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1. DEFINITIE
In deze Algemene voorwaarden verwijst ‘het Bedrijf’ naar Knight Strip Metals Ltd en/of Precision Metals EU. ‘De 
Klant’ verwijst naar elke persoon, elk bedrijf of een andere organisatie die/dat een order bij het Bedrijf plaatst.
2. TOEPASSING EN VARIATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene voorwaarden moeten worden opgenomen in alle contracten voor de verkoop van goederen en/
of de verwerking van materialen door het Bedrijf. Elke levering van een order van een Klant die niet aan deze 
voorwaarden voldoet, zal niet bindend zijn. Aanvaarding van geleverde goederen zal gelden als afdoend bewijs 
van de acceptatie van deze Algemene voorwaarden door de Klant. Er kan niet van deze Algemene voorwaarden 
worden afgeweken zonder schriftelijke overeenstemming vooraf met het Bedrijf, waarin de afwijking wordt 
uiteengezet en uitdrukkelijk naar de voorwaarde wordt verwezen waarvan zal worden afgeweken.
3. LEVERINGSDATA
Data of perioden die in de offerte zijn opgegeven voor levering zijn bij benadering, alleen ter informatie verstrekt 
en tijd zal niet van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering van deze leveringen. Indien het Bedrijf dergelijke 
leveringsdata of -perioden niet nakomt, zal dit geen contractbreuk betekenen en zal de Klant niet het recht 
hebben het Contract als beëindigd te beschouwen en geen ander verhaal tegen het Bedrijf hebben.
4. OVERMACHT
Niettegenstaande elke afwijking van Voorwaarde 3 in overeenstemming met Voorwaarde 2, zal het Bedrijf niet 
aansprakelijk zijn voor vertraagde of niet-levering van goederen vanwege overmacht, inclusief maar zonder 
afbreuk te doen aan de algemene aard van oorlog, oproer, revolutie, staking, uitsluiting, technische storing of 
regelgeving, regels, wetten of verordeningen van de overheid, de EG of andere regelgevende instanties.
Het Bedrijf zal naar eigen goeddunken maatregelen treffen om zich tegen de gevolgen van dergelijke onmacht 
te beschermen.
STANDAARD VOORWAARDEN SPECIFIEK VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN
5.1 PRIJZEN
Tenzij uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen met het Bedrijf, zal de prijs die is verschuldigd door de Klant 
de prijs van het Bedrijf zijn die geldt op de leveringsdatum. Prijzen kunnen onderworpen zijn aan bezorgkosten, 
kosten voor testcertificaten, indien van toepassing, en te vermeerderen met BTW.
5.2 TOESLAGEN (LEGERINGWEGINGSFACTOR)
Ongeacht vaste of variabele prijzen, behoudt het Bedrijf het recht voor toeslagen toe te voegen, zoals voor 
legeringen of afval of een andere factor zoals opgelegd door de producent of een andere leverancier van de 
goederen, en met onmiddellijke ingang wanneer kosten worden aangerekend.
5.3 VERPAKKING
Wanneer de goederen zijn verpakt of beschermd, zoals in het contract is gespecificeerd of indien een dergelijke 
specificatie ontbreekt, en de goederen worden geleverd zonder enige of voldoende verpakking of bescherming, 
zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn voor verslechtering of beschadiging van de goederen die tijdens het transport 
of de bezorging is ontstaan.
5.4 LEVERING, LICENTIES EN ANDERE FORMALITEITEN

a) Indien de Klant de levering van goederen zonder geldige reden weigert aan te nemen op het overeengekomen 
leveringsmoment, heeft het Bedrijf het recht extra kosten te rekenen die door de weigering zijn ontstaan.
b) De Klant zal tijdig alle importlicenties, vrijwaringen en toestemmingen verkrijgen die noodzakelijk zijn 
voor de inkoop van de goederen. Het Bedrijf zal tijdig op verzoek alle documenten verstrekken die voor dit 
doeleinde nodig zijn voor de Klant.

