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Voorwoord 

RKR Recycling B.V. legt zich toe op het inzamelen, sorteren en recyclen c.q. doen laten recyclen van 
gebruikte katalysatoren.  

Katalysatoren zijn gemaakt van waardevolle grondstoffen die op nuttige wijze door RKR Recycling B.V. 
worden gewonnen uit de katalysatoren. RKR Recycling B.V. verkoopt de katalysatoren en uit katalysatoren 
gewonnen c.q. gerecyclede grondstoffen, waaronder edelmetalen. Daar er talloze fabrikanten van 
katalysatoren zijn en elke katalysator een andere samenstelling heeft, varieert de waarde naar soort en type 
katalysator. RKR Recycling hanteert daarom verschillende inkoopprijzen die dagelijks variëren. Dat hangt 
vooral samen met de grote waarde schommelingen van edelmetalen op de  wereldmarkt.   

Artikel 1 A. Definitiebepalingen 

In deze Algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren wordt verstaan onder: 

- Dagprijs:   De inkooprijs die RKR Recycling op de dag van levering hanteert voor het type
katalysator dat RKR Recycling in eigendom wordt geleverd, inclusief het zich in de katalysator
bevindende keramiek. De dagprijs is samengesteld uit enerzijds het component katalysator exclusief
het keramiek in de katalysator en anderzijds de waarde van het keramiek in de katalysator zelf

- Opdrachtgever: degene die gebruikte katalysatoren aan RKR Recycling aanbiedt en/of levert 
en/of opdracht geeft deze naar RKR Recycling te transporteren of te laten transporteren 

- RKR Recycling: RKR Recycling B.V. 
- RKR Recycling: RKR Recycling B.V. 
- Ontvanger: RKR Recycling 
- Algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren: deze Algemene inkoopvoorwaarden 

van RKR Recycling B.V.
- Katalysatoren: meerdere gebruikte katalysatoren of 1 

gebruikte katalysator
- Privacyverklaring: Privacyverklaring van RKR Recycling 

B.V.
- Katalysatoren de gebruikte katalysatoren en het zich 

in de katalysatoren bevindende keramiek

Artikel 1 B. Toepasselijkheid Algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren 

1. Deze Algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren en de privacyverklaring zijn toepasselijk op elke
tussen RKR Recycling en een Opdrachtgever gesloten overeenkomst tot inkoop van gebruikte
katalysatoren, alsmede de uitvoering daarvan en het vervoer van de katalysatoren naar RKR
Recycling. De Algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren en de privacyverklaring zijn tevens van
toepassing op uitgebrachte offertes inzake de inkoop van gebruikte katalysatoren.

2. RKR Recycling wijst de Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk af. Indien
desalniettemin sprake is van samenloop met de Algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren van
RKR Recycling prevaleren laatstgenoemde voorwaarden.

3. Door het sluiten van de overeenkomst of – bij het ontbreken van een overeenkomst – door de
levering van de katalysatoren aan RKR Recycling aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid
van deze Algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren en de privacyverklaring op de overeenkomst
met RKR Recycling. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van door Opdrachtgever zelf
gehanteerde voorwaarden, voor zover deze strijdig zijn met deze Algemene inkoopvoorwaarden
katalysatoren en privacyverklaring. Bij mondelinge, telefonische, per telefax, e-mail of op andere
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wijze tot stand gekomen overeenkomsten wordt de Opdrachtgever geacht met de toepasselijkheid 
van deze Algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren en de privacyverklaring akkoord te zijn 
gegaan, onder het doen van afstand van mogelijk door hem zelf gehanteerde voorwaarden, voor 
zover strijdig met deze Algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren en de privacyverklaring. 

Artikel 2. Aanbieding en acceptatie 

1. Het is een Opdrachtgever toegestaan gebruikte katalysatoren aan RKR Recycling te koop aan te bieden
tegen de door RKR Recycling gehanteerde inkoopprijzen. De gehanteerde inkoopprijzen is de door RKR
Recycling gehanteerde dagprijs voor het type katalysator op de dag van levering.

