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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RECYCOLD COOL SOLUTIONS B.V.  

 
Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 
1. Recycold: Recycold Cool Solutions B.V. gevestigd te Venlo en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 65325249. 
2. Wederpartij: de partij met wie Recycold een overeenkomst is aangegaan. 
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of 

werkzaamheden die Recycold aan Wederpartij verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele 
aanvullende overeenkomsten.  

4. Voor zover algemene voorwaarden van Wederpartij van toepassing worden verklaard, 
geldt dat deze uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. 

5. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden, 
dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen. 

6. Recycold is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
 
Artikel 2: Aanbiedingen 
1. Aanbiedingen van Recycold zijn vrijblijvend, doch hebben een geldigheidsduur van drie 

maanden, tenzij schriftelijk anders vermeld. 
2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van aan Recycold verstrekte 

gegevens, waarop Recycold haar aanbieding baseert. 
3. In aanbiedingen eventueel voorkomende afbeeldingen, tekeningen, maat- en 

gewichtsopgaven binden Recycold niet. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, 
in publicaties of op offertes binden Recycold evenmin. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten. 
5. Wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze 

niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend 
maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recycold. 

 
Artikel 3: Overeenkomst(en) 
1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van Recycold schriftelijk is 

geaccepteerd. 
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Wederpartij. 

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
3. Indien Wederpartij na uitgebreide voorbereidende werkzaamheden door Recycold alsnog 

niet tot een overeenkomst overgaat, is Recycold gerechtigd om een redelijke vergoeding 
voor de precontractuele werkzaamheden in rekening te brengen bij Wederpartij. 

4. Overeenkomsten worden naar het beste kunnen en met redelijk te verwachten 
zorgvuldigheid uitgevoerd. 

5. Wederpartij is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van 
bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de 
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken van alle informatie die haar door Recycold 
ter beschikking is gesteld. 

 
Artikel 4: Intellectuele eigendom  
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Recycold de auteursrechten en alle rechten 

van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke. 

2. De rechten op de lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Recycold. Deze 
gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Recycold niet gekopieerd, 
gebruikt of aan derden getoond worden. 

3. Wederpartij garandeert dat geen gegevens over de door Recycold gekozen detaillering, 
gebruikte fabricage- en/of constructiemethode zonder voorafgaande uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Recycold worden gekopieerd, aan derden die niet bij de 
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uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken worden getoond, bekend gemaakt of 
gebruikt. 

4. Bij overtreding lid 2 en 3 is Wederpartij aan Recycold een direct opeisbare boete 
verschuldigd van € 100.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding worden gevorderd. 

5. Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek 
binnen de door Recycold gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling 
is Wederpartij aan Recycold een boete verschuldigd van € 10.000,- per dag dat de 
overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding worden gevorderd. 

 
Artikel 5: Levering en risico 
1. Levering door Recycold aan Wederpartij geschiedt door feitelijke afname door Wederpartij, 

waarbij de administratie van Recycold doorslaggevend is voor het aantal afgenomen 
artikelen. Het risico van de artikelen gaat over op Wederpartij op het moment dat 
Wederpartij de artikelen feitelijk afneemt. 

2. De levertermijn wordt door Recycold in alle gevallen slechts bij benadering vastgesteld. 
Overeengekomen leveringstermijnen kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen. 

3. De levertermijn gaat in nadat de order door Recycold schriftelijk aan Wederpartij is 
bevestigd. Indien Recycold afhankelijk is van nader door Wederpartij te verstrekken 
gegevens, begint de levertermijn te lopen op het moment dat Recycold die gegevens 
volledig heeft ontvangen. 

4. Overschrijding van de levertermijn geeft Wederpartij niet het recht de overeenkomst te 
ontbinden. Evenmin verplicht overschrijding van de levertermijn Recycold tot het 
vergoeden van schade aan Wederpartij. Wederpartij heeft evenwel het recht om de 
overeenkomst te ontbinden indien de opgegeven levertermijn met meer dan zes maanden 
wordt overschreden, echter met dien verstande dat ontbinding van een overeenkomst niet 
kan plaatsvinden indien de overeenkomst betrekking heeft op speciaal voor Wederpartij 
door derden vervaardigde producten. 

5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Recycold wordt de levertijd 
verlengd met de duur van de opschorting. 

6. Niet afgenomen zaken worden na het verstrijken van een termijn van 1 (één) maand van 
de gehele leverantie, voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen en blijven aan 
haar ter beschikking staan.  

