
ALGEMENE VOORWAARDEN | B.C.E. CONTAINER SERVICES B.V.
versie oktober 2021

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. In  deze  algemene  voorwaarden  hebben  de

volgende termen de hiernavolgende betekenis:
A. Voorwaarden:  de  onderhavige  algemene

voorwaarden van B.C.E.
B. B.C.E.: de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid  B.C.E.  Container  Services
B.V.,  statutair  gevestigd  te  Goudswaard
ingeschreven  in  het  handelsregister  onder
nummer: 20086684.

C. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, al dan
niet handelend in de uitoefening van een beroep
of  bedrijf  en  elke  rechtspersoon  of  andere
rechtsvorm  die  tot  B.C.E.  in  een  contractuele
relatie  staat  op  grond  van  een  met  B.C.E.
gesloten overeenkomst. Alsmede de partij voor
wiens  rekening  en  risico  de  zaken  worden
gekocht of gehuurd.

D. Overeenkomst:  de  tussen  B.C.E.  en  een
wederpartij aangegane koopovereenkomst en/of
huurovereenkomst waarop de voorwaarden van
toepassing zijn. 

E. Offerte:  een  vrijblijvende  op  schrift  gestelde
uitnodiging die door B.C.E. aan een potentiële
Wederpartij wordt gedaan.

F. Order:  de  door  een  wederpartij  aan  B.C.E.
gegeven  schriftelijke  of  mondelinge  opdracht,
bestelling of reservering. 

G. Orderbedrag: het bedrag dat de Wederpartij op
basis  van  de  Overeenkomst  aan  B.C.E.
verschuldigd is. 

H. Goederen:  Alle  door  de  Wederpartij  bestelde,
gehuurde of gekochte roerende zaken.

Artikel 2.  Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van
van verhuur, verkoop en/of tot uitvoering van
werk door B.C.E.

2. Indien  de  wederpartij  in  zijn  order  of  andere
correspondentie  met  betrekking  tot  de
overeenkomst  zou  verwijzen  naar  andere
voorwaarden dan de onderhavige dan wordt de
toepasselijkheid  daarvan  uitdrukkelijk  van  de
hand  gewezen.  Enig  andersluidend  beding  in
dergelijke  andere  voorwaarden  doet  hieraan
niets af.

Artikel 3. Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend en binden B.C.E. op

geen enkele wijze. 
2. Offertes  gelden  gedurende  30  dagen  na

dagtekening, tenzij uit de offerte anders blijkt.
3. Indien B.C.E. in haar aanbod getallen,  maten,

gewichten of andere eigenschappen noemt die
voor het aanbod wezenlijk zijn, zal  zij  aan de
nauwkeurigheid van deze opgave uiterste zorg
besteden.  B.C.E.  is  niet  gebonden  aan
kennelijke  verschrijvingen  en  fouten  of  aan
geringe afwijkingen. 

4. Bij  de offerte of de opdrachtbevestiging wordt
een schriftelijk of digitaal exemplaar van deze
voorwaarden  overhandigd.  Deze  voorwaarden
zijn tevens te downloaden van de website van
B.C.E.  en  zijn  ten  kantore  van  B.C.E.
beschikbaar. 

5. De offerte is beperkt tot de daarin uitdrukkelijk
opgenomen  omschrijving  van  de  te  leveren
goederen  en/of  de  te  verrichten
werkzaamheden,  op  basis  van  de  door  de
wederpartij aan B.C.E. verstrekte informatie.

6. B.C.E. behoudt zich het auteursrecht voor op de
bij  de  offerte  verstrekte  ontwerpen,
berekeningen,  afbeeldingen,  tekeningen  en
schetsen.  Indien  de  offerte  niet  wordt
geaccepteerd,  is  de  ontvanger  niet  bevoegd
deze voor zichzelf  te gebruiken of aan derden
ter beschikking te stellen.

7. Indien de potentiële wederpartij  offerte vraagt
of  opdracht  geeft  namens  een  derde,  is  hij
hoofdelijk  verbonden  tot  nakoming  van  de
verplichtingen van die derde. 