2. RKR Recycling is vrij het aanbod wel of niet te accepteren, alsmede vrij om de aangeboden katalysatoren wel of
niet aan te nemen.

3. Opdrachtgever dient alle van overheidswege door RKR Recycling benodigde en verlangde gegevens aan RKR
Recycling te verstrekken en zich deugdelijk jegens RKR Recycling te legitimeren. Opdrachtgever dient ook zorg
te dragen voor de deugdelijke invoer van de katalysatoren en dient alle daaraan verbonden kosten voor zijn
rekening te nemen. Opdrachtgever dient alle belastingen te betalen en te zorgen voor de juiste BTW afdracht
(Delivered Duty Paid).

4. Opdrachtgever dient aan alle overheidsvoorschriften te voldoen.
5. Opdrachtgever is jegens RKR Recycling gehouden de verstrekte informatie en de juistheid van de gegevens naar

waarheid en volledig aan RKR Recycling te verschaffen.
6. Opdrachtgever gaat akkoord met het registreren van de door hem verstrekte informatie en gegevens door RKR

Recycling, alsmede met het registreren en het verstrekken van die informatie aan overheid- en semi
overheidsinstanties zoals dat van overheidswege is vereist.

7. Opdrachtgever garandeert RKR Recycling dat de aangeboden gebruikte katalysatoren op legale wijze door hem
in eigendom zijn verkregen, alsmede voor normaal gebruik voor recycling doeleinden geschikt zijn. Het
voorgaande houdt tevens in dat de katalysatoren niet radioactief en ook niet besmet – zulks in de ruimste zin
van het woord - mogen zijn met andere chemische of andere stoffen die normaliter niet op,- aan of in
katalysatoren aanwezig mogen zijn die het door RKR Recycling beoogde normale gebruik en de verwerking
kunnen bemoeilijken.

8. Opdrachtgever garandeert dat de te leveren katalysatoren niet reeds zijn ontdaan van waardevolle metalen.

Artikel 3. Inkoopprijzen katalysatoren 

1. RKR Recycling bepaalt welke inkoopprijzen zij aan een Opdrachtgever na levering betaalt voor
de aangeboden katalysatoren. De prijs varieert per soort, type en merk katalysator dat het
betreft en kan dagelijks variëren en is na levering door RKR Recycling aan Opdrachtgever
verschuldigd. De inkoopprijzen zijn dan ook dagprijzen. De waarde van het keramiek in de
katalysatoren wordt bepaald door de snel analyse (XRF) van RKR Recycling. De uitkomst van de
analyse van RKR Recycling is bindend voor Opdrachtgever.

2. De RKR Recycling is bevoegd de inkoop- c.q. dagprijzen voor de katalysatoren eenzijdig te
wijzigen.

3. Na levering maakt RKR Recycling een factuur op voor de geleverde katalysatoren. RKR Recycling
betaalt binnen 30 dagen na factuurdatum op het IBAN nummer, zoals vermeld op de factuur en
door Opdrachtgever schriftelijk is opgegeven. Opdrachtgever staat er voor in dat het opgegeven
bankrekeningnummer juist is en hem daadwerkelijk ook toebehoort.

4. Indien van overheidswege wetswijzigingen en/of andere voorschriften worden opgelegd, kan RKR
Recycling niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

5. In alle gevallen waarin deze algemene inkoopvoorwaarden katalysatoren niet voorziet, is de
beslissing van RKR Recycling bepalend.
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6. Doen zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voor in één of meer 
prijsfactoren van de te leveren katalysatoren, dan is RKR Recycling gerechtigd de inkoopprijs 
dienovereenkomstig aan te passen.  

7. De door RKR Recycling gehanteerde (dag)prijs op de dag van levering geldt als de 
overeengekomen inkoopprijs. Deze prijs is  - tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld- inclusief 
omzetbelasting, heffingen, invoerrechten en andere belastingen en/of rechten. 

