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Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1. Elke verkoopovereenkomst (hierna de “Overeenkomst”) die wordt afgesloten tussen 

Claraplast bv, KBO 0560.712.854, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Rucaplein 
53 (hierna “CLARAPLAST”) en enige (rechts)persoon (hierna de “Klant”) is onderworpen aan 
deze algemene voorwaarden. 

1.2. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
 

Artikel 2. Offerten en orderbevestiging 
2.1. Aanbiedingen en offertes binden CLARAPLAST niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

vermeld. Gegevens die zijn vermeld in door CLARAPLAST verstrekte afbeeldingen, catalogi, 
adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie, verbinden CLARAPLAST niet. 

2.2. De Overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door CLARAPLAST. 
Bestellingen, opgenomen door een aangestelde van CLARAPLAST zijn slechts geldig na 
schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf kan verbinden. Een begin 
van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.  
 

Artikel 3. Documentatie- en medewerkingsplicht 
3.1. Bestellingen door de Klant dienen steeds vergezeld te gaan van een verklaring waarin de 

Klant garandeert dat de goederen zullen worden gerecycleerd. Bij gebrek aan dergelijke 
verklaring heeft CLARAPLAST het recht om de levering op te schorten en/of de Overeenkomst 
buitengerechtelijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. 

3.2. De Klant moet te allen tijde zijn volledige medewerking verlenen om CLARAPAST in de 
mogelijkheid te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, onder andere met 
betrekking tot de verwerking van afvalstoffen.  
Het kan daarbij, ten titel van voorbeeld, gaan om het verlenen van medewerking aan audits 
van overheids- en andere bevoegde instanties, om het op eerste verzoek van CLARAPLAST 
aanleveren van bewijsstukken met betrekking tot de levering en verwerking van afvalstoffen 
(ontvangstbewijzen, leveringsnota’s, verkoopovereenkomsten, verwerkingscertificaten, 
weegbons, facturatie …).  

3.3. De Klant dient in elk geval uiterlijk dertig (30) dagen na de levering van de goederen aan 
CLARAPLAST de documentatie te bezorgen die de traceerbaarheid van de geleverde 
goederen mogelijk maakt en waaruit onder meer de eindbestemming ervan blijkt.  

3.4. Eventuele boetes en andere sancties die CLARAPLAST oploopt wegens het niet naleven door 
de Klant van zijn verplichtingen in dit artikel, worden verhaald op de Klant. 
 

Artikel 4. Prijzen en geldigheidsduur 
4.1. Tenzij anders werd overeengekomen, zijn de prijzen en tarieven in euro, exclusief btw. 
4.2. Prijsaanbiedingen, onder welke vorm ook, zijn slechts geldig gedurende een beperkte termijn 

van dertig (30) dagen.  
4.3. Indien CLARAPLAST aantoont dat op het moment van uitvoering van de Overeenkomst de 

prijs van afvalstoffen, lonen, energie, invoerrechten, transportkosten of enige andere vaste 
en/of variabele kost van CLARAPLAST gestegen is met ten minste tien (10) procent, wordt, 
ten belope van maximaal tachtig (80) procent van de totale prijs, het gedeelte van de prijs 
dat betrekking heeft op de desbetreffende kost van CLARAPLAST in dezelfde mate verhoogd. 
 

Artikel 5. Leveringstermijnen 
5.1. De leveringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. 
5.2. Overschrijding van de leveringstermijn, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding 

kunnen geven tot de ontbinding van de Overeenkomst. CLARAPLAST zal in geen enkel geval 
gehouden zijn tot enige schadevergoeding bij vertraging van de levering.  
 

Artikel 6. Levering en transport 
6.1. Tenzij anders overeengekomen worden de goederen door CLARAPLAST geleverd volgens 

incoterm EXW: CLARAPLAST stelt de goederen voor afhaling ter beschikking in haar 
fabriek/magazijn. Tenzij anders overeengekomen, dient de afhaling te gebeuren binnen de 
zeven (7) dagen na uitnodiging daartoe door CLARAPLAST. De Klant dient in te staan voor het 
transport, op eigen risico en kosten. 

6.2. Bij niet afhaling van de bestelde goederen door de Klant, binnen de voormelde termijn, heeft 
CLARAPLAST het recht de goederen te factureren en de betaling hiervan te eisen. 
Daarenboven zal bij vertraging in de afhaling van de goederen een magazijnkost begroot op 
15 euro per ton per begonnen maand in rekening worden gebracht aan de Klant.  

6.3. De Klant dient na te gaan of het vervoer en de levering toegestaan zijn onder de betrokken 
wetgeving, waaronder deze van de zetel van de Klant en van de plaats van bestemming. 
Indien niet kan worden vervoerd of geleverd, dan ontslaat dit de Klant niet van zijn 
verplichtingen ten aanzien van CLARAPLAST, waaronder de betaling van de facturen. 
 

