ALGEMENE VOORWAARDEN
KURSTJENS RECYCLING B.V. &
LOONBEDRIJF KURSTJENS GRUBBENVORST B.V.
ARTIKEL 1 Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitvoerde werkzaamheden en geleverde zaken
van Kurstjens Recycling BV en Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst BV (hierna te noemen
‘Kurstjens’).
b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle met
ons gesloten overeenkomsten, of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, met inbegrip van
verstrekte adviezen en/of mededelingen.
c. Van de gesloten overeenkomsten afwijkende afspraken zijn slechts bindend indien die door
ons schriftelijk zijn bevestigd, tenzij feitelijk door ons uitgevoerd.
d. Indien wederpartij eenmaal een overeenkomst met ons heeft gesloten op basis van deze
voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan
worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere
volgende met ons te sluiten overeenkomst.
e. Alle aanbiedingen en leveringen door ons van derden betrokken zaken zijn mede
onderworpen aan de Algemene voorwaarden van die derden. Ingeval van strijdigheid geldt de
voor ons gunstigste bepaling.
ARTIKEL 2 Aanbiedingen
a. Alle offertes of aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
wordt overeengekomen.
b. Iedere offerte of aanbieding kan door Kurstjens te allen tijde worden gewijzigd c.q.
aangevuld.
c. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling en/of opdracht van de
wederpartij, al dan niet naar aanleiding van een door ons uitgebrachte offerte, schriftelijk
door ons is bevestigd, of door de feitelijke uitvoering.
ARTIKEL 3 Prijzen
a. Alle prijzen zijn in euro en, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, voor
levering af fabriek of af magazijn en exclusief omzetbelasting, verpakkingskosten, transporten verzendingskosten alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege
worden geheven.
b. De prijs met betrekking tot te verrichten werkzaamheden wordt mede bepaald door de
omvang der feitelijk voltooide werkzaamheden en de gebruikte zaken.
c. Indien partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen wordt deze mede vastgesteld
op basis van de na voltooiing van de werkzaamheden ter plaatse gebruikelijke tarieven.
d. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van levering dan
wel voor de uitvoering van de werkzaamheden prijsverhogende omstandigheden optreden
waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals stijging der lonen of materiaalprijzen of
overheidsmaatregelen zoals sociale lasten, omzetbelasting, verhoging van rechten en/of
accijnzen, valutawijziging zijn wij gerechtigd de meerkosten in rekening te brengen. Indien wij
in dat geval de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen is
wederpartij bevoegd de overeenkomst binnen 8 dagen na deze mededeling door een
buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.

ARTIKEL 4 Loonwerkzaamheden
a. De opdracht tot loonwerkzaamheden zal door ons worden uitgevoerd zoveel mogelijk binnen
de met wederpartij overeengekomen termijn en op wijze en tijd welke door ons redelijkerwijs,
met inachtneming van de belangen van wederpartij, worden vastgesteld.
b. Wederpartij is verplicht om vóór de feitelijke uitvoering van de loonwerkzaamheden
nauwkeurige opgave te doen van al die gegevens, welke noodzakelijk zijn om de
werkzaamheden naar behoren, zonder schade en in overeenstemmijn met de geldende
wetgeving, te kunnen uitvoeren, alsmede alle beletselen weg te nemen welke ons bij de
uitvoering van het werk kunnen hinderen.
c. Wederpartij is gehouden de schade, ontstaan door niet-naleving van het hierboven gestelde
onder sub b en voorts alles schade welke door wederpartij onrechtmatig aan ons wordt
toegebracht te vergoeden, onverminderd onze verplichting de schade redelijkerwijs af te
wenden c.q. te beperken.
d. Spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd met gebruikmaking van het (de)
bestrijdingsmiddel(en) waarvan wij de aard, samenstelling en hoeveelheid doelmatig achten
en op de wijze en tijdstip binnen de overeengekomen termijn, welke ons geëigend voorkomt.