8. De inkoopprijs wordt uitgedrukt in de overeengekomen valuta. 

9. Kosten die voortvloeien uit annulering, aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor 
rekening van de Opdrachtgever. In geval van annulering door de Opdrachtgever, is de 
Opdrachtgever gehouden de daardoor door RKR Recycling geleden schade te vergoeden, 
waaronder de winstderving van RKR Recycling. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van de opdracht, 
die resulteren in vermindering in het aantal of het soort en type van de te leveren katalysatoren. 

 
Artikel 4.  Geldigheid offertes 

Uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende een door RKR Recycling aan te geven periode. 
Ontbreekt een dergelijke termijn dan is de offerte vrijblijvend. Offertes worden geacht te zijn 
gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan RKR Recycling 
mag uitgaan. 

 

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst 

1.   Een overeenkomst tussen RKR Recycling en Opdrachtgever voor de levering van katalysatoren 
komt uitsluitend tot stand nadat de Opdrachtgever zich deugdelijk jegens RKR Recycling heeft 
geïdentificeerd en Opdrachtgever bovendien schriftelijk akkoord is gegaan met de volgende 
voorwaarden: 

- met de toepasselijkheid van het privacyverklaring van RKR Recycling op de overeenkomst; 

- alsmede met de toepasselijkheid van deze door RKR Recycling gehanteerde Algemene 
inkoopvoorwaarden katalysatoren op de overeenkomst; 

- alsmede met door RKR Recycling gehanteerde dagprijs voor de katalysatoren; 

- alsmede middels ondertekening heeft ingestemd met het door RKR Recycling voorgelegde 
contract. 

2.  Eventuele later gemaakte schriftelijke en/of mondelinge aanvullende afspraken en/of wijzigingen 
tussen de Opdrachtgever en RKR Recycling zijn slechts dan bindend indien deze schriftelijk door 
RKR Recycling zijn bevestigd. 

 
Artikel 6. Levering van katalysatoren en risico-overdracht 

1. De Opdrachtgever zal de katalysatoren voor eigen rekening en risico binnen de 
overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats aan RKR Recycling in eigendom leveren 
en daarbij alle geldende regelgeving zorgvuldig in acht nemen. Opdrachtgever dient te zorgen 
voor alle noodzakelijke kennisgevingen aan de bevoegde autoriteiten. Opdrachtgever is 
kennisgever in de zin van de EVOA. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is 
de plaats van levering het adres van RKR Recycling. Na levering wordt RKR Recycling eigenaar 
van de geleverde katalysatoren en is RKR Recycling de geldende door RKR Recycling 
gehanteerde dagprijs voor de geleverde katalysatoren aan Opdrachtgever verschuldigd. 

2. RKR Recycling is te allen tijde gerechtigd de aangeboden katalysatoren geheel of gedeeltelijk te 
weigeren. In dat geval wordt de levering niet voltooid en dient Opdrachtgever de bevoegde 
autoriteiten in te lichten ten einde de teruglevering naar het land van herkomst op kosten en voor 
rekening en risico van Opdrachtgever in gang te zetten. Opdrachtgever verstrekt de verificatoire 
bescheiden aan RKR Recycling dat Opdrachtgever voor de voormelde kennisgeving heeft 
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zorggedragen. Alsdan komt de levering niet tot stand en blijven de aangeboden katalysatoren in 
het bezit van Opdrachtgever en voor diens rekening en risico. RKR Recycling sluit uitdrukkelijk 
aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor schade wegens gehele of gedeeltelijke weigering van 
de aangeboden katalysatoren uit. RKR Recycling is niet gehouden elke katalysator te onderzoeken. 
RKR Recycling is bevoegd  aan de hand van één of meerdere steekproeven een complete partij 
katalysatoren af te keuren en de levering daarvan te weigeren. 

3. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de gebruikte 
katalysatoren zijn geleverd die aan de overeenkomst beantwoorden, verkeert Opdrachtgever 
zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van rechtswege in gebreke en in verzuim in de 
nakoming van zijn contractuele verplichtingen jegens RKR Recycling. 