Artikel 7. Milieuwetgeving 
7.1. CLARAPLAST draagt de op haar rustende verplichtingen in het kader van de geldende 

milieuwetgeving over aan de Klant in zoverre dit mogelijk is. 
7.2. De Klant vrijwaart CLARAPLAST voor eventuele aansprakelijkheid die volgt uit het feit dat de 

Klant zijn verplichtingen volgend uit artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden niet heeft 
nageleefd. 

7.3. De Klant staat zelf in voor de nodige vergunningen voor het vervoer van de goederen. 
 

Artikel 8. Klachten 
8.1. Na levering hoort de Klant de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te 

controleren.  
8.2. Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering te worden gemeld aan 

CLARAPLAST. 
8.3. Klachten over verborgen gebreken worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer 

deze binnen acht (8) dagen na de vaststelling ervan aan CLARAPLAST worden gemeld. Bij 
gebreke hieraan wordt de Klant geacht het door CLARAPLAST geleverde te hebben 
aanvaard. CLARAPLAST zal slechts kunnen worden aangesproken om de Klant te vrijwaren 
voor verborgen gebreken aan de geleverde goederen tot één (1) jaar na levering ervan. 

8.4. Het indienen van een klacht, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontslaat de Klant niet 
van de verplichting de factuur op de vervaldag te betalen. 

 
Artikel 9. Betaling 
9.1. Tenzij anders overeengekomen wordt een factuur van CLARAPLAST voor een levering binnen 

de EU of aan een Klant met zetel binnen de EU betaald uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na 
factuurdatum. Voor elke andere levering dient de factuur te worden betaald uiterlijk tien (10) 
kalenderdagen vóór de datum van levering. In geen geval heeft de Klant recht op korting, 
verrekening of opschorting van betaling. Elk protest aangaande een factuur dient 
CLARAPLAST, op straffe van verval van de rechten van de Klant, schriftelijk, aangetekend en 
gemotiveerd te bereiken uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum. Een protest schort 
de betalingsverplichting van de Klant niet op. 

9.2. CLARAPLAST kan de Klant vragen om een voorschot te betalen. In dat geval is CLARAPLAST 
gerechtigd de levering uit te stellen tot na de betaling van het voorschot. 

9.3. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van enig verschuldigd bedrag zal 
hierover automatisch en van rechtswege en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is 
een interest verschuldigd zijn die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 
augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire 
schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag. 

9.4. Bij niet tijdige betaling van een factuur worden alle openstaande facturen van de Klant 
onmiddellijk opeisbaar. 

9.5. Alle kosten door CLARAPLAST gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten zijn ten 
laste van Klant. 

9.6. Bij niet-betaling op de vervaldag of bij niet nakoming van enige contractuele verplichting 
door de Klant, om welke reden ook, behoudt CLARAPLAST zich het recht voor om: 

- hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na 
voorafgaande ingebrekestelling, en zonder enig recht op schadevergoeding voor 
de Klant, maar onverminderd recht van CLARAPLAST om schadevergoeding te 
vorderen; 

- hetzij de Overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na 
voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd 
gegeven binnen de acht (8) dagen, éénzijdig te ontbinden lastens de Klant, 
onverminderd het recht van CLARAPLAST om schadevergoeding te vorderen. 
 

Artikel 10. Beëindiging van de Overeenkomst 
10.1. CLARAPLAST houdt zich het recht voor om zonder nadere ingebrekestelling, zonder 

rechterlijke tussenkomst en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant, de 
Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien: 

- een wijziging aan de wetgeving, administratieve voorschriften, … belangrijke 
gevolgen heeft voor de levering, of 

- redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Klant binnen vier (4) maanden zijn 
bedrijf naar het buitenland zal verplaatsen, of 

- een voor de uitoefening van het bedrijf van de Klant noodzakelijke vergunning 
wordt ingetrokken, of 

- blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst feiten of omstandigheden zijn 
verzwegen of onjuist zijn voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisgeving 
daarvan de Overeenkomst door CLARAPLAST niet of op andere condities zou zijn 
aangegaan, of 

- ten laste van de Klant beslag is gelegd, dan wel de Klant op enige andere wijze de 
vrije beschikking over het geheel of gedeelte van zijn vermogen verliest, of 

- er sprake is van aanzienlijke verslechtering van de solvabiliteit van de Klant, of 
- er sprake is van faillissement, verzoek om uitstel van betaling, in 

vereffeningstelling, opslorping, fusie, splitsing of ontbinding van de Klant, of 
- eventueel ten behoeve van CLARAPLAST verstrekte zekerheden in waarde dreigen 

te verminderen of teniet gaan of dreigen te gaan, of 
- zich andere omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van 

CLARAPLAST in ernstige mate verhinderen of in gevaar brengen.  
10.2. Indien de Overeenkomst opgezegd wordt in dergelijke situaties behoudt CLARAPLAST het 

recht om vergoeding te eisen voor eventuele schade. 
10.3. Een Overeenkomst kan slechts opgezegd worden door de Klant met goedkeuring van 

CLARAPLAST: in dat geval is de Klant een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de 
prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door CLARAPLAST. Deze 
vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. 
 