Artikel  4.  Totstandkoming  van  de
overeenkomst 
1. De  overeenkomst  komt  tot  stand  op  het

moment  dat  de  overeenkomst  is  ondertekend
dan wel dat B.C.E. de order aan de wederpartij
heeft bevestigd.

2. In afwijkingen van het voorgaande lid kan een
overeenkomst  ook  tot  stand  komen  doordat
B.C.E.,  na  ontvangst  van  de  order  direct
aanvangt  met  de  uitvoering  van  de
overeenkomst.

3. B.C.E.  is  gerechtigheid  om  zonder  nadere
motivering een order te weigeren.

4. Indien de wederpartij in de order voorbehouden
of  wijzigingen  t.o.v.  de  offerte  heeft
aangebracht,  komt  de  overeenkomst  pas  tot
stand  op  het  moment  dat  B.C.E.  in  de
orderbevestiging  heeft  bevestigd  met  deze
afwijkingen van de offerte in te stemmen.

5. Een  op  schrift  gestelde  order  kan  door  de
wederpartij  slechts  schriftelijk  worden
herroepen/gewijzigd  indien  dit  verzoek  B.C.E.
heeft  bereikt  voordat  B.C.E.  de  order  heeft
bevestigd, althans uitvoering heeft gegeven aan
de  overeenkomst.  Een  order  is  onherroepelijk
indien de wederpartij niet binnen drie (3) dagen
de  order  conform  dit  artikel  heeft  herroepen.
Een  mondelinge  order  is  in  alle  gevallen
onherroepelijk. 

Artikel 5. Inhoud van de Overeenkomst
1. De orderbevestiging dan wel het (huur)contract

wordt geacht  de inhoud van de overeenkomst
volledig en juist weer te geven. 

2. De inhoud van de overeenkomst en de omvang
van  de  verplichtingen  worden  mede  bepaald
door deze voorwaarden. 



ALGEMENE VOORWAARDEN | B.C.E. CONTAINER SERVICES B.V.
versie oktober 2021

3. Indien B.C.E. een model, monster of voorbeeld
aan de wederpartij heeft getoond, gebeurt dat
slechts ter indicatie van de goederen die B.C.E.
aanbiedt.  De  te  leveren  of  ter  beschikking  te
stellen  zaak  kan  van  het  monster,  model  of
voorbeeld afwijken. 

4. Eventuele  door  medewerkers,  agenten  of
andere  vertegenwoordigers  van  B.C.E.  gedane
toezeggingen,  aanvullende  afspraken  of
mededelingen  zijn  slechts  verbindend  voor
B.C.E. indien een vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurder  of  een  gevolmachtigde  van  B.C.E.
deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 6. Huur: aanvullende bepalingen
1. De bepalingen uit dit  artikel gelden uitsluitend

en  aanvullend  voor  overeenkomsten  met  een
huurcontract van de goederen. 

2. De huurtermijn vangt aan op het moment zoals
partijen  zijn  overeengekomen  in  de
overeenkomst. 

3. Tenzij  uitdrukkelijk  anders  overeengekomen is
de einddatum van de huurtermijn indicatief (de
‘initiële  termijn’).  De  wederpartij  heeft  na  het
verstrijken  van  de  huurtermijn  een
teruggaveplicht. Onverminderd het voorgaande
kan  de  wederpartij  in  overleg  en  met
toestemming van B.C.E. de huurperiode na het
verstrijken van de initiële termijn verlengen. In
alle gevallen eindigt de huurtermijn feitelijk op
het moment dat de wederpartij de goederen bij
B.C.E. aflevert, althans door B.C.E. laat ophalen
en  een  ontvangstbewijs  van  B.C.E.  heeft
ontvangen.  

4. Zolang de huurtermijn niet feitelijk is geëindigd
zoals  genoemd  in  lid  3,  blijft  de  wederpartij
huur aan B.C.E. verschuldigd. 

5. Indien  de  wederpartij  de  goederen  eerder
retourneert dan de initiële termijn, blijft zij de
gehele huur aan B.C.E. verschuldigd. 

