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1. DEFINITIE EN TOEPASSELIJKHEID
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en
bestellingen voor de verkoop van goederen en/of de verwerking van materialen en/of levering van diensten
die worden afgesloten tussen Precision Metals EU, Belgische vestiging van de vennootschap naar Engels
recht Knight Strip Metals Limited, KBO 0534.825.336 (hierna: “Precision Metals”) en elke juridische entiteit
(hierna: de “Klant”).
1.2. Door het aanvragen van een offerte en het plaatsen van een bestelling bij Precision Metals, aanvaardt
de Klant deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
1.3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.
1.4. Precision Metals houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen: de aangepaste
versie zal van toepassing zijn op de offertes / bestellingen / overeenkomsten die werden opgesteld / geplaatst
/ afgesloten na de aanpassing.
2. LEVERINGSDATA
De leveringsdata worden bij benadering opgegeven en zijn louter ter informatie. Het niet nakomen van de
leveringsdata kan in geen geval aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst noch tot enige
schadevergoeding.
3. OVERMACHT
3.1. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Precision Metals geschorst of beperkt gedurende de
periode van de overmacht. Precision Metals is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-levering van de goederen.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke onvoorzienbare en
onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van wil van een partij die een onoverkomelijk beletsel
uitmaakt voor de nakoming van onze verbintenis, zoals maar niet beperkt tot, oproer, werkstaking,
vertraging van vervoer en andere transportstoringen, technische storing, machinebreuk, het niet
kunnen verkrijgen van (voldoende) elektriciteit of aardgas, en/of wijzigingen in wet- en regelgeving, ….
3.2. Ingeval van onmogelijkheid van uitvoering binnen een redelijke termijn, kan de overeenkomst door beide
partijen worden opgezegd, zonder dat Precision Metals hiervoor enigszins aansprakelijk kan worden gesteld.
4. OFFERTES - ORDERS
Tenzij anders overeengekomen zijn prijsofferten 30 dagen geldig: Precision Metals kan de offertes steeds
eenzijdig wijzigen tot op het moment van aanvaarding door de Klant.
Orders worden alleen schriftelijk geaccepteerd.
5. PRIJZEN
5.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in de offerte netto ‘af fabriek’, exclusief BTW en kosten (verpakking,
vervoer, levering, …).
5.2. Precision Metals houdt zich het recht voor toeslagen toe te voegen zoals voor legeringen of afval of een
andere factor die opgelegd wordt door de producent of een andere leverancier van de goederen.
Precision Metals heeft het recht de contractprijs aan te passen aan wijzigingen in de specificaties of het te
verwerken aantal.
5.3. Indien overeengekomen Prijzen betrekking hebben op totaalaantallen, dan kan de klant dezelfde Prijzen
niet pro rata gebruiken voor kleinere aantallen.
5.4. Tenzij anders overeengekomen, wordt verpakking, die door Precision Metals wordt geleverd aan de
Klant, doorberekend.
6. Betalingen
6.1. De facturen van Precision Metals zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen.
6.2. Bij laattijdige betaling heeft Precision Metals van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
recht op de interesten bepaald conform de wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstallen in
handelstransacties.
Bovendien heeft Precision Metals recht op een forfaitaire schadevergoeding van minstens 40 EUR en een
redelijke schadeloosstelling van 10% van de hoofdsom.
Bij laattijdige betaling heeft Precision Metals het recht haar verdere prestaties te schorsen, dan wel de
overeenkomst eenzijdig te ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht op schadevergoeding.
6.3. De Klant heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van enige vordering die hij lastens
Precision Metals meent te hebben.
7. ONTBINDING - SCHORSING
Precision Metals heeft het recht, zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten en rechtsmiddelen, elke
overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden of leveringen op te schorten in de volgende
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gevallen:
a) indien de Klant nalaat een vervallen factuur, een pro forma factuur of een ander verschuldigd bedrag te betalen;
b) indien de Klant weigert de goederen of diensten aan te nemen en te aanvaarden, tenzij de Klant daartoe contractueel de mogelijkheid zou
hebben;
c) indien de Klant failliet wordt verklaard, in vereffening gaat, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, zijn activiteiten staakt, onder voorlopig
bewind geplaatst wordt of onder een andere beschermingsmaatregel, zijn betalingen gestaakt heeft.