4.  Indien geen termijn voor levering is overeengekomen heeft RKR Recycling het recht om de 
Opdrachtgever bij aangetekend schrijven een termijn voor levering van de overeengekomen 
hoeveelheid katalysatoren te stellen. Deze termijn dient minimaal 1 week na de datum van 
verzending van het aangetekend schrijven te liggen, tenzij in onderling overleg een kortere termijn 
wordt overeengekomen. 

5.  Levering wordt eerst geacht te hebben plaatsgevonden indien RKR Recycling na controle en 
inspectie de katalysatoren accepteert en in ontvangst heeft genomen. De controle en 
inspectie hebben slechts betrekking op hoeveelheid, tijdstip en wijze van aflevering. Indien één 
of meerdere katalysatoren uit een partij katalysatoren naar het oordeel van RKR Recycling  niet 
aan de overeenkomst beantwoorden, kan RKR Recycling de aangeboden partij katalysatoren 
geheel of gedeeltelijk (zulks ter keuze van RKR Recycling) weigeren en wordt de levering voor 
het geweigerde deel niet voltooid. RKR Recycling zal bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - 
gerechtigd zijn de hele partij katalysatoren te weigeren, zodra  één of meerdere katalysatoren 
uit een partij sporen bevatten van manipulatie, zoals sporen van inslijpen van de nummers en  
herkenningstekens die niet door de oorspronkelijke fabrikant zijn aangebracht, alsook 
bijvoorbeeld sporen dat de katalysatoren zijn doorgezaagd en weer dichtgelast. RKR Recycling 
is bij weigering van een levering niet gehouden tot enige compensatie of schadevergoeding 
jegens Opdrachtgever. Aan de katalysatoren mogen bovendien geen waardevolle metalen zijn 
onttrokken. 

6. RKR Recycling is tevens gerechtigd de te leveren katalysatoren geheel of gedeeltelijk te weigeren 
indien zij van oordeel is dat één of meerdere katalysatoren uit de te leveren partij mogelijk niet 
legaal door Opdrachtgever zijn verkregen of dat acceptatie daarvan anderszins wegens enig 
overheidsvoorschrift mogelijk niet is toegestaan. De levering van de katalysatoren wordt in dat 
geval niet voltooid. De katalysatoren blijven alsdan voor risico van de Opdrachtgever en 
eigendom van Opdrachtgever. RKR Recycling is bij weigering van een levering niet gehouden tot 
enige compensatie of schadevergoeding jegens Opdrachtgever. 

7. RKR Recycling is gerechtigd, doch niet verplicht, om terstond bij de levering tot keuring van de te 
leveren katalysatoren over te gaan. Indien deze partij katalysatoren naar het oordeel van RKR 
Recycling geheel of gedeeltelijk niet aan de overeenkomst beantwoorden is RKR Recycling 
gerechtigd deze partij katalysatoren geheel of gedeeltelijk af te keuren. RKR Recycling is bij 
afkeuring niet gehouden tot enige compensatie of schadevergoeding jegens Opdrachtgever. 

8. In geval na controle en inspectie door RKR Recycling de aangeboden katalysatoren weigert of op 
enige andere grond weigert - welke weigering geldt als afkeuring –, wordt de levering geacht niet 
te hebben plaatsgevonden en blijven de katalysatoren voor risico en het eigendom van de 
Opdrachtgever. Indien de controle en inspectie en/of de keuring plaats vindt bij RKR Recycling is 
de Opdrachtgever in geval van afkeuring gehouden de katalysatoren terug te nemen. Ook indien 
de Opdrachtgever zich niet kan verenigen met het oordeel van RKR Recycling tot afkeuring, is de 
Opdrachtgever tot deze terugneming gehouden. RKR Recycling is bij weigering c.q. afkeuring van 
een levering niet gehouden tot enige compensatie of schadevergoeding jegens Opdrachtgever. 
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9. Bij geschillen over geleverde hoeveelheid of het soort en type katalysatoren zijn de gegevens 
van RKR Recycling bindend. 

