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Recycling Best is een onderneming met als bedrijfsactiviteiten het ophalen van apparatuur en onschadelijk
bedrijfsafval voor recycling, handel en bemiddeling in overtollige apparatuur en overige goederen, ontruimen
van bedrijfsruimten en demontagewerk op locatie.
Algemeen
1. Alle overeenkomsten Recycling Best zijn uitsluitend onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
Afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door
Recycling Best schriftelijk zijn aanvaard. Met het geven van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de
navolgende voorwaarden.
2. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Recycling Best niet aanvaard
tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
3. Recycling Best stelt een afschrift van haar algemene voorwaarden ter hand aan de opdrachtgever. Zij is
ten allen tijde bereid de opdrachtgever een afschrift van haar algemene voorwaarden te doen toekomen,
indien deze hierom verzoekt.
Offertes en totstandkoming
1. Alle offertes , hoe ook genaamd, door Recycling Best zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte
gegevens.
2. Opdrachtgever conformeert zich aan een geheimhoudingsplicht inzake de adviezen en tarieven van
recycling Best.
3. Een door Recycling Best aan opdrachtgever uitgebrachte offerte is slechts geldig gedurende de in de
offerte genoemde termijn. Indien geen termijn is genoemd, vervalt de offerte na vier weken.
Voorwaarden ophalen voor recycling.
1. Recycling Best voert afval van elektrische en elektronische apparaten af alsmede overig niet gevaarlijk
bedrijfsafval. Uitdrukkelijk uitgesloten voor afvoer zijn gevaarlijke afvalstoffen zoals chemisch afval.
Specifiek uitgesloten materialen zijn: explosieve stoffen, gecomprimeerde gassen, brandbare- en
explosieve stoffen, oxiderende- en bijtende stoffen, giftige stoffen en radioactieve stoffen. verder alle
stoffen die voor mens en milieu gevaarlijk zouden kunnen zijn.
2. Recycling Best behoud zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen apparaten en
goederen niet op te halen of af te voeren voor recycling.
3. Recycling Best stelt opdrachtgever aansprakelijk voor gevolgschade indien onjuiste informatie is
gegeven over de aard van de af te voeren apparaten of afvalstoffen.
4. Opgehaalde apparaten, goederen en afvalstoffen worden eigendom van Recycling Best. Het moment
van overdracht van eigendom is het moment van ontvangst. Uitgezonderd zijn de materialen of
apparaten die genoemde materialen bevatten zoals genoemd in punt 1.
5. Indien opdrachtgever geen opdracht geeft voor verwijdering van opgeslagen data zoals wellicht
aanwezig op harde schijven en in de op te halen apparatuur, aanvaardt Recycling Best geen enkele
aansprakelijkheid voor zowel directe- als indirecte gevolgen, reputatieschade als ook gevolgschade door
het uitlekken of bekend worden van gegevens en informatie.
Voorwaarden opkopen overtollige apparatuur
1. De definitieve aanvaarding van gekochte apparatuur gebeurt altijd en uitsluitend op basis van
nacalculatie, beoordeling of inspectie na inontvangstname. De redenen voor het niet aanvaarden van
apparaten kunnen, maar niet uitsluitend, zijn; apparaten zijn defect, incompleet of beschadigd.
2. Nacalculatie, Inspectie en beoordeling gebeurt uitsluitend door Recycling Best. Hierover kan niet
gecorrespondeerd worden.
3. Recycling Best blijft eigenaar van de apparatuur.
4. Apparatuur welke niet aanvaard is voor opkoping kan worden gerecycled of doorverkocht. Hieraan zijn
geen kosten verbonden. Een eventuele vergoeding geschiedt naar inzicht van Recycling Best.

Voorwaarden ontruimen en demontage
1. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Recycling Best tijdig kan beschikken over de
voor uitvoering van het werk eventuele benodigde gegevens en toestemmingen.
2. De opdrachtgever is verplicht tijdig voor een goede toegang naar het werk zorg te dragen alsmede de
voor de uitvoering van het werk nodige voorzieningen te treffen waaronder de eventueel nodige
aansluitmogelijkheden voor elektriciteit. De kosten van elektriciteit zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
3. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever
verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Recycling Best voortvloeiende schade en kosten door de
opdrachtgever te worden vergoed.
4. Indien Recycling Best extra werkzaamheden dient te verrichten als gevolg van onvolledigheden of fouten
in de aangeleverde opdrachten, zelf aanvullende gegevens dient te achterhalen danwel de
opdrachtgever ingrijpende wijzigingen tijdens of na voltooiing van de opdracht verlangt, een en ander te
wijten aan en/of voor risico van de opdrachtgever, heeft Recycling Best het recht de kosten hiervan aan
de opdrachtgever door te berekenen conform het daarvoor van toepassing zijnde uurtarief.
5. Recycling Best heeft het recht te bedingen dat de opdrachtgever alvorens de opdracht wordt uitgevoerd
of afgerond aan Recycling Best een voorschot betaalt. De hoogte hiervan wordt bepaald door Recycling
Best met inachtneming van de redelijkheid en/of naar ratio van het werk dat reeds voltooid is.
6. Recycling Best heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van of zich te laten
bijstaan door derden, zonder de opdrachtgever hiertoe in te lichten en zonder dat de opdrachtgever
hiertegen bezwaren kan inbrengen, een en ander met inachtneming van de redelijkheid.
7. Recycling Best spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter
nimmer gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met
een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt. Kosten die voortvloeien uit een bevoegdheid of verplichting in gevolge van wet- en regelgeving,
die redelijkerwijs bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzien waren, kunnen door Recycling Best
in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
8. Recycling Best is slechts gehouden aan een annulering of wijziging in of van de opdracht indien deze
schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard.
9. Recycling Best behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder als
gevolg daarvan schade-plichtig te zijn en/of zonder dat de opdrachtgever hierdoor het recht heeft de
opdracht te annuleren of te (laten) ontbinden.
10. De opdrachtgever is verplicht Recycling Best in kennis te stellen van gevaarlijke stoffen en
omstandigheden die mens en milieu in gevaar kunnen brengen.
11. Recycling Best stelt opdrachtgever aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade en
reputatieschade indien geen of onjuiste informatie is gegevens over gevaarlijke stoffen.
12. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Recycling Best of degenen, die door haar in het werk
zijn gesteld, wordt elke aansprakelijkheid voor middellijk of onmiddellijk geleden schade - waaronder
begrepen alle materiële of immateriële schade, bedrijfs- en of stagnatieschade - ontstaan bij of door de
uitvoering van het werk dan wel door gebreken van door Recycling Best geleverde zaken of diensten bij
de opdrachtgever of derden, uitgesloten.
13. In geval van aansprakelijkheid komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen
Recycling Best verzekerd is en beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag van de opdracht.
14. Bij het verstrekken van een opdracht doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de te ruimen boedel
en/of de te demonteren objecten en staan deze ter beschikking van Recycling Best. Uitgezonderd zijn
gevaarlijk stoffen zoals vermeld in art 10 en 11 van deze voorwaarden.
Toepasselijk recht
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of enige overeenkomst,
waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of die naar
aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst ontstaan,
zullen worden beslecht door een bevoegd rechter te ’s-Hertogenbosch.

