Algemene Inkoopvoorwaarden voor de inkoop van grondstoffen, schroot, recyclingmaterialen,
gedeclasseerde staalproducten, afval en soortgelijke materialen ('AIV Grondstoffen') van
INTERSEROH Evert Heeren GmbH
A. Algemene bepalingen
I. Toepassingsgebied
1. De onderstaand geregelde Algemene Inkoopvoorwaarden voor de inkoop van grondstoffen,
schroot, recyclingmaterialen, gedeclasseerde staalproducten, afval en soortgelijke materialen
('AIV Grondstoffen') van INTERSEROH Evert Heeren GmbH gelden uitsluitend voor de inkoop van
grondstoffen, schroot, recyclingmaterialen, gedeclasseerde staalproducten, afval en soortgelijke
materialen. Andersluidende of van deze AIV Grondstoffen afwijkende voorwaarden van de
leverancier worden alleen bestanddeel van de overeenkomst indien INTERSEROH daarin
uitdrukkelijk schriftelijk toestemt,. Deze AIV Grondstoffen gelden ook als INTERSEROH met
kennis van andersluidende of van deze AIV Grondstoffen afwijkende voorwaarden de levering of
dienstverlening aan de leverancier zonder voorbehoud uitvoert.
2. Deze AIV Grondstoffen gelden uitsluitend tegenover ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits
Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke juridische personen en publiekrechtelijke activa.
3. Deze AIV Grondstoffen gelden voor alle toekomstige zakenrelaties met de leveranciers en
vervangen eventueel andersluidende, vroegere Algemene Handelsvoorwaarden of Algemene
Inkoopvoorwaarden van INTERSEROH.
4. In voorkomend geval individueel overeengekomen afspraken met de leverancier (inclusief
nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in elk geval voorrang voor deze AIV
Grondstoffen. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is een schriftelijke overeenkomst resp.
de schriftelijke bevestiging van INTERSEROH vereist.
II. Contractsluiting en betalingsvoorwaarden
1. Offertes van de leverancier gelden uitsluitend bij uitdrukkelijke verklaring van acceptatie door
INTERSEROH.
2. De in de bestelling resp. het inkoopcontract vermelde prijzen zijn bindend en gelden, tenzij
anders is overeengekomen, voor de levering 'franco leveringsadres'.
3. De facturering door de leverancier dan wel de overschrijving door INTERSEROH geschiedt op
basis van het ontvangstgewicht en de kwaliteitsbeoordeling door INTERSEROH of een door
INTERSEROH daarmee belaste derde bij goederenontvangst.
4. Binnenkomende leveringen worden door INTERSEROH principieel afgerekend door middel van
overschrijving met inachtneming van eventuele weigerings- en andere kosten.
5. Bij facturering door de leverancier dienen de facturen te voldoen aan de wettelijke
voorschriften.
6. Bij de factuur dienen alle gegevens (bijv. weegbon, acceptatieverklaring enz.) te worden
gevoegd die voor de controle van de conctractconforme verrichting van de diensten/leveringen
vereist zijn.
7. Leveringen die vóór de afgesproken leveringsdatum of leveringstermijnen worden verricht,
leiden niet tot een wijziging van een aan de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijnen
of leveringsdatums gebonden opeisbaarheid van de betaling.
8. Betalingen geschieden, indien het daarbij geen transacties met contante betaling betreft, op de
30e resp. laatste dag van de op de levering volgende maand.
9. De wettelijke omzetbelasting dient volgens de wettelijke voorschriften in de correcte hoogte als
afzonderlijke post op de factuur resp. bijboeking te worden vermeld. Uitzonderingen van de
plicht tot vermelding van de omzetbelasting zijn alleen mogelijk bij uitdrukkelijke aantoning van
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de ontbrekende ondernemerseigenschap door de leverancier. De leverancier vrijwaart
INTERSEROH van alle aanspraken van derden die op grond van onjuiste informatie over diens
ondernemerseigenschap tegenover INTERSEROH worden ingediend.
10. Bij afrekeningen via overschrijving is de leverancier verplicht, INTERSEROH zijn
ondernemerseigenschap met het recht tot aftrek van voorbelasting aan te tonen door
voorlegging van een adequate verklaring van het belastingkantoor. Vervolgverklaringen dienen
jaarlijks te worden voorgelegd.
III. Gegevensbescherming
De leverancier gaat ermee akkoord dat INTERSEROH ten behoeve van facturering en overschrijving
evenals bij contante uitbetalingen persoonsgebonden gegevens door voorleggen van een
identificatiebewijs registreert en overeenkomstig de bepalingen van de Duitse wet bescherming van
persoonsgegevens opslaat.
IV. Concernverrekening
1. De leverancier gaat ermee akkoord dat vorderingen die INTERSEROH en andere INTERSEROHondernemingen (zie onder cijfer. 5) tegen haar verwerven, alle INTERSEROH-ondernemingen en
alle hoofdelijke schuldeisers toekomen; deze vorderingen kunnen dus verrekend worden met
verbintenissen van ongeacht welke van de INTERSEROH-ondernemingen jegens de leverancier.
2. Verder strekkend dan cijfer 1 kunnen vorderingen van de leverancier tegen INTERSEROHondernemingen worden verrekend met vorderingen van INTERSEROH-ondernemingen jegens
andere ondernemingen van het concern waartoe de leverancier behoort.
3. Voorstaande regelingen gelden ook als enerzijds contante betaling, anderzijds de verstrekking
van wissels is overeengekomen en de vorderingen van de tegenpartij andere
opeisbaarheidsdatums hebben, waarbij in alle gevallen met valutadatum wordt afgerekend.
4. De leverancier ziet ervan af, bij vorderingsmeerderheid bezwaar te maken tegen de bepaling van
de te verrekenen vorderingen door INTERSEROH (§ 396 lid 1 zin 2 BGB).
5. INTERSEROH-ondernemingen zijn INTERSEROH SE Köln en haar binnen- en buitenlandse
concernondernemingen die INTERSEROH op verzoek meedeelt (zie ook het concern-jaarverslag
van INTERSEROH SE); met name behoren daartoe ook volgens § 15 AktG (Duitse
vennootschapswet) met INTERSEROH SE verbonden ondernemingen.
B.Uitvoering van de levering
I. Leveringsdatums, leveringstermijnen
1. De overeengekomen leveringstermijnen en -datums zijn bindend.
2. De leverancier is verplicht, INTERSEROH per omgaande schriftelijk mededeling te doen als zich
omstandigheden voordoen of voor hem afzienbaar worden waaruit voortvloeit dat hij de
overeengekomen leveringstermijnen en -datums niet zal kunnen aanhouden.
3. De leverancier dient INTERSEROH onmiddellijk schriftelijk te informeren over
leveringsvertragingen van toeleveranciers of subondernemingen. In dit geval is een termijn- of
datumoverschrijding niet gerechtvaardigd.
4. Bij leveringsvertragingen kan INTERSEROH aanspraak maken op de wettelijke vorderingen. Met
name is INTERSEROH gerechtigd, na vruchteloos verstrijken van een wettelijk evenredige
natermijn schadevergoeding in plaats van de levering te eisen en van het contract terug te
treden. De leverancier is aansprakelijk voor schuld door zijn plaatsvervanger en de door deze
ingezette plaatsvervangers evenals voor eigen schuld.
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5.