6. Indien  er  sprake  is  van  meerdere  gehuurde
goederen  uit  hoofde  van  dezelfde
overeenkomst,  kan er ook gedeeltelijk worden
geretourneerd.  De  hiermee  gemoeide  kosten
van de deel- teruglevering komen voor rekening
en risico van de wederpartij. Voor de resterende
goederen  blijft  de  overeenkomst  doorlopen
totdat de volledige huurtermijn(en) feitelijk ten
einde komen.

7. Bij  het  einde  van  de  huurtermijn  meldt  de
wederpartij  de  goederen  af.  De  op  schrift
gestelde afmelding dient per e-mail aan B.C.E.
te  worden  verzonden  en  bevat  de  volgende
gegevens:
- gegevens wederpartij;
- contract/ordernummer;
- omschrijving van te retourneren goederen

(inclusief  artikelnummer  bij  gedeeltelijke
retournering);

- gewenste einddatum; en 
- datum (en tijdstip) van aflevering bij B.C.E.

8. De wederpartij  dient  het  gehuurde voor eigen
rekening  en  risico  op  de  overeengekomen
datum aan  B.C.E.  te  retourneren,  in  dezelfde
staat  als  waarin  zij  het  gehuurde  heeft
ontvangen.  De  wederpartij  dient  te  zaken
gereinigd  te  retourneren.  Extra  arbeidstijd  en
kosten  door  het  gebrek  aan  of  onvolledige
reiniging worden bij de wederpartij in rekening
gebracht.

9. De gehuurde goederen worden na afloop van de
overeenkomst  door  B.C.E.  gecontroleerd  op
schade en andere gebreken. Het  afleverbewijs
geldt  niet  als  bewijs  van  de  inhoudelijke
controle door B.C.E.

10. De wederpartij is - op verzoek - gerechtigd bij
de eindcontrole  aanwezig te  zijn.  Wanneer  de
wederpartij niet aanwezig is bij de controle door
B.C.E.  en  er  vervuiling,  oneigenlijk  gebruik
en/of schade door B.C.E. wordt vastgesteld dan
is die vaststelling bindend voor de wederpartij.

11. Indien B.C.E. door de wederpartij veroorzaakte
schade aan het gehuurde heeft vastgesteld dan
wordt de wederpartij daarover geïnformeerd. 

12. De  kosten  die  B.C.E.  moet  maken  voor  het
vaststellen  van  de  schade,  reparatie  en/of
onvoldoende  reiniging  aan  de  gehuurde
goederen komen rechtstreeks voor rekening van
de wederpartij. 

13. In  geval  van  (economisch)  total-loss  verplicht
de wederpartij zich om de commerciële waarde
van  de  gehuurde  goederen  aan  B.C.E.  te
vergoeden,  onverminderd  de  aansprakelijkheid
van  de  wederpartij  voor  alle  overige
dientengevolge  geleden  schade
(expertisekosten,  omzet-  en/of  winstderving,
etc.).

14. Het  is  de  wederpartij  niet  toegestaan  de
containers onder te verhuren of aan een ander
ter  beschikking  te  stellen,  tenzij  daarvoor
uitdrukkelijk  toestemming  is  verleend  door
B.C.E. 

15. De  wederpartij  is  gehouden  om  de  door  of
namens  B.C.E.  (aan)geleverde  goederen
omgaand te plaatsen op een veilige en daarvoor
bestemde plek. De wederpartij is aansprakelijk
en vrijwaart B.C.E. voor boetes of maatregelen
vanuit  de  overheid  dan  wel  voor  vermissing,
diefstal of vorderingen van derden.

16. De wederpartij verbindt zich om B.C.E. te allen
tijde  toegang  tot  de  gehuurde  goederen  te
verschaffen,  aanspraken  van  derden  op  het
gehuurde af te wijzen en B.C.E. te vrijwaren. 

17. De  wederpartij  verplicht  zich  ertoe  om  alle
lasten,  belastingen  (waaronder
precariobelasting)  en  eventuele  boetes  die
voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde te
zullen  betalen  aan  de  betreffende
(overheid)instanties  en  vrijwaart  B.C.E.  van
enige verplichting.