5.5 ACCEPTATIE
De Klant zal geacht worden de goederen te hebben geaccepteerd en het zal definitief zijn overeengekomen dat 
de goederen in overeenstemming met het Contract zijn, tenzij:

a) binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen en voordat deze worden gebruikt of verkocht, de Klant het 
Bedrijf schriftelijk op de hoogte stelt van het vermeende defect in de kwaliteit of staat van de goederen. Dit 
defect moet na zorgvuldige inspectie of testen, voor zover redelijk is in alle omstandigheden voor de Klant, 
worden aangetoond, waarna het Bedrijf een redelijke kans krijgt om de goederen te inspecteren of te testen 
voordat ze worden gebruikt of verkocht; of
b) indien het vermeende defect in de kwaliteit of staat van de goederen niet duidelijk is aangetoond na 
zorgvuldige inspectie of redelijke testen, de Klant het Bedrijf onverwijld na de ontdekking schriftelijk op 
de hoogte stelt van een dergelijk defect en in ieder geval niet meer dan 3 maanden na ontvangst van 
de goederen, met vermelding van de specifieke klachten. Het Bedrijf moet een redelijke kans krijgen de 
goederen te inspecteren voordat een vergoeding of vervanging wordt toegekend.

5.6 DEFECTE GOEDEREN
a) Onder voorwaarde dat de Klant Voorwaarde 5.5 is nagekomen en onderhevig aan de bepalingen van 
Voorwaarde 5.8, indien de goederen of een deel hiervan defect zijn wat betreft kwaliteit of staat (met 
uitzondering van afwijkingen in gewicht of aantal) of op andere wijze niet in overeenstemming zijn met het 
Contract, dan, indien het Bedrijf en de Klant niet overeenkomen dat de Klant de goederen zal accepteren 
tegen een overeengekomen waarde of dat de goederen worden vergoed door het Bedrijf, zal het Bedrijf het 
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retourneren van de goederen door de Klant accepteren en kan de Klant voor het volgende kiezen:
 i) terugbetaling van het factuurbedrag en alle redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de goederen terug te sturen naar het Bedrijf; of
 ii) de goederen laten vervangen zodra dit redelijkerwijze praktisch is en in alle overige opzichten in overeenstemming met het Contract.
b) De verplichtingen van het Bedrijf krachtens Voorwaarde 5.6 (a) zijn in plaats van andere rechtsmiddelen van de Klant en de aansprakelijkheid 
van het Bedrijf zal voor alle doeleinden beperkt zijn tot de kosten van de productie van de goederen, het verstrekken van krediet of terugbetaling 
van de goederen in overeenstemming met die Sectie. Onder geen beding zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor verlies, beschadiging of kosten 
(inclusief verlies van winst), direct of indirect voortvloeiend uit contractbreuk, nalatigheid of niet-nakoming door het Bedrijf van welke aard dan ook 
en ongeacht op welke wijze een dergelijk verlies, beschadiging of kosten kan zijn veroorzaakt. Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor verliezen 
of beschadigingen die de Klant kan ondervinden door het gebruik of de verkoop van de goederen nadat de Klant een defect heeft ontdekt of 
geacht is dit onder alle omstandigheden te ontdekken.
c) Wanneer de verwerking van de goederen is uitgevoerd door een derde partij, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperkt tot de garantie van 
de verwerking wat betreft het proces of het effect dat het proces op de goederen zelf kan hebben gehad.
d) Onder geen beding is het Bedrijf verantwoordelijk voor verlies of beschadiging buiten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn genoemd 
(anders dan niet-uitsluitbare aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid door het Bedrijf) en met name 
aansprakelijkheid voor elke vorm van gevolgverlies is uitgesloten. Onder geen beding zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf de prijs van de 
goederen overtreffen.