Indien wederpartij anders wenst dan is het bepaalde in sub e van dit artikel mutatis mutandis
van toepassing.
e. Indien naar ons inzicht wegens omstandigheden zoals weersgesteldheid,
ontwikkelingsstadium van het gewas, grondgesteldheid, aard der belendingen, het niet
verantwoord is de werkzaamheden uit te voeren hebben wij de bevoegdheid de uitvoering op
te schorten, totdat naar ons inzicht de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder
schadeplichtig te zijn. Wenst wederpartij niettemin dat de werkzaamheden worden
uitgevoerd dan dient hij dit schriftelijk te verzoeken. Wij hebben dan het recht hetzij de
overeenkomst schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden, hetzij de werkzaamheden
uitsluitend op risico van wederpartij uit te voeren.
f. Na feitelijke uitvoering der werkzaamheden is wederpartij verplicht deze onverwijld te
controleren.
g. Wederpartij is gehouden door ons aangeboden werkbriefjes voor akkoord te ondertekenen
betreffende de verrichte werkzaamheden. Blijkt volgens wederpartij van enige tekortkoming
dan is hij gehouden zulks duidelijk te noteren op het werkbriefje.
h. Hoewel de werkzaamheden door ons met zorg en vakbekwaamheid worden uitgevoerd
kunnen wij niet instaan voor een gunstig resultaat omdat vele factoren buiten ons om het
resultaat kunnen beïnvloeden.
ARTIKEL 5 Levering
a. Op verzoek levert Kurstjens aan wederpartij compost, brandstoffen, bodemverbeteraars of
andere producten.
b. Levertijden worden op verzoek bij wijze van benadering verstrekt aan wederpartij.
Overschrijding van de levertijd verplicht Kurstjens niet tot enige vergoeding.
c. De wederpartij erkent dat hij over alle informatie beschikt waarvoor de producten gebruikt en
toegepast kunnen worden. Deze informatie zal de wederpartij ook overdragen aan derden
aan wie de wederpartij de producten doorverkoopt.
d. Kurstjens staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de
wederpartij deze wil bestemmen zelfs niet als dat doel aan Kurstjens bekend is gemaakt,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
e. Wederpartij is bekend met de samenstelling en werking van compost en zal voldoen aan alle
verplichtingen en toepassingseisen die gestelde regelingen stellen, bijvoorbeeld wat betreft
de gebruiksnormen.
f. Wederpartij dient zaken direct bij aflevering te inspecteren/bemonsteren.
g. Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen direct, doch uiterlijk binnen 2 x 24
uren schriftelijk gemeld te worden aan Kurstjens.

h. Eventuele niet zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen 2 x 24 uur waarbinnen
het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk gemeld te worden aan
Kurstjens.
i. Indien Kurstjens niet binnen één week na aflevering een schriftelijke melding van de
wederpartij heeft ontvangen, worden de zaken geacht zonder enig gebrek te zijn afgeleverd.
j. Bij eventuele gebreken dient wederpartij Kurstjens een redelijke termijn te bieden om de
klacht te herstellen.
k. Afgekeurde producten worden op kosten van wederpartij retour gezonden aan Kurstjens.
Eventuele opslag en risico is voor rekening van wederpartij.
ARTIKEL 6 Klachten
a. Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken
en/of in verband met uitgevoerde werkzaamheden, dienen binnen 2 x 24 uren na ontvangst
respectievelijk feitelijke uitvoering door wederpartij schriftelijk gemotiveerd bij ons te worden
ingediend, zulks op straffe van verval van het klachtrecht. Het klachtrecht vervalt evenzeer
indien de zaken door wederpartij zijn verwerkt.
b. Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken of in
verband met uitgevoerde werkzaamheden die eerst later, maar uiterlijk binnen 1 maand,
gerekend vanaf de dag van aflevering respectievelijk feitelijke uitvoering, aan het licht treden,
moeten binnen 2 x 24 uren nadat de afwijking en/of het gebrek aan de wederpartij
redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk gemotiveerd bij ons worden ingediend, op
straffe van verval van het klachtrecht.
