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The legal provisions of the German Civil Code apply to our deliveries and services with the following clarifying or deviating
conditions:

1. Algemeen
Onze aanbiedingen zijn ten aanzien van de leveringsmogelijkheid, de leverdatum, de hoeveelheid en de prijs tot aan de
schriftelijke orderbevestiging vrijblijvend. Voor order en aanbod gelden deze verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Mondeling gemaakte, afwijkende afspraken van deze voorwaarden gelden uitsluitend, indien ze uitdrukkelijk schriftelijk
door ons worden bevestigd. Andersluidende voorwaarden van de besteller gaan geen deel uitmaken van de overeenkomst,
wanneer deze van onze kant niet uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.
De overeenkomst is tot stand gekomen, wanneer een bestelling telefonisch of schriftelijk bij ons is binnengekomen en deze
door ons schriftelijk werd bevestigd, of indien er door ons een leverbon of een factuur werd opgesteld.
De gegevens uit de contractuele relatie worden volgens § 28 BDSG opgeslagen en gebruikt.

2. Onderwerp van de overeenkomst
Onze producten worden in overeenstemming met de Duitse materiaalnormen geleverd. Voor zover er geen dergelijke
normen bestaan, leveren wij onze producten in een goede, in de handel gebruikelijke hoedanigheid.
Voor de juiste keuze van de zand- en grindsoort is echter alleen de koper verantwoordelijk.
Al onze producten worden aan een bedrijfsinterne kwaliteitscontrole onderworpen.

3. Prijzen
De overeengekomen prijzen zijn van toepassing, telkens vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting. Wanneer er geen
uitdrukkelijke prijs werd overeengekomen, gelden de prijzen uit onze op dat moment geldende prijslijsten, vermeerderd met
de wettelijke omzetbelasting. Wanneer de goederen bij de besteller worden aangeleverd, dan dienen de vrachtkosten door
de besteller apart zonder aftrek te worden betaald.

4. Leverdatum
Voor zover mogelijk, worden gewenste leverdata door ons nagekomen, deze zijn echter steeds vrijblijvend, indien er niet
uitdrukkelijk schriftelijk iets anders overeengekomen is. Wanneer er door de koper voor de levering bepaalde dagen en uren
worden voorgeschreven en deze door ons worden bevestigd, leidt dit er niet toe dat er sprake is van een zogenaamde vaste
transactie. Wij zullen er evenwel alles aan doen om de aangegeven levertijden altijd na te komen. Maatgevend zijn in zoverre
de ADSp. Voor leveringsvertragingen door transportbedrijven die in onze opdracht werkzaam zijn, zijn wij niet
verantwoordelijk. Eventuele aanspraken tegen het transportbedrijf cederen wij aan de koper.
Als wij met een levering in gebreke blijven, bestaat er de mogelijkheid voor de koper om na een redelijke termijnstelling van
ten minste 4 dagen van de overeenkomst terug te treden, maar slechts voor zover de goederen tot aan het verstrijken van
de termijn niet leverbaar zijn, tenzij er sprake is van een geval van onmogelijkheid. Schadeloosstellingsaanspraken zijn
uitgesloten. De koper mag deelleveringen niet weigeren.
Mochten er op grond van omstandigheden, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, vertragingen ontstaan bij de levering,
dan zijn wij na informatie van de koper gerechtigd om de levering/resterende levering met de duur van het belet uit te
stellen of geheel of ten dele van de overeenkomst af te zien.

5. Geleverde hoeveelheid en geleverd gewicht
Bij losse verlading blijft een meer- of minderaanlevering tot 10 procent van de bestelde hoeveelheid voorbehouden. Voor de
berekening is het door onze verladingsafdeling vastgestelde gewicht maatgevend. Andere vaststellingen erkennen wij niet.
Wij zijn gerechtigd om deelleveringen te doen; deze gelden ten aanzien van de facturering, reclamaties, betalingstermijnen
enz. als telkens afzonderlijke transacties.
De aanlevering vindt altijd in gehele opleggertrucks plaats, tenzij er uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraken
hieromtrent werden gemaakt. Minderhoeveelheden worden volgens de afspraken met prijstoeslagen geleverd.