5.7 NORMEN
De goederen worden geleverd binnen de toleranties die in de huidige Britse/Europese norm voor het betreffende product zijn gespecificeerd, waar 
een dergelijke norm bestaat, tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen met de Klant. Elke voorwaarde, garantie of verbintenis 
met betrekking tot de verkoopbaarheid of voldoende kwaliteit van de goederen of de geschiktheid van de goederen voor elk doeleinde dat bekend 
is bij het Bedrijf of die door handelsgebruik, regelend recht of op andere wijze kan worden geïmpliceerd, is hierbij uitgesloten. Elke verklaring in een 
Britse of Europese norm over de geschiktheid van de goederen voor elk doeleinde impliceert geen juridische aansprakelijkheid van het Bedrijf.
5.8 MINDERE KWALITEIT
Goederen die worden verkocht als ‘van mindere kwaliteit’ of goederen die door de Klant worden geaccepteerd onder Voorwaarde 5.6 (a) en die door 
het Bedrijf en de Klant worden bestempeld als ‘van mindere kwaliteit’ die in hun werkelijke staat worden verkocht, zoals gezien, zonder garantie en met 
alle defecten, ongeacht of de goederen door de Klant vóór levering zijn geïnspecteerd. Elke verklaring, specificatie, beschrijving of andere informatie 
die door het Bedrijf is verstrekt met betrekking tot dergelijke goederen is in goed vertrouwen gegeven, maar het Bedrijf kan geen verantwoordelijkheid 
aanvaarden voor de nauwkeurigheid hiervan. Onder geen beding zal het Bedrijf verplicht zijn dergelijke goederen te vervangen of te vergoeden of 
een vordering naar aanleiding daarvan in te willigen.De Klant zal het Bedrijf vrijwaren van alle vorderingen tegen het Bedrijf en alle daarop volgende 
verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien uit verlies of beschadiging van eigendommen, persoonlijk letsel of overlijden van 
een persoon, veroorzaakt of vermeend te zijn veroorzaakt door of als gevolg van de levering van een product (zoals gedefinieerd in sectie 1 van de 
wet inzake consumentenbescherming uit 1987) aan de Klant als ‘van mindere kwaliteit’ of aan een derde partij door de Klant, bestaande uit goederen 
‘van mindere kwaliteit’ die zijn verkocht aan de Klant door het Bedrijf of die een component of componenten heeft van, met inbegrip is van of op andere 
wijze is vervaardigd uit goederen ‘van mindere kwaliteit’ die door het Bedrijf zijn geleverd, ongeacht of een dergelijke vordering is ingediend krachtens 
de genoemde wet. Indien de Klant dergelijke goederen doorverkoopt, zal de Klant algemene voorwaarden die vergelijkbaar zijn met deze opnemen 
in het Contract voor een dergelijke verkoop, tenzij vooraf aan de verkoop van dergelijke goederen de Klant ervoor heeft gezorgd dat de goederen of 
een deel hiervan voldoen aan een erkende specificatie of norm.
5.9 RISICO
Het risico in de goederen, maar niet de eigendom, zal bij levering overgaan op de Klant. De levering wordt beschouwd als uitgevoerd, wanneer:
Het risico in de goederen, maar niet de eigendom, zal bij levering overgaan op de Klant. De levering wordt beschouwd als uitgevoerd, wanneer:

a) de goederen door de Klant of een tussenpersoon van de Klant bij het Bedrijf worden opgehaald (inclusief door een onafhankelijke vervoerder 
die door de Klant is ingehuurd): op het moment wanneer het laden van de goederen in het voertuig, waarmee ze worden opgehaald en vervoerd, 
is voltooid;
b) de goederen door het Bedrijf zijn geleverd (inclusief door een onafhankelijke vervoerder die door het Bedrijf is ingehuurd): op het moment dat 
de goederen uit het bezorgende voertuig worden gelost.

5.10 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN TERUGNEMING
Er zal geen eigendom van de goederen aan de Klant worden toegekend, tenzij en totdat:

a) de Klant de prijs van de goederen in zijn geheel aan het Bedrijf voldoet,
of b) of b) de goederen zijn opgenomen of worden gebruikt in de productie van producten, welke dan ook eerder plaatsvindt.