 
Artikel 6: Prijswijziging 
1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die 

bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken wijzigen of anderszins sprake is van 
prijswijzigingen, is Recycold gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen. 

2. De in lid 1 genoemde prijsverhoging wordt berekend aan de hand van de werkelijke 
prijsstijging dan wel aan de hand van het CBS indexcijfer "Producentenprijzen Industriële 
Producten", door het Centraal Bureau voor de Statistiek op de meest recente tijdsbasis 
vastgesteld. 

 
Artikel 7: Opschorting en ontbinding 
1. Recycold is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te 

schorten indien: 
a. Recycold bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan 

gevaarlijke situaties; 
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te 

worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen; 
c. na het sluiten van de overeenkomst Recycold ter kennis gekomen omstandigheden 

die goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. 
In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet 
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behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 
tekortkoming haar rechtvaardigt. 

2. Recycold is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien Wederpartij de 
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Wederpartij geen 
gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien 
ingebrekestelling zinloos is. 

3. Recycold is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij surseance van 
betaling verzoekt of deze aan Wederpartij wordt verleend, ingeval Wederpartij failliet wordt 
verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Wederpartij niet in staat is aan 
haar schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van haar bedrijf, onder 
curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder 
of curator wordt benoemd. 

4. Indien Wederpartij niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet 
heeft voldaan, is Recycold gerechtigd de werkzaamheden voor Wederpartij direct op te 
schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat. 

 
Artikel 8: Aansprakelijkheid 
1. Recycold kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct 

of indirect gevolg is van: 
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of 

laten kan worden toegerekend; 
b. enige daad of nalatigheid van Wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere 

personen, die door of vanwege Wederpartij te werk zijn gesteld. 
2. Recycold is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Recycold is 

uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 
3. In geen geval is Recycold aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt 

doordat Wederpartij het door Recycold geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan 
waarvoor het is aangeschaft. 

4. Noch Recycold zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens 
Wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade. 

5. Recycold is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Wederpartij of 
door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. 

6. Indien Recycold aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van Recycold beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 
Recycold gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat 
of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Recycold 
beperkt tot maximaal het gefactureerd bedrag.  

7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij uit welke hoofde ook jegens 
Recycold vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment 
waarop zich een feit voordoet dat Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens 
Recycold kan aanwenden. 
 

Artikel 9: Garantie 
1. Recycold staat tot de feitelijke afname door Wederpartij in voor de deugdelijkheid van de 

geleverde artikelen. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak 
franco aan Recycold worden teruggezonden. Daarna zal Recycold de keuze maken of zij 
de zaak herstelt, de zaak vervangt of wederpartij crediteert voor een evenredig deel van 
de factuur. 

2. Eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen voor rekening van 
Wederpartij. 

3. De kosten van vervanging of herstel komen voor rekening van Recycold tot ten hoogste 
dat deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de 
vervaardigings- en montagekosten van het desbetreffende artikel, dan wel tot de garantie 
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die Recycold verkrijgt van zijn leverancier. Uitgangspunt bij de bepaling van de waarde van 
het geleverde is de voorcalculatie van Recycold. 

4. Wederpartij moet Recycold in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek 
te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen.  

5. Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of 
vernieuwd. 

6. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van: 
a. verwering en/of normale slijtage; 
b. onoordeelkundig of abnormaal gebruik; 
c. reparatie of toevoegingen door Wederpartij of door derden; 
d. kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de 

deugdelijkheid; 
e. onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu; 
f. zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in de 

overeenkomst en/of opdrachtbevestiging genoemde voorschriften, eisen en adviezen, 
voor zover deze wijzigingen op uitdrukkelijke instructie van Wederpartij zijn toegepast; 

g. door of namens Wederpartij geleverde materialen; 
h. gebreken die bij de levering geconstateerd hadden kunnen worden; 
i. invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan; 
j. warmtebelasting boven de 50°C; 

7. Indien door de fabrikant al dan niet via Recycold ter zake van de geleverde en/of geplaatste 
goederen een garantie wordt verstrekt, gelden met betrekking tot aansprakelijkheid van 
Recycold voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste uitsluitend de van de fabrikant 
afkomstige garantiebepalingen. 

8. Geeft de fabrikant om welke reden dan ook juridisch dan wel feitelijk geen garantie, dan 
wordt door Recycold eveneens geen garantie verstrekt. 

9. Recycold zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen dat fabrikant haar 
verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt. 

10. Wederpartij kan geen recht op garantie doen gelden, zolang zij niet aan haar verplichtingen 
zowel financieel als anderszins heeft voldaan. 