c. Indien een klacht gegrond is hebben wij het recht naar onze keuze de betreffende zaken te
herstellen of te vervangen dan wel het voor deze zaken verschuldigde factuurbedrag te
crediteren of terug te betalen zodra de wederpartij de zaken aan ons heeft teruggegeven, of
betreffende uitgevoerde loonwerkzaamheden de hiermede verband houdende factuur te
crediteren of terug te betalen.
d. De wederpartij zal aan het gegrond zijn van de klacht geen recht op wijziging of ontbinding
van de overeenkomst en/of korting en/of verrekening van enig door wederpartij verschuldigd
bedrag kunnen ontlenen.
ARTIKEL 7 Overmacht
a. Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen
nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de
overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring te ontbinden, hetzij
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met de duur der overmacht, zonder dat wij
schadeplichtig zijn.
b. Indien wij ingeval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst opschorten heeft
wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden,
tenzij de werkzaamheden door ons binnen redelijke termijn alsnog kunnen worden uitgevoerd
met inachtneming van de belangen van wederpartij.
c. Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of
kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer,
werkstaking, brand, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijziging in de valutaverhoudingen,
energiecrisis, terrorisme, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie,
transportmoeilijkheden, stagnatie door natuurrampen, ernstige storingen in ons bedrijf of
niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.

ARTIKEL 8 Opschorting
Indien wederpartij o.a. opeisbare factu(u)r(en) onbetaald laat en/of surséance van betaling
aanvraagt en/of het faillissement aanvraagt c.q. wordt aangevraagd en/of zijn bedrijf liquideert
en/of zijn (eventuele) financier het krediet opzegt en/of de verzekeraar van onze
debiteurenportefeuille geen kredietlimiet verstrekt dan wel deze verlaagt en/of wij anderszins
gegronde redenen hebben aan te nemen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zijn
wij gerechtigd hetzij de uitvoering van onze al dan niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te
schorten zolang de wederpartij te onzer beoordeling geen genoegzame zekerheid voor de juiste
nakoming van zijn verplichting(en) heeft gesteld, hetzij door middel van een buitengerechtelijke
verklaring de met wederpartij gesloten overeenkomst(en) te ontbinden, onverminderd ons recht op
volledige schadevergoeding.
ARTIKEL 9 Betaling
a. Betaling dient te geschieden te onzer vestigingsplaats, binnen 14 dagen na factuurdatum,
zonder dat korting of verrekening is toegestaan. Klachten betreffende de door ons ingediende
nota dienen binnen 8 dagen na datum van verzending door middel van aangetekend schrijven
bij ons te worden ingediend op straffe van verval van het klachtrecht.
b. Gegronde klachten met betrekking tot zaken of verrichte diensten welke een onderdeel
vormen van de facturen laten onverlet wederpartij ’s verplichting de overige posten der
factuur te betalen.
c. Het staat Kurstjens vrij voorschotdeclaraties te zenden.
d. Het factuurbedrag is bij niet-tijdige betaling onmiddellijk opeisbaar, en wederpartij is bij niettijdige betaling in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Bij niet-tijdige
betaling is wederpartij 1% rente over het factuurbedrag verschuldigd, voor elke maand of
gedeelte van een maand waarmee de betalingstermijn is overschreden. Bij factuurbedragen
kleiner dan € 300,- is wederpartij daarnaast een bedrag ad € 15,- per door ons in dit verband
verrichte administratieve handeling(en) verschuldigd.
e. Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is de wederpartij verplicht aan ons te vergoeden alle
buitengerechtelijke incassokosten, mede omvattend de omzetbelasting en de kosten van een
faillissementsaanvrage, welke worden berekend naar het incassotarief vastgesteld door de
Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van € 75,-.