OVERDRACHT
De Klant mag de overeenkomst met Precision Metals, en de eruit voortvloeiende rechten en verplichtingen niet aan een derde partij overdragen
zonder schriftelijke toestemming vooraf van Precision Metals. Precision Metals kan haar rechten en verplichtingen volledig of gedeeltelijk
overdragen aan een derde.
TEKENINGEN, SPECIFICATIES OF ANDERE INFORMATIE
9.1. De Klant is eindverantwoordelijke voor de nauwkeurigheid van tekeningen, specificaties of andere informatie die aan Precision Metals worden
verstrekt, zelfs indien Precision Metals deze tekeningen, specificaties of andere informatie kan hebben onderzocht, geïnspecteerd, bestudeerd
of van opmerkingen heeft voorzien.
9.2. De Klant zal Precision Metals vrijwaren voor alle vorderingen, procedures, kosten en uitgaven die tegen Precision Metals worden ingediend
wanneer Precision Metals handelt in overeenstemming met deze 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.
9.3. Indien dit een impact heeft op de eigenschappen van het product, wijst de klant Precision Metals op het specifiek doel waarvoor het product
zal aangewend worden.
AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Precision Metals is niet aansprakelijk voor schade ingevolge overlijden, lichamelijke schade, morele schade of materiële schade aan de
klant, zijn aangestelden of derden, behalve ingeval van bedrog van Precision Metals.
10.2. Precision Metals is nooit aansprakelijk voor gevolgverlies (inclusief de verwijderings- of herstelwerkzaamheden die nodig zijn voor de
installatie van het herstelde of opnieuw verwerkte materiaal of geleverde goed), stilligschade, verlies van winst of beschadiging van eigendommen.
10.3. De Klant zal Precision Metals vrijwaren voor alle schade, kosten en uitgaven waarvoor Precision Metals aansprakelijk is als gevolg van
werkzaamheden die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van de Klant en/of waarbij sprake is van overtreding van het
auteursrecht, patenten of ontwerpen.
10.4. Indien de aansprakelijkheid van Precision Metals toch weerhouden wordt, dan zal deze in alle gevallen beperkt blijven tot een bedrag gelijk
aan de prijs van de goederen of de prestaties van Precision Metals.
10.5. De klant zal Precision Metals niet kunnen aanspreken op buitencontractuele grondslag (art. 1382 e.v. BW) om de aansprakelijkheidsbeperkingen
uit deze algemene voorwaarden te omzeilen.
HANDELINGEN VAN DE KLANT/DERDEN - TRANSPORT
11.1. Precision Metals is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade wegens niet-correcte montage, opslag of verwerking of het nietnaleven van de specificaties en instructies door de Klant en/of derden en inbreuken op eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.
11.2. Precision Metals is niet aansprakelijk voor beschadiging of waardevermindering van de goederen tijdens het transport of de levering.
11.3. Tenzij de klant specifieke verpakkingen aanvraagt en dit door Precision Metals werd aanvaard, worden de goederen geleverd in de
gebruikelijke verpakkingen van Precision Metals.
LEVERING, LICENTIES EN ANDERE FORMALITEITEN
12.1. Indien de Klant de levering van goederen zonder geldige reden weigert aan te nemen, heeft Precision Metals het recht extra kosten te
rekenen die daardoor ontstaan.
12.2. Op verzoek van de klant en mits vergoeding zal Precision Metals tijdig alle importlicenties, toestemmingen, … aanvragen die noodzakelijk
zijn voor de verkoop/levering van de goederen.
NORMEN
13.1. De goederen en de prestaties worden geleverd binnen de toleranties die in de overeengekomen normen voor het betreffende product/
prestatie zijn gespecificeerd, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen met de Klant.