Artikel 11. Waarborgen 
11.1. Indien het vertrouwen van CLARAPLAST in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt 

wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering 
tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede 
uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk 
maken, behoudt CLARAPLAST zich het recht voor van de Klant geschikte waarborgen te 
eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt CLARAPLAST zich het recht voor 
de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te zeggen, zelfs indien de goederen reeds 
geheel of gedeeltelijk werden verzonden. 

11.2. Alle goederen van de Klant, die zich in handen van CLARAPLAST bevinden, kunnen door 
CLARAPLAST worden ingehouden als waarborg voor de uitvoering van de verplichtingen van 
de Klant, ook m.b.t. andere overeenkomsten. 
 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1. CLARAPLAST blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling van de prijs.  
12.2. Zolang de eigendom van de goederen niet op de Klant is overgegaan – wegens niet-betaling 

of niet volledige betaling –, mag de Klant aan derden geen rechten verlenen m.b.t. deze 
goederen en is de Klant verplicht deze goederen, als herkenbaar eigendom van CLARAPLAST, 
te bewaren met de nodige zorgvuldigheid. 

12.3. Wanneer de Klant in strijd met het voorgaande alsnog aan derde rechten verleent op de 
geleverde goederen, dan zal elke schuldvordering van de Klant die hieruit volgt worden 
overgedragen aan CLARAPLAST. In dat geval zal de Klant zijn schuldenaar uitdrukkelijk 
schriftelijk meedelen dat de schuldvordering aan CLARAPLAST is overgedragen en dat enkel 
nog bevrijdend kan worden betaald aan CLARAPLAST. De Klant verbindt zich ertoe om 
CLARAPLAST onmiddellijk via een aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat 
door een derde op de geleverde goederen zou zijn gelegd. 
 

Artikel 13. Overmacht 
13.1. Indien CLARAPLAST, door overmacht, de Overeenkomst niet kan uitvoeren wordt de 

uitvoering ervan opgeschort voor de periode van de overmacht en met een maximum van 
twee (2) maanden. Na deze twee maanden of van zodra de overmacht definitief blijkt 
hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder enig 
recht op schadevergoeding voor de Klant. 

13.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de macht van CLARAPLAST waardoor de uitvoering 
van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan vereist worden zoals staking, oproer, oorlog en 
andere onlusten, blokkades, rampen, gebrek aan grondstoffen, verhindering en 
onderbreking van transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, epidemie, 
storingen in het bedrijf van CLARAPLAST of bij leveranciers en/of maatregelen van de 
overheid. 
 

Artikel 14. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid 
14.1. Indien blijkens de Overeenkomst onder de Klant meer dan één (rechts)persoon/partij wordt 

verstaan, dan is elk van die (rechts)personen/partijen jegens CLARAPLAST hoofdelijk 
aansprakelijk voor al hetgeen CLARAPLAST uit hoofde van de Overeenkomst heeft of zal 
hebben te vorderen. Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding aan een van de hoofdelijke 
schuldenaren verleend, dan wel ontslag van een van de hoofdelijke schuldenaren van een 
van zijn verplichtingen, bevrijdt de overblijvende hoofdelijke schuldenaren niet van hun 
verplichtingen jegens CLARAPLAST. 
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14.2. Alle vorderingen die CLARAPLAST op de Klant mocht hebben uit hoofde van enige 
Overeenkomst of uit hoofde van meerdere Overeenkomsten worden geacht een en 
ondeelbaar te zijn. 
 

Artikel 15. Lasten en kosten 
15.1. Alle lasten, kosten en belastingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of uit haar 

uitvoering, zijn ten laste van de Klant. 
15.2. De toekomstige belastingen, retributies of heffingen ongeacht van welke aard en door welke 

overheid zij geheven worden alsook de toekomstige vermeerderingen van belastingen die, 

zo CLARAPLAST deze had gekend, tot andere voorwaarden zouden aanleiding gegeven 
hebben, zijn eveneens volledig ten laste van de Klant. 
 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
16.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het 

Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende 
Roerende Zaken. 

16.2. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken 
Antwerpen, afdeling Antwerpen behoren. 

 