6.

De leverancier dient opschortingen tegen zich te laten gelden. De opschortingen kunnen door
INTERSEROH schriftelijk, telefonisch of in een andere, geschikte vorm (bijv. per e-mail) worden
uitgesproken.
Indien INTERSEROH in gevallen van overmacht, bij staking of uitsluiting de vervulling van haar
contractuele plichten onmogelijk wordt gemaakt of aanzienlijk bemoeilijkt wordt, kan
INTERSEROH het contract in zijn geheel of in delen opheffen of de uitvoering tot een latere
termijn verlengen zonder dat de leverancier hieruit ongeacht welke aanspraken tegen
INTERSEROH kan afleiden.

II. Afwikkeling van de levering
1. Indien niet anders is overeengekomen, bepaalt INTERSEROH de plaats van ontvangst voor de
levering (plaats van vervulling). Indien door INTERSEROH geen uitdrukkelijke bestemming wordt
aangegeven, is de vestigingsplaats van INTERSEROH plaats van vervulling. De leverancier dient
zich de ontvangst door INTERSEROH schriftelijk te laten bevestigen.
2. Indien een weging vereist is, is het gewicht doorslaggevend dat op geijkte weegschalen aan het
ontvangststation is vastgesteld.
3. De goederen dienen zoals in de handel gebruikelijk te worden aangeleverd. Wettelijke
voorschriften, met name betreffende de werkveiligheid en de milieubescherming, dienen in acht
te worden genomen. De levering dient overeen te stemmen met de erkende regels van de
techniek. Vermenging van meerdere soorten is niet toegestaan.
4. Het eigendomsvoorbehoud ten gunste van de leverancier en derden is uitgesloten. De
leverancier is verplicht, INTERSEROH de goederen vrij van derdenrechten alsmede van eigen
rechten over te geven en in eigendom over te dragen.
5. De declaratie van leveringen in vrachtbrieven, leverbonnen, connossementen en overige
leveringspapieren dient volledig te zijn en te voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften.
Kosten en schade op grond van onjuiste, onvolledige en/of verzuimde declaratie zijn voor
rekening van de leverancier., De leverancier vrijwaart INTERSEROH van alle aanspraken van
derden die op grond van onjuiste, onvolledige en/of verzuimde declaratie tegenover
INTERSEROH worden ingediend.
6. Als de leverancier verklaringen afgeeft over de oorsprong van de goederen, is hij verplicht, de
bevoegde overheidsinstanties in staat te stellen, deze bewijzen van oorsprong te controleren en
zowel de vereiste informatie te verstrekken als eventueel vereiste bevestigingen te leveren. Als
de verklaring van oorsprong als gevolg van onjuiste documentatie of ontbrekende
controlemogelijkheid niet door de bevoegde overheidsinstantie wordt erkend, is de leverancier
verplicht, een INTERSEROH daardoor ontstane schade te vergoeden en INTERSEROH te vrijwaren
van alle derdenaanspraken.
7. Het transport en de invoer van de door INTERSEROH bestelde goederen dient te geschieden met
inachtneming van de op dat moment van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, met name van
de GGVSE (Duitse verordening gevaarlijke goederen over de weg en het spoor) en de
douanebepalingen. Als de leverancier deze verplichtingen niet vervult, is INTERSEROH
gerechtigd, noodzakelijke maatregelen te treffen voor rekening van de leverancier, ook indien
het een transport op het bedrijfsterrein van INTERSEROH of het ontvangststation betreft
8. Personen die ter vervulling van de verplichtingen van de leverancier op het bedrijfsterrein van
INTERSEROH werkzaam zijn, dienen de aanwijzingen van INTERSEROH en de bepalingen van de
bedrijfsverordening van INTERSEROH evenals de bij INTERSEROH toegepaste
ongevallenpreventie-, werkveiligheids-, milieu- en overige voorschriften in acht te nemen.
Binnen de bedrijven van INTERSEROH mogen gevaarlijke goederen alleen na overleg met
INTERSEROH ingezet worden en moeten deze correct gekenmerkt zijn.
