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DOC-010_Verkoopsvoorwaarden Adams Polendam
Op alle bestellingen, leveringen, verkopen en aannemingen zijn de hiernavolgende algemene
voorwaarden van toepassing.
1. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op de contractuele relatie met
Adams Polendam.
2. De prijslijsten, bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de grondstof- en materiaalprijzen,
de lonen en indien van toepassing de verwerkingsprijzen van afval in erkende installaties.
Indien deze prijzen wijzigingen ondergaan is Adams Polendam gerechtigd om haar prijzen en
bestekken op evenredige wijze aan te passen.
Prijslijsten kunnen door Adams Polendam steeds aangepast worden en gelden steeds “zolang
de voorraad strekt”.
3. Wanneer Adams Polendam ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m. niet in de
mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren behoudt deze zich het recht voor de
overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
4. De plaatsing van containers en de ophaling, transport en verwerking van het hierin
gedeponeerde afval zijn onderworpen aan de “acceptatievoorwaarden containers” welke
geraadpleegd kunnen worden op onze website www.adams-polendam.be.
Op verzoek van de klant zal een kopie per elektronische post bezorgd worden.
Door het plaatsen van een bestelling van een container bevestigt de klant uitdrukkelijk dat hij
van deze voorwaarden kennis heeft genomen en deze zonder voorbehoud aanvaardt.
Op al onze voorwaarden van bouwmaterialen en grondstoffen afkomstig van recyclage zijn de
algemene voorwaarden van de beroepsvereniging “Federatie van Producenten van
Recyclinggranulaten VZW – in het kort FPRG” van toepassing.
Deze voorwaarden kunnen geconsulteerd worden op www.fprg.be.
Op eenvoudig verzoek van de klant wordt elektronisch een kopie van deze algemene
voorwaarden bezorgd.
Door de levering te aanvaarden, bevestigt de klant uitdrukkelijk dat hij kennisgenomen heeft
van deze voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud aanvaardt.

5. Op alle directe aanvoer van afvalproducten door de klant zijn de voorwaarden voor “directe
aanvoer” bij de verwerkingsinstallaties van Adams Polendam NV van toepassing te consulteren
op www.adams-polendam.be.
Op de webpagina worden de afvalproducten aangegeven die door Adams Polendam aanvaard
worden voor verwerking met uitsluiting van alle andere producten.
Door de afvalproducten over te dragen aan Adams Polendam bevestigt de klant uitdrukkelijk
dat hij van deze voorwaarden heeft kennisgenomen en deze zonder voorbehoud aanvaardt.
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6. Adams Polendam behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement,
kennelijk onvermogen alsook bij een “change of control” van de koper.
7. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit
dan deze van onze leveranciers.
Adams Polendam is nooit gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving en
indirecte schade zoals reputatieverlies.
8. De goederen worden verzonden op risico van de koper.
De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
Indien de container of de goederen niet geleverd of afgezet kunnen worden op de in de
bestelling of offerte voorziene tijdstip is Adams Polendam gerechtigd om hiervoor een
vergoeding voor de wachttijd aan te rekenen op basis van de kostprijs voor de stilstand van het
betrokken materiaal, de kostprijs van het betrokken personeelslid of personeelsleden en het
verlies op overheadkosten.
9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico
van de koper.
10. Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na
factuurdatum.
De klacht dient duidelijk te omschrijven wat het gebrek is aan het geleverde product of dienst.
De klacht is niet meer ontvankelijk na verwerking van het geleverde materiaal.
11. De aanvaarding van de factuur geldt als aanvaarding van de factuurvoorwaarden.
12. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Beerse op het bankrekeningnummer van NV Adams
Polendam.
13. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldatum zijn van rechtswege zonder dat een
aanmaning vereist is intresten verschuldigd aan 1 % per maand vanaf de factuurdatum.
Tevens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd gelijk aan 10 % van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 100,00
€.
14. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van Adams Polendam.
15. Voor alle betwistingen in verband met de overeenkomst en de factuur zijn alleen de rechtbanken
van Turnhout en het vredegerecht te Hoogstraten bevoegd of de rechtbanken van de
woonplaats van verweerder, naar keuze van de NV Adams Polendam.
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