18. De wederpartij verplicht zich om het (dagelijks)
onderhoud  aan  het  gehuurde  te  verrichten.
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Indien  de  kennis  hiervoor  ontbreekt,  dient  de
hulp van B.C.E. te worden ingeroepen en zijn de
kosten voor rekening van de wederpartij. 

19. De  wederpartij  is  verplicht  preventieve  en
verzekeringsmaatregelen  te  nemen  tegen
diefstal  en  schade  met  betrekking  tot  het
gehuurde.

20. Schade aan het gehuurde dient de wederpartij
onmiddellijk  na  ontdekking,  echter  in  ieder
geval binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan
B.C.E. te melden.

21. In  geval  van  vermissing  of  diefstal  van  de
gehuurde goederen is  de wederpartij  verplicht
om binnen 24 uur  na  ontdekking dit  feit  aan
B.C.E. te melden en daarvan aangifte te doen
bij de politie. Een kopie van de aangifte zal de
wederpartij  per  omgaand  aan  B.C.E.
verstrekken. 

22. Indien sprake is van diefstal van het gehuurde
verplicht de wederpartij  zich om de schade te
vergoeden aan B.C.E. tegen de dagwaarde.

Artikel 7. Levering
1. Tenzij  anders  overeengekomen  vindt  levering

plaats af fabriek, of een van de magazijnen van
B.C.E.

2. De  wederpartij  verbindt  zich  om  de  voor  de
levering geschikte goederen af te nemen op het
moment  dat  deze  door  B.C.E.  beschikbaar
worden gesteld.

3. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het
moment dat B.C.E. de wederpartij in het bezit
van de goederen stelt  c.q.  – bij  weigering na
schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan
stellen.  Bij  aflevering  gaat  het  risico  van  de
goederen over op de wederpartij.

4. Indien de wederpartij  om wat voor reden dan
ook  niet  in  staat  is  de  goederen  op  het
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen
en deze gereed zijn voor aflevering, dan worden
de goederen opgeslagen voor rekening en risico
van de wederpartij. 

5. Indien een leveringstermijn is overeengekomen,
vangt deze aan op het moment waarop B.C.E.
de order heeft bevestigd. De leveringstermijnen
worden  door  B.C.E.  zo  goed  mogelijk  in  acht
genomen.  Een  levertijd  geldt  slechts  als  een
benadering en omvat geen fatale termijn. 

6. Mocht B.C.E. de leveringstermijn overschrijden
dan  is  de  wederpartij  gerechtigd  B.C.E.  per
aangetekende  post  een  redelijke  termijn  voor
nakoming te stellen. Deze termijn zal pas gaan
lopen  op  het  moment  dat  B.C.E.  de
aangetekende  brief  in  ontvangst  heeft
genomen. 

7. Slechts  bij  overschrijding  van  de  in  lid  6
genoemde termijn is de wederpartij gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden. B.C.E. is dan in
geen  geval  tot  enige  schadevergoeding
gehouden.  

8. B.C.E  kan  de  goederen  door  middel  van
deelleveringen  ter  beschikking  stellen  aan  de
wederpartij  of wachten met levering totdat de
gehele order gereed is. B.C.E. zal daarover in
overleg  treden  met  de  wederpartij.  Indien  de
goederen in deelleveringen worden afgeleverd,
is  B.C.E.  gerechtigd  om  elke  deellevering
afzonderlijk  bij  de  wederpartij  in  rekening  te
brengen. 

Artikel 8. Wijzigingen
1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen

van deze voorwaarden zullen slechts van kracht
zijn,  indien  zij  schriftelijk  tussen  partijen  zijn
overeengekomen. 

2. B.C.E.  is  in  afwijking  van  lid  1  bevoegd
goederen (inclusief de wijze van verpakking of
bijbehorende  documentatie)  te  leveren  die
afwijken van hetgeen is overeengekomen indien
die  afwijking  voortvloeit  uit  een  wettelijk
voorschrift,  indien  het  een  geringe  wijziging
betreft  dan  wel  wanneer  de  wijziging  een
verbetering van de goederen betreft.