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9.

Vermenging van meerdere soorten is niet toegestaan.

III. Verzending, verpakking en gevarenoverdracht
1. Alle verzendkosten (bijv. verpakking, transport, verzekering, douanetarieven en andere
heffingen) zijn voor rekening van de leverancier.
2. De leverancier draagt het risico van de verzending tot aan de overdracht van de goederen aan
INTERSEROH resp. een door INTERSEROH benoemde derde aan het ontvangststation.
IV. Reclamatierechten
1. INTERSEROH resp. de door haar aangewezen derde is verplicht, de goederen binnen een
redelijke termijn op eventuele gebreken te onderzoeken. INTERSEROH resp. de met de opdracht
belaste derde is alleen verplicht, steekproefsgewijs een controle uit te voeren. Bij constatering
van gebreken is de reclamatie in elk geval tijdig als deze binnen een termijn van 10 werkdagen
(zonder zaterdagen), gerekend vanaf de dag van levering aan het ontvangststation of bij
verborgen gebreken vanaf ontdekking door INTERSEROH resp. de afnemer van INTERSEROH- bij
de leverancier gemeld wordt. In dit geval ziet de leverancier af van bezwaar vanwege te late
reclamatie.
2. De wettelijke reclamatie- en garantieaanspraken blijven INTERSEROH onbeperkt voorbehouden.
In elk geval is INTERSEROH gerechtigd, naar eigen keuze van de leverancier het verhelpen van de
gebreken (nabewerking) of levering van foutloze goederen te verlangen. Het recht op
schadevergoeding in plaats van goederen blijft onverlet.
3. INTERSEROH is gerechtigd, voor rekening van de leverancier de gebreken zelf te verhelpen of te
laten verhelpen door een derde als direct gevaar dreigt of bijzondere spoed geboden is.
4. Indien niet anders overeengekomen, bedraagt de verjaringstermijn voor reclamatieaanspraken
36 maanden, gerekend vanaf de dag van levering der goederen.
5. De INTERSEROH bij reclamaties om kwaliteits- of andere redenen ontstane kosten worden de
leverancier als weigerkosten in rekening gebracht. Voorts zijn met name door de reclamatie
ontstane stand- of liggelden voor rekening van de leverancier.
6. Bij aantreffen van explosieven, explosieverdachte voorwerpen, gesloten holle lichamen of
belastingen met radioactiviteit onder de geleverde goederen zijn alle kosten, met name voor
onderzoek, separatie, veiligstelling, opslag, extra transportkosten, behandeling, afvoer,
eventuele boetes en andere vervolgkosten, voor rekening van de leverancier. Voorts is de
leverancier aansprakelijk voor mogelijk hieruit voortvloeiende materiële of persoonlijke schade.
Indien wettelijk toegestaan is de leverancier verplicht, de belaste stoffen terug te nemen. Voorts
kan INTERSEROH de leverancier een vondstpremie in rekening brengen. De leverancier dient
INTERSEROH te vrijwaren van derdenaanspraken die worden ingediend op grond van de door de
leverancier bijgeleverde storende verbindingen.
V. Keulse Overeenkomst, Vrijheid van Radioactiviteit en Ioniserende Straling
1. Met de levering van de goederen verklaart de leverancier dat bij alle leveringen de goederen zijn
onderzocht op het voorhanden zijn van explosieven, explosieverdachte voorwerpen, gesloten
holle lichamen en radioactief materiaal. Op grond van deze controle garandeert hij dat de
geleverde goederen vrij zijn van explosieven, explosieverdachte voorwerpen, gesloten holle
lichamen en radioactief materiaal evenals van overige milieubelastende stoffen en van
ioniserende straling die de natuurlijke eigen straling overschrijdt. INTERSEROH is gerechtigd, de
acceptatie van leveringen te weigeren waarin voornoemde storende verbindingen dan wel
stralingsbelastingen zijn aangetroffen en zowel de bevoegde overheid als de leverancier
dienaangaande in te lichten.
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2.