13.2. Enige verklaring in een overeengekomen norm over de geschiktheid van de goederen voor elk of een bepaald doeleinde kan nooit aanleiding
geven tot enige aansprakelijkheid van Precision Metals.
VERTROUWELIJKHEID
De Klant zal technische of commerciële informatie die hij van Precision Metals ontving in het kader van besprekingen, onderhandelingen en
andere communicatie vertrouwelijk houden en deze zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Precision Metals niet aan een derde
partij bekendmaken.
TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
De relatie tussen Precision Metals en de Klant wordt steeds en uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het VN-verdrag
inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag).
Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken Antwerpen, afdeling Mechelen.
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 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.
ONGELDIGHEID VAN EEN BEDING
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, inbegrepen de bepalingen in sectie B en C, nietig verklaard zouden
worden of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het
uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van huidige algemene voorwaarden en van de
algemene voorwaarden in zijn geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast.

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN
18. CONFORMITEIT – ZICHTBARE GEBREKEN
18.1. De klant dient de conformiteit van de goederen bij de levering te controleren: indien bij de levering geen opmerking wordt geformuleerd
omtrent de conformiteit, dan worden de geleverde goederen onweerlegbaar geacht conform te zijn aan wat diende geleverd te worden.
18.2. In geval van niet-conformiteit moet de klant Precision Metals hiervan schriftelijk op de hoogte stellen bij levering door vermelding op het
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afleverings- of vervoersdocument.
18.3. Dezelfde formaliteiten dienen gevolgd te worden voor alle zichtbare gebreken en afwijking aan de goederen.
18.4. De naleving van deze formaliteiten wordt voorgeschreven op straffe van verval.
VORDERINGEN WEGENS VERLIES
Vorderingen wegens verlies moeten worden ingediend:
• binnen zeven dagen na de verzenddatum, indien de goederen via de weg zijn verzonden
• binnen twee maanden na de verzenddatum, indien de goederen via zee/luchtvracht zijn verzonden.
VORDERINGEN WEGENS VERBORGEN GEBREKEN
20.1. Elke vordering wegens een verborgen gebrek dient op straffe van verval gesteld te worden binnen de maand nadat het gebrek werd
vastgesteld of had kunnen vastgesteld worden.
20.2. De aansprakelijkheid van Precision Metals voor verborgen gebreken eindigt na verloop van 3 maanden vanaf de verzending van de
goederen door Precision Metals.
REMEDIES
21.1. Wanneer de niet-conformiteit / het zichtbaar gebrek / het verborgen gebrek wordt bewezen, dan heeft de klant enkel het recht te kiezen uit
de volgende remedies:
- ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van de betaalde prijs en alle redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de goederen
terug te sturen naar Precision Metals; of
- vervanging van de goederen indien dit redelijkerwijze mogelijk is.
21.2. De klant moet Precision Metals in de mogelijkheid stellen om de goederen te inspecteren voordat een ontbinding of vervanging wordt
aanvaard.
GEWICHT, HOEVEELHEDEN EN MATEN
22.1. Alle goederen worden verkocht op basis van het gewogen gewicht, het berekende gewicht of het aantal volgens de richtlijnen van Precision
Metals voor dat product. De indicatie van gewicht, hoeveelheden en maten is bij benadering en onderworpen aan afwijkingstoleranties.
Precision Metals 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 %
22.2. Vorderingen inzake afwijking van gewicht of aantal binnen de afwijkingstoleranties, worden niet geaccepteerd.
MINDERE KWALITEIT
23.1. Voor goederen die worden verkocht als ‘van mindere kwaliteit’ of goederen die door de Klant worden geaccepteerd ‘in de staat waarin ze
zich bevinden’ of voor goederen waarbij partijen op een andere manier overeenkomen omtrent de mogelijk beperkte kwaliteit, neemt Precision
Metals geen enkele aansprakelijk op.