6. Levering en aanvaarding
Als plaats van levering geldt de verladingslocatie van het betreffende leverende bedrijf.
Bij overeengekomen aanlevering dient de koper de ongehinderde toegang tot de losplaats en het onverwijlde lossen te
garanderen. De losplaats moet in het bijzonder met voertuigen met een totaal gewicht van 45 t vrij en ongehinderd
bereikbaar zijn. De kosten voor het lossen komen voor rekening van de koper. De personen die de leverbon ondertekenen,
gelden tegenover ons als gevolmachtigd de ontvangst van de goederen te aanvaarden en te bevestigen.
De laad- en lostijd mag telkens niet langer duren dan 20 minuten. In geval van overschrijding wordt er een vast bedrag voor
standtijd van 65 €/uur in rekening gebracht.

7. Risico-overgang
Het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de goederen gaat over op de koper op het
moment dat de goederen onze verladingslocatie verlaten.
Bij aanlevering van onze producten door in onze opdracht rijdende voertuigen gaat het risico over met de overgave op de
plaats van bestemming.
Transportschade geeft de koper geen recht om de aanvaarding resp. betaling te weigeren. Een transportverzekering wordt
uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant gesloten en tegenover hem apart in rekening gebracht. Wij het sluiten van
een transportverzekering wordt aan de klant de door de verzekering aan ons betaalde schadeloosstelling vergoed.

8. Onderzoeks- en reclamatieplicht
De koper dient de goederen onverwijld ten aanzien van hun contractconformiteit, met name ten aanzien van soort-,
hoeveelheiden gewichtsafwijkingen evenals uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaak te onderzoeken. Reclamaties na
vaststelling van gebreken, ontbrekende hoeveelheden of foutieve levering dienen onverwijld schriftelijk te worden
meegedeeld. Niet-klaarblijkelijke gebreken dienen uiterlijk binnen één maand vanaf de levering te worden gereclameerd.
Wanneer de reclamatie formeel niet correct en niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, gelden de goederen als
goedgekeurd. Wanneer de reclamaties gerechtvaardigd zijn, kunnen wij naar eigen keuze de goederen ruilen of tegen
vergoeding van de koopprijs terugnemen. Schadeloosstellingsaanspraken zijn bij het terugnemen van de goederen
uitgesloten. Gereclameerde of herkenbaar gebrekkige goederen mag de koper niet verwerken. Voor schade die ontstaat
door het niet naleven van deze verplichting, zijn wij niet aansprakelijk.

9. Vrijwaring
Bij gerechtvaardigde en op tijd ingediende reclamaties kan de koper in plaats van de gebrekkige goederen de levering van
onberispelijke goederen verlangen. Het alsnog nakomen van de verplichting is pas dan mislukt, wanneer er twee
vervangende leveringen met gebreken behept zijn.
Voor het overige zijn wij, met uitzondering van schade voor een inbreuk op het leven, het lichaam of de gezondheid, niet
aansprakelijk voor het overtreden van onbelangrijke contractuele verplichtingen door eenvoudige nalatigheid. De
aansprakelijkheid is in geval van een overtreding van belangrijke contractuele verplichtingen op grond van eenvoudige
nalatigheid evenals door een inbreuk op contractuele verplichtingen door eenvoudige hulppersonen op grond van opzet of
grove nalatigheid wat de hoogte betreft beperkt tot de te voorziene, typische, gemiddelde schade. De aansprakelijkheid
voor vermogensschade is uitgesloten.
Met uitzondering van de in § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) aangegeven aanspraken en
schadeloosstellingsaanspraken op grond van een inbreuk op het leven, het lichaam of de gezondheid, zijn alle rechten van
koper vanwege een gebrek aan de geleverde zaak na twee jaar vanaf overgang van het risico verjaard.