Totdat de eerste van dergelijke gebeurtenissen plaatsvindt, zal de Klant in alle opzichten de goederen als de eigendom van het Bedrijf behandelen 
en verwerken en zal de goederen dusdanig opslaan dat ze direct herkenbaar zijn als de eigendom van het Bedrijf.  Tijdens een dergelijke periode (en 
zonder vermindering van zijn andere rechten) hebben het Bedrijf en zijn werknemers en tussenpersonen (met dergelijke installaties en voertuigen 
die het Bedrijf noodzakelijk acht) recht op het betreden van het gebouw waar de goederen zijn opgeslagen om deze te inspecteren en, indien een 
of meerdere van de gebeurtenissen die in paragraaf (a), (b) of (c) van Voorwaarde 9 heeft/hebben plaatsgevonden zonder kennisgeving vooraf aan 
de Klant de goederen terug te nemen, weg te nemen en door te verkopen. Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden, zal het afwikkelen, 
snijden, knippen, ponsen, buigen of herbundelen van de goederen niet worden beschouwd als de vervaardiging van een product of producten. Totdat 
de Klant de goederen volledig heeft betaald, is het de Klant niet toegestaan de goederen weg te gooien en heeft geen recht op, is geen eigenaar van 
en heeft geen belang in deze goederen door verkoop of anderszins aan het bedrijf of een filiaal van de Klant of een dergelijke holdingmaatschappij. 
De Klant zal de goederen all-risk verzekeren en verzekerd houden naar redelijke tevredenheid van het Bedrijf tot de datum waarop de eigendom van 
de goederen overgaat van het Bedrijf naar de Klant en zal op verzoek van het Bedrijf een kopie van de verzekeringspolis voorleggen. Zonder afbreuk 
te doen aan de overige rechten van het Bedrijf, indien de Klant hier niet aan kan voldoen, moet het gehele verschuldigde bedrag onverwijld aan het 
Bedrijf voldaan worden.
5.11 GEWICHT
Vorderingen inzake niet-levering, afwijking van gewicht of beschadiging moeten worden ingediend indien de goederen als volgt zijn verzonden:

a) via de weg, binnen zeven dagen na de verzenddatum.
b) via zee/luchtvracht, binnen twee maanden na de verzenddatum.

Alle goederen worden verkocht op basis van het gewogen gewicht, het berekende gewicht of het aantal volgens de richtlijnen van het Bedrijf voor dat 
product. De maten worden geleverd binnen de wikkeltolerantie die de producenten hebben bepaald. Wanneer gewogen gewicht wordt doorberekend, 
is het getal niet gegarandeerd en kunnen vorderingen, uitsluitend gebaseerd op aantal, niet worden geaccepteerd.  
Het Bedrijf wordt geacht het Contract na te leven en de Klant wordt geacht de goederen in ontvangst te nemen indien deze worden geleverd binnen 
een tolerantie van:
Onder     < 25 kg +/- 20 %
Vanaf      25 kg tot 45 kg +/- 15 %
Meer dan     45 kg +/- 10 %

6. STANDAARD VOORWAARDEN SPECIFIEK VOOR CONTRACTVERWERKING VAN MATERIALEN 
6.1 ORDERACCEPTATIE
6.1.1 Offertes blijven slechts dertig dagen geldig, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen door het Bedrijf.
6.1.2 Orders worden alleen schriftelijk geaccepteerd.
6.1.3 De Klant is verantwoordelijk voor de specificatie van de exacte benodigde verwerking.
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Dergelijke specificatie moet alle noodzakelijke informatie voor de nauwkeurige verwerking van het materiaal bevatten, inclusief waar van toepassing, 
maar niet beperkt door:

• een beschrijving van het materiaal, inclusief het aantal wikkelingen of lengtes
• de inkomende gewichten en afmetingen
• alle verwerkingsvereisten
• definitieve afmetingen en tolerantievereisten
• oppervlak- en randvereisten
• verwerkings- en verpakkingsvereisten voor materialen