23.2. Elke verklaring, specificatie, beschrijving of andere informatie die door Precision Metals is verstrekt met betrekking tot dergelijke goederen
is in goed vertrouwen gegeven, maar Precision Metals kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid hiervan.
Onder geen beding zal Precision Metals verplicht zijn dergelijke goederen te vervangen of te vergoeden of een vordering naar aanleiding daarvan
in te willigen.
23.3. De Klant zal Precision Metals vrijwaren van alle vorderingen tegen Precision Metals 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 dergelijk product.
23.4. Indien de Klant dergelijke goederen doorverkoopt, zal de Klant algemene voorwaarden die vergelijkbaar zijn met deze opnemen in deze
overeenkomst, 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.
RISICO
Het risico van de goederen, maar niet de eigendom, zal bij levering overgaan op de Klant.
Als levering wordt beschouwd:
• Ophaling van de goederen door de Klant of een tussenpersoon van de Klant bij Precision Metals (inclusief door een vervoerder die door de
Klant is ingehuurd): op het moment wanneer het laden van de goederen in het voertuig is voltooid;
• Afgifte van de goederen door Precision Metals (inclusief door een vervoerder die door Precision Metals is ingehuurd): op het moment dat de
goederen uit het voertuig worden gelost.
• Weigering van de goederen door de klant.
• Onmogelijkheid tot afgifte van de goederen aan de klant.
BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD
25.1. De eigendom van de goederen blijft bij Precision Metals tot de koopprijs ervan volledig werd betaald, inclusief eventuele openstaande
intresten of kosten of eventuele bijkomende kosten.
25.2. De klant dient er op eigen kosten voor te zorgen dat de goederen veilig bewaard worden. De klant verbindt zich ertoe om de goederen,
zolang de prijs en de bijhorende bedragen niet volledig betaald zijn, niet te verkopen, weg te gooien of te veranderen. Hij dient ervoor te zorgen
dat de goederen steeds als eigendom van Precision Metals identificeerbaar zijn.
25.3. De risico’s van beschadiging of verdwijning zijn ten laste van de klant.
25.4. De klant dient de goederen te verzekeren om eventuele risico’s die zich kunnen voordoen met betrekking tot de goederen te dekken en dit
tot de datum waarop de eigendom van de goederen overgaat van Precision Metals naar de klant.
25.5. Precision Metals kan de goederen terugvorderen wanneer de klant in gebreke blijft de prijs volledig te voldoen.
25.6. Precision Metals heeft het recht dit eigendomsvoorbehoud te registreren in het Belgische Nationaal Pandregister: de kosten hiervan worden
aan de klant doorgerekend.ANNULERING
26.1. Bestellingen kunnen enkel kosteloos geannuleerd worden met voorafgaandelijk akkoord van Precision Metals.
26.2. Indien de klant de bestelling annuleert zonder het akkoord van Precision Metals, dan heeft Precision Metals het recht om de uitvoering van
de overeenkomst te vorderen of de overeenkomst te ontbinden met vergoeding van de door haar geleden schade door de klant. Deze schade
wordt forfaitair begroot op 50% van de prijs van de geannuleerde bestelling.
26.3. Goederen die zonder toestemming van Precision Metals worden geretourneerd, worden niet terugbetaald.

C. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN MATERIALEN / AANNEMING VAN WERK
26. SPECIFICATIES – OPDRACHT
27.1.De Klant is verantwoordelijk voor de specificatie van de gevraagde verwerking. roup
Deze 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
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• de inkomende gewichten en afmetingen
• alle verwerkingsvereisten
• definitieve afmetingen en tolerantievereisten
• oppervlak- en randvereisten
• verwerkings- en verpakkingsvereisten voor materialen
27.2. Indien de klant deze specificatie niet of onvolledig bezorgt, dan kan Precision Metals de uitvoering schorsen, dan wel uitvoeren volgens de
overeengekomen normen of een andere norm die door Precision Metals toereikend wordt geacht.