 
Artikel 10: Reclamaties 
1. Reclames over door Recycold geleverde werkzaamheden dienen door Wederpartij binnen 

30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Recycold te worden gemeld. Deze termijn geldt 
als een vervaltermijn. 

2. Niet-zichtbare gebreken dient Wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 
binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Recycold. 

3. Reclames ter zake van een verstrekte factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum 
schriftelijk ter kennis van Recycold te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt 
Wederpartij geacht de verstrekte factuur te hebben aanvaard. 

 
Artikel 11: Betaling 
1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Recycold of op een door Recycold 

aangewezen rekening. 
2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 

a. bij balieverkoop en online verkoop: per direct; 
b. als termijnbetaling is overeengekomen: 

- 50% van de totale prijs bij opdracht; 
- 50% van de totale prijs bij levering; 

c. in alle overige gevallen: binnen 10 dagen na factuurdatum.  
3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Wederpartij verplicht op verzoek van 

Recycold een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als 
Wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt zij direct in verzuim. 
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Recycold heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op 
Wederpartij te verhalen.  

4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar (zónder dat een 
ingebrekestelling is vereist) als: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. Wederpartij failliet is gegaan, surséance van betaling aanvraagt of in betalingsonmacht 

verkeert; 
c. beslag op zaken of vorderingen van Wederpartij wordt gelegd; 
d. Wederpartij (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd; 
e. Wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 

5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, 
is Wederpartij direct rente aan Recycold verschuldigd. De rente bedraagt minimaal 10% 
per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is. Bij de 
renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 

6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn 
is Wederpartij aan Recycold buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De 
buitengerechtelijke kosten van Recycold worden in dat geval gesteld op 5% van de 
onbetaald gebleven hoofdsom, met een minimum van € 500,- per niet deugdelijk betaalde 
factuur. 

7. Als Wederpartij van oordeel is dat een aan haar geleverde zaak ondeugdelijk is, moet zij 
onverkort aan haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoen. 
Wederpartij is niet gerechtigd om door haar gepretendeerde tegenvorderingen op 
Recycold te compenseren met haar verplichtingen. 
 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Recycold, 

totdat alle vorderingen die Recycold heeft of zal verkrijgen op Wederpartij, uit welke hoofde 
dan ook, volledig zijn betaald. 

2. Zolang het eigendom van de goederen niet op Wederpartij is overgegaan mag deze de 
goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander 
recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van haar bedrijf of beroep. 

3. Wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met 
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Recycold te bewaren. 

4. Tekeningen, ontwerpen en adviezen van Recycold blijven diens eigendom en mogen 
alleen worden gebruikt indien daarover met Recycold overeenstemming is bereikt of 
wanneer Recycold het overeengekomen werk zelf uitvoert. 

5. Als Wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in 
betalingsmoeilijkheden verkeert, is Recycold gerechtigd de goederen terug te nemen die 
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Wederpartij aanwezig zijn. Dit 
vermindert niets aan de overige rechten die Recycold toekomen. 
 

Artikel 13: Opzegging (annulering) door Wederpartij 
1. Als Wederpartij de overeenkomst wil opzeggen of beëindigen zonder dat er sprake is van 

een tekortkoming van Recycold en Recycold hiermee instemt, wordt de overeenkomst met 
wederzijds goedvinden beëindigd. Recycold heeft in dat geval recht op vergoeding van alle 
vermogensschade zoals gemaakte kosten en/of geleden verlies en gederfde winst; 

2. Recycold maakt in geval van beëindiging conform lid 1 bij wege van gederfde winst in ieder 
geval aanspraak op 35% van de overeengekomen prijs, onverminderd haar recht om aan 
te tonen dat de gederfde winst in het concrete geval hoger is (in welk geval de concrete 
schade door Wederpartij dient te worden vergoed). Bij het vaststellen van de precieze 
omvang van de gederfde winst, zoals bedoeld in de vorige volzin, is de boekhouding van 
Recycold doorslaggevend.  
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3. Bij beëindiging conform lid 1 zullen reeds door of namens Recycold geleverde goederen 
door Wederpartij worden afgenomen tegen de overeengekomen prijs. 

 
Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 
2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing op de rechtsverhouding 

tussenpartijen. Enige andere internationale regelingen waarvan uitsluiting mogelijk is, zijn 
evenmin van toepassing. 

3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank in de vestigingsplaats 
van Recycold. Recycold heeft daarnaast het recht een geschil voor te leggen aan de 
rechter die ingevolge de wet bevoegd is. 