10. Eigendomsvoorbehoud
Alle leveringen van onze producten vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. De verkochte goederen blijven daarom tot
aan de volledige betaling van alle vorderingen op grond van de transactie met de koper ons eigendom. Dit geldt ook voor
het geval dat de koopprijs voor de bepaalde, door de koper aangegeven goederenlevering betaald is.
De koper is gerechtigd om de aan eigendomsvoorbehoud onderhevig zijnde goederen (voorbehoudsgoederen) in het
normale zakelijke verkeer door te verkopen, onder de voorwaarde dat hij met zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud
overeenkomt en dat de vordering uit de doorverkoop overgaat op ons.
De koper mag de voorbehoudsgoederen noch verpanden, noch als zekerheid in eigendom overdragen.
Een be- of verwerking van de voorbehoudsgoederen vindt voor ons plaats in de zin van § 950 BGB, zonder dat er daardoor
verbintenissen voor ons ontstaan. De verwerkte zaak geldt als voorbehoudsgoederen in de zin van de bovenstaande
bepalingen.
Bij verwerking, verbinding of vermenging van de voorbehoudsgoederen met andere goederen komt ons het medeeigendom aan deze nieuwe zaak toe, naar evenredigheid van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen ten opzichte
van de factuurwaarde van de overige gebruikte goederen. Wanneer het eigendom door verbinding of vermenging komt te
vervallen, draagt de koper ons reeds nu de hem toekomende eigendomsrechten over aan het nieuwe product of de zaak in
de omvang van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen.

11. Bijzondere aanvaardingsvoorwaarden voor bouwreststoffen/stortplaatsexploitatie
Bij aanleveringen is de contractpartner verplicht om exact te informeren over de aard en samenstelling van de geleverde
stoffen. Het is hem uitdrukkelijk bekend dat er uitsluitend grond mag worden aangenomen, die in bijlage I nader beschreven
is. De contractpartner garandeert uitdrukkelijk dat de door hem aangeleverde goederen voldoen aan deze stortplaatsklasse.

12. Plaats van levering en bevoegde rechtbank
Plaats van levering en bevoegde rechtbank voor beide partijen is Bottrop, voor buitenlandse transacties geldt uitsluitend
het Duitse recht.

13. Rechtsgeldigheidsclausule
Mochten bepaalde contractbestanddelen ongeldig zijn of worden, dan wordt de rechtsgeldigheid van de overige
contractuele regelingen daardoor niet aangetast.
Stand van deze Algemene Voorwaarden: september 2013

Bijlage I bij de Algemene Voorwaarden (AV) van Stremmer Sand + Kies GmbH,
Bottrop-Kirchhellen, Duitsland
(Stand: September 2013)
A. Classificatiewaarden voor niet op de standplaats voorkomend grondmateriaal Zb0 – in de vaste
stof
Eenheid
Maximaal toegestane waarde
Arseen
mg/kg TS
15
Lood
mg/kg TS
70
Cadmium
mg/kg TS
1
Chroom (totaal)
mg/kg TS
60
Koper
mg/kg TS
40
Nikkel
mg/kg TS
50
Thallium
mg/kg TS
0,7
Kwikzilver
mg/kg TS
0,5
Zink
mg/kg TS
150
TOC
(maassa-%)*
1 resp. 0,5
EOX
mg/kg TS
1
Koolwaterstoffen
mg/kg TS
100
BTX
mg/kg TS
1
LHKW
mg/kg TS
1
PCB (6)
mg/kg TS
0,05
PAK (16)
mg/kg TS
3
Benzo(a)pyreen
mg/kg TS
0,3
*Bij een C:N-verhouding >25 bedraagt de classificatiewaarde 1 massa-%
B. Classificatiewaarde voor niet op de standplaats voorkomend grondmateriaal Z 0 – in het eluat

pH-waarde
Geleidbaarheid
Chloride
Sulfaat
Cyanide
Arseen
Lood
Cadmium
Chroom (totaal)
Koper
Nikkel
Kwikzilver
Zink
Fenolindex

Eenheid / max. toegestane waarde
µg/L
6,5 – 9,5
250 µS/cm
30
20
5
14
40
1,5
12,5
20
15
<0,5
150
20

Eenheid / max. toegestande waarde
mg/L

30
20
0,005
0,014
0,04
0,0015
0,0125
0,02
0,015
0,0005
0,15
0,02