10. De geleverde katalysatoren moeten aan de overeenkomst beantwoorden. 
11.  De geleverde katalysatoren beantwoorden niet aan de overeenkomst indien zij qua   

samenstelling, hoeveelheid of wijze van aanlevering afwijken van hetgeen tussen de 
Opdrachtgever en RKR Recycling is overeengekomen. De Opdrachtgever garandeert  RKR 
Recycling dat er geen waardevolle metalen aan de te leveren katalysatoren zijn onttrokken. 
Opdrachtgever is bekend met het feit dat RKR Recycling gebruikte katalysatoren inkoopt en 
recyclet ten einde de waardevolle metalen die in de katalysatoren zitten te kunnen winnen.  

12. Voor zover in de overeenkomst geen nadere omschrijving van de aan de katalysatoren te 
stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan 
de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen, alsmede 
legaal door Opdrachtgever verkregen te zijn. Aan de katalysatoren mogen bovendien geen 
waardevolle metalen zijn onttrokken. 

13. Het indienen van een klacht ontslaat RKR Recycling van diens betalingsverplichtingen jegens de 
Opdrachtgever, totdat RKR Recycling erkent dat  de klacht ongegrond is of zulks in rechte 
onherroepelijk is komen vast te staan. 

14. Na ontvangst van een klacht van RKR Recycling heeft de Opdrachtgever  5 werkdagen ter 
beschikking om te beslissen of hij de ondeugdelijk bevonden katalysatoren terugneemt en 
ontvangen bedragen aan RKR Recycling restitueert. In alle gevallen van terugzending neemt 
Opdrachtgever contact op met de bevoegde autoriteiten om op zijn kosten en verantwoordelijk te 
zorgen voor terugzending naar het land van herkomst met in achtneming van alle vigerende 
regelgeving en verplichtingen. 

15. Indien partijen niet binnen 5 werkdagen na het uiten van een klacht door RKR Recycling 
overeenstemming over een oplossing hebben bereikt, is RKR Recycling gerechtigd tot 
retourzending van de geleverde katalysatoren op kosten en voor rekening en risico van 
Opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan gehouden een gelijk bedrag aan hetgeen RKR Recycling 
aan Opdrachtgever heeft betaald binnen 3 werkdagen aan RKR Recycling terug te betalen. De 
kosten van retourzending zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij tussen partijen alsnog 
komt vast te staan dat de klacht ongegrond was of zulks in rechte onherroepelijk komt vast te 
staan. 

 
 
 
Artikel 7. Betaling en incasso 

1. RKR Recycling bepaalt dagelijks welke inkoopprijzen hij aan Opdrachtgever betaalt voor 
aangeboden katalysatoren. Dat is de dagprijs. De dagprijs varieert per soort, type en merk 
katalysator dat het betreft. RKR Recycling is aan Opdrachtgever enkel de dagprijs voor geleverde 
gebruikte katalysatoren verschuldigd die de geleverde katalysatoren op de dag van levering aan 
RKR Recycling hebben. 

De RKR Recycling is bevoegd de inkoopprijzen voor de katalysatoren eenzijdig te wijzigen. 
2. RKR Recycling zorgt voor het opmaken van de factuur. 
3. Opdrachtgever controleert de juistheid van de factuur die RKR Recycling opmaakt. 

Opdrachtgever meldt schriftelijk alle onjuistheden in de factuur binnen 5 werkdagen na 
ontvangst van de factuur aan RKR Recycling. Opdrachtgever is jegens RKR Recycling 
aansprakelijk voor alle schade indien hij niet aan de in dit lid vermelde verplichtingen geheel 
voldoet. Indien partijen het niet eens worden over een nieuwe gecorrigeerde factuur.  