6.1.4 In de afwezigheid van de gehele of een gedeeltelijke specificatie moet het contract worden vervuld door het Bedrijf dat het werk uitvoert volgens 
Britse normen of een  andere norm die door het Bedrijf toereikend wordt geacht.
6.1.5 Indien de Klant verzoekt om productie van materiaal volgens voorlopige instructies, aanvaardt het Bedrijf geen aansprakelijkheid indien de 
officiële order andere of aanvullende informatie bevat.
6.1.6 Elke aanpassing van het Contract moet schriftelijk worden uitgevoerd en zal niet van kracht zijn totdat deze schriftelijk door het Bedrijf is 
bevestigd.
6.1.7 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties van de materiaalverwerking etc. aan te passen wanneer dit om veiligheidsredenen of 
volgens de wet wordt vereist.
6.2 LEVERING
6.2.1 De tijd die nodig is voor de voltooiing van de werkzaamheden wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Er wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard voor het niet halen van de deadline, om welke reden dan ook. Wanneer een leveringsperiode is overeengekomen en niet door het Bedrijf 
wordt verlengd, zal de Klant de levering binnen die periode aannemen.
6.2.2 Wijziging van de verwerkingsvolgorde of het aantal dat moet worden verwerkt, kan vertraging in de levering als gevolg hebben.
6.2.3 Tenzij dit specifiek schriftelijk is overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor de levering van het materiaal aan het Bedrijf voor verwerking 
en ophalen van het voltooide materiaal.
6.2.4 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, is de verpakking die door het Bedrijf wordt geleverd toereikend voor de bescherming van het 
materiaal onder alle normale transportomstandigheden en alleen voor de normale transportperiode.
6.2.5 Indien de Klant de levering van het materiaal niet aanneemt of niet toereikende bezorgingsinstructies aan het Bedrijf doorgeeft op het 
leveringsmoment, kan het Bedrijf kosten aanrekenen voor de opslag en verzekering en/of kan het materiaal voor de beste prijs doorverkopen en de 
Klant het verschil tussen de oorspronkelijke contractprijs en een eventueel lagere verkoopprijs met aftrek van de opbrengst van de verkoop en alle 
redelijke opslag- en verkoopkosten.
6.3 RISICO
6.3.1 Het risico gaat over op de Klant, die verantwoordelijk is voor alle verlies, beschadiging of verslechtering van het materiaal wanneer de Klant op 
de hoogte is gesteld dat het materiaal gereed is voor ophalen. Dit zal van toepassing zijn op zowel het ophalen door de Klant als de levering door 
het Bedrijf.
6.3.2 Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor verlies, beschadiging of verslechtering van het materiaal door een vertraging in het aannemen 
van de levering.
6.3.3 Krachtens clausule 6.3.4 hieronder, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor het verlies of de beschadiging van het materiaal van de Klant 
beperkt tot de kostprijs van de Klant met aftrek van de restwaarde.
6.3.4 Tenzij specifiek schriftelijk door de Klant medegedeeld en schriftelijk door het Bedrijf bevestigd met betrekking tot elk order, zal de aansprakelijkheid 
van het Bedrijf inzake de materiaalwaarde beperkt zijn tot het laagste bedrag van drie keer ons verwerkingstarief of £3.000 per ton met betrekking tot 
elk order.  Orders voor het verwerken van materiaal met een waarde hoger dan £3.000 per ton, moeten duidelijk worden gemarkeerd en de werkelijke 
waarde moet op de order van de Klant worden aangegeven. We behouden ons het recht voor een verwerkingstarief voor dergelijk materiaal aan te 
rekenen.
6.4 HET MATERIAAL
6.4.1 Het materiaal blijft de eigendom van de Klant en zal uitsluitend door het Bedrijf worden gebruikt voor de doeleinden die bij de order van de Klant 
zijn opgegeven.
6.4.2 Tenzij schriftelijk door het Bedrijf is overeengekomen en bevestigd, worden materialen niet geaccepteerd voor verwerking die gevaarlijk zijn of 
persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. De Klant is aansprakelijk voor gezondheidsrisico’s die ontstaan.
6.4.3 Het Bedrijf is alleen aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vernietiging van het materiaal wanneer kan worden aangetoond dat er sprake 
was van nalatigheid ten opzichte van het werk of het beheer van het materiaal.
6.4.4 Bij levering aan het Bedrijf, moet het materiaal in dusdanige staat verkeren, dat het Bedrijf de gespecificeerde werkzaamheden onmiddellijk kan 
uitvoeren in overeenstemming met het contract en zonder voorbehandeling van het materiaal, tenzij dit met het Bedrijf is overeengekomen.
6.4.5 Het Bedrijf heeft het recht de kosten van verloren tijd of andere ongemakken aan te rekenen die zijn veroorzaakt doordat het materiaal 
ongeschikt is voor bewerking, niet in overeenstemming is met het contract of doordat de Klant verzoekt het materiaal te inspecteren of de verwerking 
op te schorten.
6.5 PRIJZEN
6.5.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in de offerte netto ‘af fabriek’, exclusief verpakking, ophalen, levering en BTW.
6.5.2 Het Bedrijf heeft het recht de contractprijs aan te passen aan wijzigingen in de specificaties of het te verwerken aantal.
6.5.3 Prijzen in de offerte zijn opgegeven voor totaalaantallen. Het Bedrijf mag niet dezelfde tarieven of prijzen rekenen die voor kleinere aantallen 
zijn opgegeven.
6.5.4 Tenzij anders overeengekomen, wordt verpakking, die door het Bedrijf wordt geleverd aan de Klant, doorberekend.
6.6 TEKORTEN, DEFECT WERK OF BESCHADIGING
6.6.1 De Klant dient geen vordering in voor tekorten, defect werk of beschadiging bij inspectie, tenzij:

a) de Klant het materiaal binnen vijf werkdagen inspecteert na het ophalen van het materiaal bij het terrein van het Bedrijf: en
b) een schriftelijke klacht is ingediend bij het Bedrijf en de vervoerder binnen zeven werkdagen na het ophalen of een dergelijke kortere periode 
volgens de voorwaarden van de vervoerder (indien van toepassing) met vermelding van het tekort, het defect of de schade: en
c) het Bedrijf de gelegenheid krijgt om het materiaal te inspecteren en elke klacht te onderzoeken voordat het materiaal wordt gebruikt.

6.6.2 De Klant zal geen vordering indienen inzake defect werk of beschadiging die niet naar voren komen tijdens een visuele inspectie op het moment 
van ophalen, tenzij:

a) Een schriftelijke klacht is ingediend bij het Bedrijf zodra dit redelijk praktisch is nadat het defect is ontdekt en het materiaal daarna niet is 
gebruikt en niets is aangepast voordat het Bedrijf de kans heeft gekregen het materiaal te inspecteren: en
b) de klacht binnen een maand wordt ingediend nadat een kennisgeving is gestuurd dat het materiaal gereed was voor ophalen bij het Bedrijf.

6.6.3 De rectificatie of wijziging door de Klant zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf vooraf of met betrekking tot een defect dat is ontstaan 
door redelijke slijtage of beschadiging door verkeerd gebruik of gebruik dat afwijkt van de instructies van de Klant.
6.6.4 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg door het gebruik van het materiaal nadat de Klant een defect heeft geconstateerd 
of nadat omstandigheden zijn ontstaan die het bestaan van een defect laten vermoeden.
6.6.5 Het Bedrijf kan binnen 15 dagen na ontvangst van een dergelijke schriftelijke klacht (of 28 dagen waarin het materiaal zich buiten het Verenigd 
Koninkrijk bevindt) het materiaal inspecteren en, indien het Bedrijf dit vereist, moet de Klant alle redelijke stappen ondernemen om het Bedrijf in staat 
te stellen dit te doen.
6.6.6 Indien de staat van het materiaal dusdanig is dat de Klant (onderhevig aan deze Algemene voorwaarden) het recht heeft op schadevergoeding 
of verwerping van het contract, gaat dit recht pas in wanneer de Klant een verzoek indient bij het Bedrijf om het materiaal naar behoren te corrigeren, 
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opnieuw te verwerken of te vervangen. Het Bedrijf heeft vervolgens het recht het materiaal te corrigeren, opnieuw te verwerken of te vervangen of 
kosteloos te vervangen binnen een redelijke termijn. Indien het Bedrijf het materiaal naar tevredenheid van de Klant heeft gecorrigeerd of opnieuw 
heeft verwerkt, is de Klant gebonden aan de acceptatie van een dergelijke correctie en heeft het Bedrijf geen aansprakelijkheid inzake eventueel 
verlies of beschadiging voortvloeiend uit de eerste levering van het defecte of beschadigde materiaal of van de vertraging voordat het beschadigde 
materiaal werd hersteld of opnieuw verwerkt.
6.7 AANSPRAKELIJKHEID
6.7.1 Behalve wanneer is aangetoond dat het Bedrijf er niet in is geslaagd het werk of het beheer van het materiaal redelijk uit te voeren, en dit 
overlijden of persoonlijk letsel als gevolg heeft, is het Bedrijf niet aansprakelijk inzake vorderingen die voortvloeien uit het overlijden of het persoonlijke 
letsel.