De leverancier dient INTERSEROH bij hernieuwde opname van leveringen, voor het overige
steeds aan het begin van een kalenderjaar, een schriftelijke verklaring voor te leggen waarin het
volgende is vervat:
'Bij belading af eigen magazijn verzekeren wij dat alleen staalschroot wordt geleverd dat
tevoren door ons met eigen meetapparatuur werd onderzocht op vrijheid van ioniserende
straling. Derhalve kunnen wij vooraf voor elke in de loop van het jaar .... verzonden levering
naar eer en geweten de verklaring afleggen dat het staalschroot op grond van voornoemde
controles vrij is van ioniserende straling die de gemeten ondergrondstraling van de
omgeving overschrijdt.
Bij beladen door subleveranciers (dropshipping) verklaren wij dat wij onze subleveranciers
hebben gewezen op hun verplichting tot zorgvuldige controle van het door hen te leveren
staalschroot op vrijheid van ioniserende straling die de gemeten ondergrondstraling van de
omgeving overschrijdt. Onze leveranciers hebben ons verzekerd dat zij het te leveren
staalschroot met eigen meetapparatuur zorgvuldig zullen onderzoeken en op grond van
deze meting naar eer en geweten de verklaring kunnen afgeven dat het te leveren
staalschroot vrij is van ioniserende straling die de gemeten ondergrondstraling van de
omgeving overschrijdt.
Bij leveringen van staalschroot uit directe importen per schip, wagon of vrachtwagen
verklaren wij dat het contract waaruit deze importhoeveelheden stammen, uitdrukkelijk de
toezegging zal bevatten dat het te leveren staalschroot op grond van een controle met
eigen meetapparatuur vrij is van ioniserende straling die de gemeten ondergrondstraling
van de omgeving overschrijdt.'

3.