27.3. Indien de Klant verzoekt om productie van materiaal volgens voorlopige instructies, aanvaardt Precision Metals geen aansprakelijkheid
indien de officiële order andere of aanvullende informatie bevat.
27.4. Precision Metals behoudt zich het recht voor de specificaties van de materiaalverwerking etc. aan te passen wanneer dit om veiligheidsredenen
of volgens de wet wordt vereist.
27. TER BESCHIKKING STELLING VAN HET MATERIAAL
28.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor de levering van het materiaal aan Precision Metals voor
verwerking en voor het ophalen van het afgewerkte materiaal.
28.2. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, dient de verpakking die door de klant wordt gebruikt toereikend te zijn voor de bescherming
van het materiaal onder alle transportomstandigheden.
28.3. Het materiaal wordt gewoon opgeslagen zoals de eigen goederen van Precision Metals. Precision Metals neemt dus geen algemene noch
bijzondere verplichtingen als bewaarnemer op zich: de klant zal zelf het nodige doen om zijn goederen te verzekeren indien hij dat wenst.
28.4. Bij levering aan Precision Metals, moet het materiaal in dusdanige staat verkeren, dat Precision Metals de gespecificeerde werkzaamheden
onmiddellijk kan uitvoeren in overeenstemming met het contract en zonder voorbehandeling van het materiaal, tenzij dit met Precision Metals is
overeengekomen. Precision Metals 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.
28. RISICO
Het risico gaat over op de Klant, die verantwoordelijk is voor alle verlies, beschadiging of verslechtering van het materiaal vanzodra de Klant op
de hoogte is gesteld dat het materiaal gereed is voor ophalen.
29. HET MATERIAAL
30.1. Het materiaal blijft de eigendom van de Klant en zal uitsluitend door Precision Metals worden gebruikt voor de doeleinden die bij de order
van de Klant zijn opgegeven.
30.2. Precision Metals houdt zich het recht voor de materialen bij te houden zolang de klant het volledige factuur niet heeft betaald. Dit recht geldt
voor alle materialen en producten van de klant die Precision Metals in zijn bezit heeft en is dus niet beperkt tot de materialen en producten waarop
de openstaande facturatie of bedragen betrekking hebben.
30.3. Indien Precision Metals dat opportuun acht kan het de materialen en goederen als een roerend pand beschouwen en dit registreren in het
Belgische Nationaal Pandregister: de kosten hiervan worden aan de klant doorgerekend.
30.4. Tenzij schriftelijk door Precision Metals is overeengekomen en bevestigd, worden materialen niet geaccepteerd voor verwerkingen die
gevaarlijk zijn of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. De Klant is aansprakelijk voor gezondheidsrisico’s die ontstaan.
30. TEKORTEN, DEFECT WERK OF BESCHADIGING
31.1. De Klant kan enkel een vordering indienen voor tekorten, gebrekkig werk of beschadiging indien :
- de Klant het materiaal inspecteert binnen 24 uur na het ophalen van het materiaal bij Precision Metals,
- de Klant een schriftelijke, volledige en gedetailleerde klacht indient bij Precision Metals binnen de 24 uur na ontvangst van het verwerkte
materiaal, indien er sprake is van een zichtbaar gebrek en binnen de 5 werkdagen indien er sprake is van een verborgen gebrek.
31.2.Precision Metals dient de gelegenheid te krijgen om het materiaal te inspecteren en elke klacht te onderzoeken voordat het materiaal wordt
gebruikt.
31.3. De Klant kan geen vordering meer indienen indien
- de voormelde termijnen niet nageleefd werden
- het materiaal verwerkt of aangepast werd
31. ANNULERING
32.1. Bestellingen kunnen enkel kosteloos geannuleerd worden met voorafgaandelijk akkoord van Precision Metals.
32.2. Indien de klant de bestelling annuleert zonder het akkoord van Precision Metals, dan heeft Precision Metals recht op vergoeding van de
reeds uitgevoerde werken en gemaakte kosten en op vergoeding van de gederfde winst die begroot wordt op 30% van de totale bestelling.
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