6.7.2 Het Bedrijf is onder geen beding aansprakelijk voor gevolgverlies (inclusief de verwijderings- of herstelwerkzaamheden die nodig zijn voor de 
installatie van het herstelde of opnieuw verwerkte materiaal), verlies van winst of beschadiging van eigendommen.
6.7.3 De Klant zal het Bedrijf vrijwaren voor alle schade, kosten en uitgaven waarvoor het Bedrijf aansprakelijk is als gevolg van werkzaamheden 
die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van de Klant en waarbij sprake is van overtreding van het auteursrecht, patenten of 
ontwerpen.
6.7.4 De aansprakelijkheid van het Bedrijf inzake defecten of beschadiging, zal in alle gevallen beperkt blijven tot drie keer de contractprijs voor de 
verwerking van hetzelfde materiaal.
De Klant heeft geen recht op vorderingen inzake reparatie.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ZOWEL VERKOOP VAN GOEDEREN ALS CONTRACTUELE VERWERKING VAN 
MATERIAAL
7. BETALING
Betaling is verschuldigd aan het einde van de maand, volgend op de maand waarin de goederen zijn verzonden. De betalingstermijn zal essentieel 
zijn. Het Bedrijf heeft het recht rente te berekenen over bedragen die niet op tijd worden voldaan. Dergelijke rente wordt berekend per dag over het 
uitstaande bedrag vanaf de vervaldatum en bedraagt 4% van het hoogste basisrentetarief van HSBC plc op elk willekeurig moment binnen de periode 
waarin de schuld niet is voldaan.
De Klant heeft geen recht betalingen van dergelijke bedragen achter te houden op grond van een betwiste vordering van de Klant inzake defecte 
goederen of een vermeende contractbreuk of breuk van een ander contract door het Bedrijf.
8. ANNULERING
Orders kunnen niet worden geannuleerd, behalve wanneer het Bedrijf dit toestaat en onder voorwaarden die het Bedrijf vrijwaren van verlies en 
kosten. Goederen die zonder toestemming van het Bedrijf worden geretourneerd, worden niet voor terugbetaling geaccepteerd.
9. BEËINDIGING
Het Bedrijf heeft het recht, zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten en rechtsmiddelen, elk contract tussen het Bedrijf en de Klant geheel of 
gedeeltelijk te beëindigen of leveringen op te schorten krachtens elk contract in een van de volgende gevallen:

a) indien een betaling is verschuldigd door de Klant aan het Bedrijf, maar deze niet is voldaan;
b) indien de Klant de goederen niet heeft aangenomen volgens een contract tussen de Klant en het Bedrijf, anders dan in overeenstemming met 
de contractuele rechten van de Klant;
c) indien de Klant failliet wordt verklaard of een regeling aangaat (waaronder een vrijwillige regeling) met zijn crediteurs of als bedrijf heeft besloten 
vrijwillig de activiteiten te staken (behalve wanneer dit uitsluitend is bedoeld voor een fusie of doorstart) of indien een gerechtelijke vereffening 
voor het staken van zijn activiteiten is aangevraagd of om een curator (waaronder een administratieve curator) of beheerder te benoemen of, 
indien een dergelijke vereffening of benoeming is uitgevoerd, de Klant als persoon of partnerschap de betaling van zijn of hun schulden geheel of 
gedeeltelijk opschort indien een tijdelijke vereffening of faillissement is aangevraagd of indien een dergelijke vereffening is uitgevoerd of indien de 
Klant wel of niet als bedrijf overeenkomstig zal handelen of zal worden onderworpen aan procedures volgens buitenlands recht.

