, blokkade, molest, niet tijdig presteren van toeleveranciers of hulppersonen, 

epidemieën en pandemieën, maatregelen van overheidswege, storm, extreme weersomstan-

digheden e.d. 

2 In geval van overmacht zal Renewi Afnemer daarvan terstond op de hoogte brengen en Afne-

mer van de ontwikkelingen op de hoogte houden. 

3 Zolang overmacht Renewi verhindert haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na 

te komen, worden de overeenkomstige verplichtingen van Afnemer in dezelfde mate opge-

schort. 

 

Artikel 7 Levering 

1 De opgave van leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan en zal zoveel mogelijk in 

acht worden genomen, maar is niet bindend. Overschrijding van deze termijn, door welke 

oorzaak dan ook, zal Afnemer nooit recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de 

overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.  

2 Levering geschiedt, afhankelijk van hetgeen wordt overeengekomen, door afgifte van de za-

ken op het door Afnemer opgegeven afleveradres of doordat Afnemer de zaken bij Renewi 

ophaalt. 
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3 Tenzij anders overeengekomen reizen de zaken voor rekening en risico van Renewi, behalve 

indien het transport door, namens of voor rekening van Afnemer wordt verzorgd. Het risico 

van schade en/of verlies gaat over op Afnemer op het tijdstip dat de zaken worden ingela-

den in zijn voertuig, respectievelijk uitgeladen uit de voertuigen van Renewi of de door 

haar aangezochte voertuigen.  

4 Indien de zaken die overeenkomstig lid 2 van dit artikel geleverd zijn, door omstandigheden 

die niet aan Renewi toe te rekenen zijn en niet van haar wil afhankelijk zijn, niet naar de 

door Afnemer opgegeven plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, houdt Renewi die 

zaken voor rekening en risico van Afnemer ter zijner beschikking.  

5 Renewi behoudt zich het recht voor de levering in door haar vast te stellen gedeelten te la-

ten plaatsvinden.  

 

Artikel 8 Aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring 

1 Renewi is niet aansprakelijkheid voor schade van Afnemer of derden, tenzij de schade het ge-

volg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Renewi.  

2 Indien er niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid van dit artikel toch enige aanspra-

kelijkheid van Renewi mocht worden aangenomen, dan is deze aansprakelijkheid te allen 

tijde gelimiteerd tot het met de betreffende transactie samenhangende door Afnemer ver-

schuldigde factuurbedrag.  

3 De Afnemer vrijwaart Renewi voor alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet 

nakomen van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de tussen Afnemer en Renewi gesloten 

overeenkomst en/of deze voorwaarden, waaronder aanspraken wegens productaansprakelijk-

heid als gevolg van een gebrek in het product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en 

dat (mede) bestond uit door Renewi geleverde producten en/of materialen, tenzij de schade 

is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Renewi.  

4 Indien Renewi zaken, zoals bijvoorbeeld secundaire bouwstoffen, compost en grond, levert 

onder een erkende nationale Beoordelingsrichtlijn op grond van het Besluit bodemkwaliteit 

zijn die zaken conform de betreffende Beoordelingsrichtlijn geanalyseerd op bepaalde para-

meters. Het risico dat er niet onderzochte parameters in de zaken aanwezig zijn, ligt bij Af-

nemer.  

 

Artikel 9 Rechtsverlies door niet (tijdig) protesteren 

1 Alle rechten die Afnemer meent te hebben wegens tekortkomingen in de nakoming van de 

verplichtingen uit de overeenkomst aan zijde van Renewi, dienen schriftelijk te worden inge-

roepen door de Afnemer binnen veertien dagen nadat Afnemer het gebrek heeft ontdekt of 

redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Afnemer terzake 

vervallen. 

2 Mededelingen van Afnemer als bedoeld in het eerste lid van dit artikel schorten zijn beta-

lingsverplichtingen niet op. 

3 De prestatie van Renewi geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien Afnemer het 

geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan 

een derde heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken 

of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 
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Artikel 10 Partiële nietigheid 

Indien één of meer bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend 

is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om als-

dan (een) zodanige regeling(en) te treffen, die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zo-

veel mogelijk benadert. 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze 

1 Op alle offertes van Renewi en op alle overeenkomsten tussen Renewi en haar Afnemer, als-

mede op eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. 

2 Geschillen tussen Renewi en haar Afnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de be-

voegde rechter te Rotterdam. 

 

 

* * * 


