Acceptatievoorwaarden ABa recycling

De goederen worden geaccepteerd wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. ABa recycling verwerkt uitsluitend wit- en bruingoed, elektrische en elektronische
goederen en metaal/kunststof combinaties.
2. Alle goederen moeten volledig aangeboden worden, er mogen dus geen stukken aan
ontbreken.
3. Alle producten moeten volledig verwijderd zijn uit hun verpakking, zoniet worden
hiervoor uitpakkosten aangerekend.
4. Bruingoed, zowel beeldbuishoudend als niet-beeldbuishoudend, kleine huishoudelijke
apparaten en klein witgoed moeten worden aangeleverd in boxpaletten in goede staat,
die zodanig belanden zijn dat ze goed stapelbaar zijn. Bruingoed, kleine
huishoudelijke apparaten en klein witgoed mogen gemengd in de boxpaletten
aangeleverd worden.
5. Bruingoed, kleine huishoudelijke apparatuur en klein witgoed worden, indien
aangeleverd in containers, bij voorkeur aangeboden in gesloten containers.
6. Alle inkomende en uitgaande materialen worden gewogen op onze eigen, geijkte
weegbruggen. Alleen de weegbonnen van ABa recyling zijn geldig. Weegbonnen van
andere weegbruggen worden dus niet aanvaard.
7. Een aangeleverde partij bruingoed wordt beschouwd als niet-beeldbuishoudend indien
er zich in deze partij geen enkele beeldbuis, inclusief LCD schermen, bevindt.
Gemengde leveringen van beeldbuishoudend en niet-beeldbuishoudend bruingoed
worden gefactureerd als beeldbuishoudend bruingoed.
8. Beeldbuishoudend materiaal moet aangeboden worden met intacte beeldbuis.

9. Bij de demontage van de apparaten mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan voor
medewerkers en/of milieu, daarom dienen goederen in zuivere staat aangeleverd te
worden.
10. Er mag geen gevaarlijk afval in de boxpaletten of goederen aanwezig zijn (medicijnen,
spuiten, radioactieve elementen, explosieven, gasflessen,…. .). Alle goederen dienen
tevens ontdaan te worden van olie, vetten en/of chemisch afval, water,
levensmiddelen,… . Zij mogen ook geen asbest bevatten.
11. Materiaal dat niet conform aan bovenvermelde acceptatievoorwaarden wordt
aangeleverd kan, geheel of gedeeltelijk, worden geweigerd. ABa recycling verbindt
zich er toe bij een niet conforme aanlevering de aanbieder per fax of email op de
hoogte te brengen binnen een termijn van 1 werkdag na de vaststelling van de
anomalie. De aanbieder heeft vanaf deze kennisgeving 48 uur de tijd om zelf de niet
conforme afvalstoffen te (laten) verwijderen. Indien de aanbieder dat wenst kan ABa
recycling de verwijdering van deze afvalstoffen verzorgen. De kosten voor de
verwijdering en behandeling zijn dan integraal ten laste van de aanbieder. Na het
verstrijken van de termijn van 48 uur na kennisgeving zal ABa recycling zelf instaan
voor de verwijdering van deze afvalstoffen. Alle kosten voor het verwijderen en
behandelen van deze afvalstoffen vallen integraal ten laste van de aanbieder.
12. Elke transport van goederen dient vóór aanlevering, aangemeld te worden bij ABa
recycling.
13. Bij aanleveringen die een onmiddellijke behandeling vergen, zoals het onmiddellijk
leegmaken van een container, dient dit bij de aanmelding duidelijk vermeld te worden.
14. Aanleveringen dienen tussen 8.00 uur en 16.00 uur plaats te vinden of na afspraak.
15. Betalingsvoorwaarden: 30 dagen nà factuurdatum (tenzij anders vermeld in de offerte)
16. Bij niet tijdige betaling van onze facturen worden de hierdoor ontstane kosten
aangerekend: 2° betalingsherinnering: €100 supplement, 3° betalingsherinnering: €200
supplement, advocaat: €300 supplement plus gerechtskosten.
17. Het aanleveren van goederen ter verwerking, houdt het expliciet akkoord in met deze
acceptatievoorwaarden en met onze “Algemene voorwaarden tot verkoop van
goederen en verlening van diensten”.