3. B.C.E.  heeft  te  allen  tijde  het  recht
overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te doen
uitvoeren  door  derden  of  aan  derden  over  te
dragen.  Dit brengt geen wijziging in de overige
bepalingen van de overeenkomst, noch ontheft
het  B.C.E. en/of  haar rechtsopvolgster van de
uit  de  overeenkomst  voortvloeiende
verplichtingen. 

4. Indien  zich  naar  het  oordeel  van  B.C.E.
omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn  dat  naar  maatstaven  van  redelijkheid  en
billijkheid een ongewijzigde instandhouding van
de  overeenkomst  niet  kan  worden  gevergd,
heeft B.C.E. het recht om de overeenkomst na
overleg met de wederpartij aan te passen aan
die omstandigheden. 

Artikel 9. Prijzen
1. Alle  prijzen  van  B.C.E.  zijn  exclusief  BTW,

onderhoud, transport en nacalculatie als gevolg
van schade, herstel- en reinigingskosten.

2. Prijzen  zoals  omschreven  in  de  offerte  van
B.C.E. zijn slechts bindend tot een periode van
30  dagen  van  dagtekening  na  de  offerte.  Na
deze periode moeten de prijzen worden gezien
als niet-bindende richtprijzen. 

3. B.C.E. is gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen wanneer de omstandigheden waarop
de  prijs  is  gebaseerd  ten  nadele  van  B.C.E.
wijzigen.  Onder  die  omstandigheden  moet  in
ieder  geval  worden  begrepen  verhoging  van:
grondstofprijzen,  verpakkingsmaterialen,
vervoerskosten,  personeelslasten,
invoerrechten, belastingen en andere heffingen.
B.C.E. kan naar eigen keuze de prijsverhoging
in zijn geheel doorbelasten aan de wederpartij
of de overeenkomst ontbinden.

4. Indien  de  prijsverhoging  als  bedoeld  in  lid  3
meer  dan  10%  van  de  waarde  van  de
overeenkomst  bedraagt  hebben  partijen  het
recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10. Betaling
1. De wederpartij  is  verplicht de prijs te voldoen

binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
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Na  het  verstrijken  van  deze  termijn  is  de
wederpartij in verzuim. 

2. Indien de wederpartij  één factuur niet voldoet
op de vervaldag, is het verschuldigde saldo van
alle  andere  -  inclusief  nog  niet  vervallen  -
facturen onmiddellijk opeisbaar.

3. Indien B.C.E.  bij  wanprestatie  van  de
wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen
overgaat,  komen  de  kosten  daarvan  voor
rekening van de wederpartij. Het gaat hier om
de  kosten  over  de  hoofdsom  overeenkomstig
het  Besluit  voor  vergoeding  voor
buitengerechtelijke  incassokosten  van  1  juli
2012 (deze buitengerechtelijke kosten bedragen
minimaal  EUR  40,-  en  maximaal,  afhankelijk
van de hoofdsom EUR 6.775).

4. De  wederpartij  is  niet  bevoegd  om  haar
betalingsverplichtingen op te schorten of deze te
verrekenen met een gestelde tegenvordering.

5. In  het  geval  van  liquidatie,  faillissement,
sanering, onderhands akkoord of surseance van
betaling  van  de  wederpartij  zijn  de
verplichtingen  van  de  wederpartij  onmiddellijk
opeisbaar  een  ander  zoals  mede  bepaald  in
artikel 18. 

Artikel 11. Eigendomsovergang en risico
1. De  gehuurde  goederen  blijven  te  allen  tijde

eigendom van B.C.E., ongeacht de duur van de
overeenkomst. 

2. Alle  geleverde goederen blijven eigendom van
B.C.E., zolang de wederpartij zijn verplichtingen
uit de koopovereenkomst, bijkomende kosten of
andere  vorderingen  van  B.C.E.  op  de
wederpartij niet volledig heeft voldaan.

3. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, zijn de
geleverde  goederen  niet  vatbaar  voor
vervreemding,  verpanding  of  bezwaring,
verhuur, ter beschikkingstelling of doorlevering
aan een derde.