ARTIKEL 10 Aansprakelijkheid
a. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd,
welke voor wederpartij of derden ontstaat in verband met door ons verrichte
(loon)werkzaamheden of in verband met de uitvoering van andere met ons gesloten
overeenkomsten en/of door afgeleverde zaken of onderdelen daarvan.
b. In het bijzonder is Kurstjens niet aansprakelijk (onder geen enkel beding) voor schade als het
gevolg van de door wederpartij gehanteerde of nog te hanteren manier van verwerking en
toepassing van producten. Daaronder wordt nadrukkelijk uitgesloten elke aansprakelijkheid
ten aanzien van de aanwezigheid van bacteriën, zaden, kiemen, schimmels en andere
organismen in producten.
c. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, direct of indirect, welke ontstaat door vanwege
ons ingeschakelde ondergeschikten, niet-ondergeschikten en/of vertegenwoordigers en/of
door ons gebruikte hulpzaken.
d. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor gederfde winst, bedrijfs-, gevolg- of andere indirecte
schade die wederpartij lijdt of zal lijden.
e. Indien wederpartij de door ons afgeleverde zaken verwerkt en/of gebruikt in verband
waarmee derden schade lijden, direct of indirect, is wederpartij gehouden ons te vrijwaren
tegen eventuele aanspraken van die derden jegens ons.
f. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet in geval van opzet of grove
schuld door ons dan wel indien en voor zover wij als gevolg van dwingende wettelijke

regelgeving hierop geen beroep zouden kunnen doen. Voor schade veroorzaakt door opzet of
grove schuld van hulppersonen zijn wij niet aansprakelijk.
g. Indien wij niettemin aansprakelijk zouden zijn voor de door wederpartij geleden schade zijn
wij slechts gehouden de schade te vergoeden tot het factuurbedrag in verband waarmee de
schade is ontstaan voor zover dit bedrag betrekking heeft op door ons verrichte
(loon)werkzaamheden of geleverde zaken, maar in ieder geval niet meer dan de eventueel
door ons in dit verband te ontvangen verzekeringspenningen.
h. Indien wij aansprakelijk zouden worden gesteld door wederpartij, kan enkele de juridische
entiteit aangesproken worden welke de overeenkomst met wederpartij is aangegaan.
ARTIKEL 11 Schadevergoeding
a. Indien wij aan de wederpartij schade moeten vergoeden hebben wij de bevoegdheid, hetzij de
verschuldigde vergoeding te verrekenen met nog openstaande facturen van wederpartij,
hetzij wederpartij een creditnota te zenden, welke met toekomstige facturen kan worden
verrekend, hetzij wederpartij de schadepenningen uit te keren.
b. Voor de vaststelling van de door ons geleden schade wordt de winstderving geacht 15% te
bedragen.
ARTIKEL 12 Eigendomsvoorbehoud
a. Wij behouden ons de rechten voor van afgeleverde of bewerkte zaken totdat al onze
vorderingen op de opdrachtgever uit hoofde van door ons geleverde zaken of verrichte
werkzaamheden, een en ander met inbegrip van rente, kosten en/of schade, volledig zijn
voldaan.
b. Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen die wij verkrijgen op de
opdrachtgever wegens diens tekortschieten in de nakoming van een of meer van zijn
verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden c.q. met hem afgesloten
overeenkomst.
c. Opdrachtgever is gehouden de door ons in eigendom voorbehouden zaken zoals bedoeld in lid
a. te behandelen zoals een goed huisvader betaamt. Het is hem niet toegestaan om over deze
zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen zonder ons
daarover vooraf schriftelijk in kennis te stellen.
d. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
ons of wij goede grond hebben te vrezen dat de opdrachtgever daarin tekort zal schieten
hebben wij het recht de geleverde of bewerkte zaken tot ons te nemen, onverminderd onze
verdere rechten jegens opdrachtgever.
ARTIKEL 13 Toepasselijk recht
Op alle door ons gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 14 Geschillen
Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van de door ons gesloten overeenkomsten of hieruit
voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan
het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Roermond tenzij wettelijke bepalingen
zich hiertegen verzetten.