De leverancier dient INTERSEROH bij hernieuwde opname van leveringen, voor het overige
steeds aan het begin van een kalenderjaar, een schriftelijke verklaring voor te leggen waarin het
volgende is vervat:
'Bij belading af eigen magazijn verzekeren wij dat alleen staalschroot wordt geleverd dat
tevoren door ons werd onderzocht op vrijheid van explosieven, explosieverdachte
voorwerpen en gesloten holle lichamen. Derhalve kunnen wij vooraf voor elke in de loop
van het jaar .... verzonden levering naar eer en geweten de verklaring afleggen dat het
staalschroot op grond van voornoemde controle vrij is van explosieven, explosieverdachte
voorwerpen en gesloten holle lichamen.
Bij beladen door subleveranciers (dropshipping) verklaren wij dat wij onze subleveranciers
hebben gewezen op hun verplichting tot zorgvuldige controle van het door hen te leveren
staalschroot op vrijheid van explosieven, explosieverdachte voorwerpen en gesloten holle
lichamen. Onze leveranciers hebben ons verzekerd dat zij het te leveren staalschroot
zorgvuldig zullen onderzoeken en op grond van dit onderzoek naar eer en geweten de
verklaring kunnen afgeven dat het te leveren staalschroot vrij is van explosieven,
explosieverdachte voorwerpen en gesloten holle lichamen.
Bij leveringen van staalschroot uit directe importen per schip, wagon of vrachtwagen
verklaren wij dat het contract waaruit deze importhoeveelheden stammen, uitdrukkelijk de
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toezegging zal bevatten dat het te leveren staalschroot op grond van een controle vrij is van
explosieven, explosieverdachte voorwerpen en gesloten holle lichamen.'
4.

5.
6.

INTERSEROH is gerechtigd, voor elke ton geleverd schroot de in de 'Keulse Overeenkomst
(nieuw)' overeengekomen verzekeringspremie - die de verzekeringsbelasting includeert - ten
laste van de leverancier te verrekenen.
Schroot uit onschadelijk gemaakte munitie mag ook bij voorhanden zijn van een
onbedenkelijkheidsverklaring alleen na voorafgaand overleg met INTERSEROH geleverd worden.
De ongevallenpreventievoorschrift 'Explosieven en holle lichamen in schroot' van de Duitse
bedrijfsongevallenverzekering voor gieterijen en walswerken en de overheidsverordening van
de bevoegde ordedienst ter voorkoming van schade door gevechtsmiddelen (verordening
gevechtsmiddelen) van de betreffende deelstaten in de van toepassing zijnde lezing zijn
bestanddeel van deze AIV Grondstoffen.

VI. Productaansprakelijkheid - ontheffing
1. Indien de leverancier verantwoordelijk is voor een productschade, is hij verplicht om
INTERSEROH te vrijwaren van schadeclaims door derden, indien en voor zover de oorzaak
binnen zijn beheers- en organisatiebereik is ontstaan en hij zelf aansprakelijk is tegenover
derden.
2. Binnen het kader van de vrijwaringsverplichting in de zin van lid 1 is de leverancier verplicht,
eventuele kosten conform §§ 683, 670 BGB te vergoeden die voortvloeien uit of in verband met
door INTERSEROH uitgevoerde maatregelen zijn ontstaan.
D. Diversen
1. Geheimhouding
1. De leverancier is verplicht, alle niet algemeen bekende technische en koopmansinformatie resp.
kennis die hij door de zakenrelatie tussen INTERSEROH en leverancier verwerft, als
handelsgeheim te zullen bewaren.
2. De leverancier mag uitsluitend na voorafgaande, schriftelijke toestemming van INTERSEROH met
de gemeenschappelijke zakenrelatie reclame maken.
II. Cessie, verrekening, inhoudingsrecht
1. De leverancier is uitsluitend na voorafgaande, schriftelijke toestemming van INTERSEROH
gerechtigd, zijn vorderingen tegenover INTERSEROH te cederen.
2. Binnen de wettelijke omvang heeft INTERSEROH recht op verrekening en inhouding.
III. Toepasbaar recht/contracttaal
Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met
uitsluiting van het UN-kooprecht. Contract- en zakelijke taal is Duits.
IV. Aanvullende gelding van verdere bepalingen
Voor de inkoop van Ne-metalen gelden aanvullend de voorwaarden van de Duitse Metaalhandel,
gepubliceerd door de 'Verein Deutscher Metallhändler e.V'. in de op dat moment actuele lezing.
V. Forum
Uitsluitend forum is de vestigingsplaats van INTERSEROH. INTERSEROH is echter gerechtigd, claims
tegen de leverancier ook voor de rechtbanken van het algemene en bijzondere forum van de
leverancier te doen gelden.
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VI. Slotbepalingen
Indien een of meerdere bepalingen van deze AIV Grondstoffen nietig of onuitvoerbaar mochten zijn
of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen in deze AIV Grondstoffen onverlet. De
partijen verplichten zich, nietige of onuitvoerbare bepalingen van deze AIV Grondstoffen
onmiddellijk te vervangen door geldige bepalingen die de economische doelstelling van de nietig
geworden bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen. De regelingen conform de leden 1 en 2 gelden
dienovereenkomstig als deze bepalingen hiaten mochten vertonen.
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