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de op de factuur vermelde btw, ook 
als een te hoog bedrag aan btw is gefactureerd. Opdrachtgever dient over een geldig BTW- 
nummer te beschikken en dat BTW nummer aan RKR Recycling op te geven, alvorens de 
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factuur kan worden opgemaakt. 

5. RKR Recycling betaalt binnen 30 dagen na factuurdatum op het door de Opdrachtgever 
schriftelijk opgegeven bankrekeningnummer van Opdrachtgever. Dat bankrekeningnummer 
moet een geldig IBAN nummer zijn. Opdrachtgever kan het bankrekeningnummer alleen wijzigen 
door middel van het invullen en inleveren van het door RKR verstrekte bankwijzigingsformulier. 
 

6. Indien van overheidswege wetswijzigingen en/of andere voorschriften worden opgelegd, kan de 
RKR Recycling niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

7. In alle gevallen waarin contractueel niet tussen partijen is voorzien, is de beslissing van RKR 
Recycling bepalend. 

8. Doen zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voor in één of meer 
prijsfactoren van de te leveren katalysatoren, dan is RKR Recycling gerechtigd de inkoopprijs 
dienovereenkomstig aan te passen. 

9. De dagprijs die RKR Recycling is verschuldigd is - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- inclusief 
omzetbelasting, heffingen, invoerrechten en andere belastingen en/of rechten. 

10. De dagprijs wordt uitgedrukt in de overeengekomen valuta. 
11. Kosten die voortvloeien uit annulering, aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever. In geval van annulering door de Opdrachtgever, is de 
Opdrachtgever gehouden de daardoor door RKR Recycling geleden schade te vergoeden, 
waaronder de winstderving van RKR Recycling. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van de opdracht, 
die resulteren in vermindering in het aantal of het soort en type van de te leveren katalysatoren. 

 
 
 
Artikel 8.  Overmacht 

1. Tekortkomingen van één der partijen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan de 
tekortkomende partij worden toegerekend, indien en voor zover zij niet te wijten zijn aan schuld, 
noch krachtens de wet, de inhoud van de overeenkomst of de in het maatschappelijk verkeer 
geldende opvattingen voor rekening van de tekortkomende partij komen. De tekortschietende 
partij is in een dergelijk - in dit lid voornoemd - geval niet tot schadevergoeding verplicht, mits zij 
de andere partij onverwijld en in ieder geval binnen de voor de nakoming van de verplichting 
overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk heeft medegedeeld. 

2. Indien een geval van overmacht zich voordoet zijn partijen gerechtigd om in onderling overleg 
de leveringsdatum met een redelijke termijn te verschuiven, dan wel de overeenkomst te 
ontbinden, indien verschuiving van de termijn niet mogelijk blijkt of daaromtrent geen 
overeenstemming wordt bereikt. 

3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, grootschalige uitval 
van werknemers als gevolg van een epidemie, pandemie, sluiting van het bedrijf van 
overheidswege in verband met een epidemie, 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 overeenkomst – al dan niet tijdelijk  - niet kan worden uitgevoerd 
of wordt vertraagd, overheidsmaatregelen en regels in verband met ernstige calamiteiten (zoals een 
epidemie) waardoor de overeenkomst – al dan niet tijdelijk  - niet kan worden uitgevoerd of wordt 
vertraagd. 

4. Indien een geval van overmacht zich voordoet, is RKR Recycling 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 
RKR Recycling recht op vergoeding van de kosten, die zij reeds heeft gemaakt in verband met de 
overeenkomst met de wederpartij. 
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Artikel 9. Ontbinding 

1. Onverminderd de op grond van de wet en regelgeving toekomende rechten tot ontbinding, zijn 
partijen tevens gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling tot 
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, , indien de andere partij een verzoek tot surseance 
van betaling heeft ingediend of deze aan hem is verleend, in staat van faillissement is verklaard of 
een aanvraag daartoe is ingediend, dan wel er beslag op (een deel van) haar toekomende 
katalysatoren is gelegd. 