10. AFSTANDSVERKLARING
Er zal geen afbreuk worden gedaan aan de rechten van het Bedrijf en de Klant en deze zullen niet worden beperkt door toegeeflijkheid of gedoging 
door de ene partij jegens de andere partij en geen afstandsverklaring met betrekking tot contractbreuk zal dienen als afstandsverklaring van een 
daaropvolgende contractbreuk.
11. TOEKENNING
Het Contract zal niet door de Klant aan een derde partij worden toegekend zonder schriftelijke toestemming vooraf van het Bedrijf. Het Bedrijf kan zijn 
rechten en verplichtingen volledig of gedeeltelijk licentiëren of uitbesteden krachtens het Contract zonder toestemming van de Klant.
12. SPECIFICATIE

a) De Klant is eindverantwoordelijke voor de nauwkeurigheid van tekeningen, specificaties of andere informatie die aan het Bedrijf door de Klant, 
zijn medewerkers of tussenpersonen worden verstrekt en de conformiteit waarmee het Bedrijf de goederen moet leveren of een proces of service 
in verband met goederen van de Klant moet uitvoeren, niettegenstaande dat het Bedrijf dergelijke tekeningen, specificaties of andere informatie 
van de klant kan hebben onderzocht, geïnspecteerd, bestudeerd of van opmerkingen heeft voorzien.
b) De Klant zal het Bedrijf vrijwaren van alle vorderingen, procedures, kosten en uitgaven die bij het Bedrijf worden ingediend of het Bedrijf 
worden aangerekend vanwege de levering van de goederen of het toepassen van een proces of service in verband met goederen van de 
Klant in overeenstemming met dergelijke tekeningen, specificaties of andere informatie, ongeacht of wordt vermeend in dergelijke vorderingen, 
procedures en claims dat inbreuk is gepleegd op een patent, handelsmerk, ontwerprecht of ander intellectueel eigendom of een ander exclusief 
recht van een derde partij.

13. VERTROUWELIJKHEID
De Klant zal technische of commerciële informatie die van het Bedrijf is verkregen als gevolg van besprekingen, onderhandelingen en andere 
communicatie tussen het Bedrijf en de Klant met betrekking tot de goederen en het Contract vertrouwelijk houden en deze zonder schriftelijke 
toestemming vooraf van het Bedrijf niet aan een derde partij bekendmaken.
14. WET EN JURISDICTIE
Het Contract is onderworpen aan en moet in alle opzichten worden uitgelegd door toepassing van het Engelse recht. De Klant onderwerpt zich door 
dit Contract aan te gaan aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken en de rechtbanken van Mechelen.
15. VERKLARINGEN
Alle verklaringen, documenten of andere communicaties (een ‘Verklaring’) die krachtens deze Algemene voorwaarden worden verstrekt, moeten 
schriftelijk worden verzonden via aangetekende post (verklaringen aan een ander land gericht, moeten via luchtpost worden verzonden), of via fax of 
een ander elektronisch middel in een vorm die door de andere partij kan worden gearchiveerd; in het geval van het Bedrijf op het adres hieronder en 
in het geval van de Klant op het adres dat het laatste bekend is bij het Bedrijf. Elke Verklaring die via post wordt verzonden, wordt drie dagen na de 
datum van verzending beschouwd als naar behoren betekend. Elke Verklaring die via fax of een ander elektronisch middel wordt verzonden, wordt 
op het moment van verzenden beschouwd als naar behoren betekend.
16. INVOERRECHTEN
Op 26 maart 2018 is de Europese Commissie gestart met toezichtsmaatregelen op de import van metalen in de Europese Unie. Het Europees 
Parlement en de Raad hebben aangezet tot uitvoerig onderzoek door middel van document 2018/C111/10 dat momenteel import evalueert en dat 
zou kunnen leiden tot beschermingsmaatregelen. Onderzoek staat in directe relatie overeenkomstig tot Artikel 5 van het Reglement (EU) 2015/478 
van het Europees Parlement en van de Raad (2) en Artikel 3 van het Reglement (EU) 2015/755 van het Europees Parlement en van de Raad. Als 
gevolg van deze onderhandelingen, opgelegd door de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk dat uittreedt uit de Europese Unie, zouden 
de importrechten opgelegd door geo-politieke invloeden buiten de controle van Knight Strip Metals Ltd en/of Precision Metals EU, kunnen leiden tot 
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onmiddellijke prijsverhogingen. De producten die onderworpen zijn aan dit onderzoek zijn bepaalde staalproducten en alle details zijn beschreven in 
document 2018/C111/10 dat beschikbaar is op de website eur-lex.europa.eu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0326(02)&from=EN