2. Ontbinding kan geschieden door middel van een schriftelijke verklaring. 

 

Artikel 10. Vrijwaring 

1. De Opdrachtgever is gehouden RKR Recycling te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot 
schadevergoeding jegens haar ter zake van de uitvoering van enige tussen RKR Recycling en de 
Opdrachtgever aangegane overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit 
voortvloeien. 
 
Artikel 11. Identificatie  

1. Opdrachtgever is bekend dat RKR Recycling wettelijk verplicht is zijn identiteit te controleren 
en die te registeren nu het om handel gaat van gebruikte ongeregelde goederen. 
Opdrachtgever zal RKR Recycling direct alle gegevens aan RKR Recycling verstrekken, die RKR 
Recycling nodig acht om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Opdrachtgever 
gaat akkoord zich jegens RKR Recycling te zullen legitimeren met een origineel en geldig 
identificatiebewijs.  

2. Hoewel Opdrachtgever daartoe niet wettelijk is verplicht, gaat Opdrachtgever bovendien 
akkoord dat RKR Recycling van het geldige legitimatiebewijs een kopie maakt dat zal worden 
opgenomen in de administratie van RKR Recycling.  

3. RKR Recycling zal ter voorkoming van identiteitsfraude in ieder geval zorgen dat op het kopie 
van het identiteitsbewijs het sofinummer en pasfoto van Opdrachtgever niet leesbaar c.q. 
herkenbaar is. Opdrachtgever is bekend dat die gegevens kunnen worden geraadpleegd door 
de autoriteiten.  

4. Daar het in casu in dit artikel om persoonsgegevens handelt, is op het registreren, bewaren en 
verwerken van die gegevens tevens de Privacyverklaring februari 2021 van RKR Recycling van 
toepassing. Opdrachtgever wordt daar bij deze dienaangaande uitdrukkelijk naar verwezen.  

Artikel 12. Cameratoezicht 

1. RKR Recycling wint edelmetalen uit gebruikte katalysatoren, hetwelk een aanzienlijk waarde 
vertegenwoordigd. Daarom acht RKR Recycling het noodzakelijk – zulks in het belang van 
de veiligheid van haar bedrijf, personeel en haar bezoekers – zwaar te beveiligen. Daarom is 
het gehele terrein van RKR Recycling beveiligd met cameratoezicht. Opdrachtgever gaat 
akkoord dat hij bij betreding van het terrein van RKR Recycling wordt gefilmd en dat die 
beelden gedurende zekere tijd door RKR Recycling worden bewaard.   

2. Opdrachtgever heeft het recht om die camerabeelden van hemzelf te zien. De beelden 
zullen maximaal 4 weken worden bewaard, waarna die zullen worden vernietigd. 
Opdrachtgever heeft het recht om ook voor ommekomst van voormelde termijn verwijdering 
van de beelden van hem te vorderen. RKR Recycling is echter gerechtigd de beelden op last 
van politie en justitie aan de bevoegde autoriteiten af te geven. 

3. Daar het in casu in dit artikel om persoonsgegevens handelt, is op het registreren, bewaren en 
verwerken van die gegevens tevens de Privacyverklaring februari 2021 van RKR Recycling van 
toepassing. Opdrachtgever wordt daar bij deze dienaangaande uitdrukkelijk naar verwezen.  
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  Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht 

1. Op elke offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtshandeling die uit het voorgaande 
voortvloeit alsmede op eventuele wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd kennis te nemen 
van geschillen tussen Opdrachtgever en RKR Recycling. Indien de Rechtbank de absoluut 
bevoegde rechter is in eerste aanleg, worden deze geschillen uitsluitend voorgelegd aan de 
Rechtbank in het arrondissement waarin RKR Recycling is gevestigd. De bepalingen van het 
Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) en andere internationale regelingen waarvan de toepasselijkheid 
mag worden uitgesloten zijn niet van toepassing. 

2.  Indien het geschil (mede) voortvloeit uit de vertaling van deze Algemene  
  inkoopvoorwaarden katalysatoren is de tekst van de Nederlandse versie bindend.  