4. Indien  er  gerede  twijfel  bestaat  bij  B.C.E.
omtrent  de  betalingscapaciteit  van  de
wederpartij, is B.C.E. bevoegd de aflevering van
de  goederen  conform  artikel  7  uit  te  stellen,
totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling
heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk
voor  de  door  B.C.E.  door  deze  vertraagde
aflevering te lijden schade. 

Artikel 12. Garantie
1. Voor  nieuwe  goederen  geldt  dat  B.C.E.

garandeert  dat  deze  vrij  zijn  van  ontwerp-,
materiaal-  en  fabricagefouten  gedurende  een
periode  van  zes  maanden  na  levering,  tenzij
schriftelijk  anders  overeengekomen.  Indien
sprake  is  van  goederen  die  onder
fabrieksgarantie aan B.C.E. worden geleverd is
de  garantie  van  B.C.E.  beperkt  tot  deze
fabrieksgarantie. 

2. Indien  de  garantietermijn  van  lid  1  van
toepassing is,  zal  B.C.E. het gebrek herstellen
binnen  zes  weken  na  het  verzoek  van  de
wederpartij.  Ten  behoeve  daarvan  dienen  de
goederen  bij  B.C.E.  ter  reparatie  te  worden
aangeboden.

3. B.C.E.  staat  nimmer  garant  voor  schade  die
(mede) is veroorzaakt doordat de wederpartij of
een afnemer van hem de goederen gebruikt in
strijd  met  de  gebruiksaanwijzing,  niet  aan  de
controle-  en  onderhoudsverplichtingen  voldoet
of anderszins bij het gebruik een fout maakt of
onzorgvuldig is.

Artikel 13. Verplichtingen van de wederpartij
1. De  wederpartij,  waaronder  personeel,

hulppersonen  en/of  andere  personen  die  in
opdracht of onder verantwoordelijkheid van de
wederpartij  gebruik  maken  van  de  gehuurde
goederen worden geacht bekend te zijn met de
gebruikersinstructies en volgens deze richtlijnen
te handelen. De wederpartij is verantwoordelijk
voor  het  juiste  gebruik  en  vervoer  van  de
goederen.  Onder  juist  gebruik  wordt  ook
begrepen  de  controle-  en
onderhoudswerkzaamheden.

2. De  wederpartij  zorgt  voor  een  veilige
werkomgeving met betrekking tot de goederen.

3. Het is de wederpartij slechts toegestaan om de
containers zodanig te vervoeren/verplaatsen/op
te  hijsen  dat  alle  onderdelen  van  het
opnamesysteem in gebruik zijn genomen.   

4. De wederpartij verplicht zich uitdrukkelijk om de
goederen  continue  te  blijven  controleren  op
gebreken en dagelijks onderhoud te verrichten.
Met  name  de  slijtagegevoelige  onderdelen,
waaronder maar niet beperkt tot alle sluitings-
en opnamesystemen (hijsoren en haakogen van
de containers).

5. De wederpartij die de goederen heeft gekocht of
voor  langere  termijn  huurt,  verbindt  zich  om
naast de werkzaamheden uit lid 4 ook regulier
onderhoud te plegen of te laten plegen. 

6. Het is de wederpartij te allen tijde verboden om
(grond)stoffen in de containers te doen, mengen
of anderszins te houden indien deze stoffen de
container  en/of  de  vloeistofafdichting  kunnen
aantasten. 

7. Indien van toepassing dient de wederpartij er op
haar kosten voor te zorgen, dat zij tijdig vóór de
levering  de  juiste  vergunningen  en/of
goedkeuringen heeft. 

Artikel 14. Reclame
1. De wederpartij dient onmiddellijk bij aflevering

te  onderzoeken  of  de  goederen  aan  de
overeenkomst  beantwoorden  en  op  eventuele
gebreken.

2. Uiterlijk  waarneembare  gebreken  of
tekortkomingen  dienen  binnen  24  uur  na
levering  schriftelijk  aan  B.C.E.  te  worden
gemeld.

3. Niet  zichtbare  gebreken  dient  de  wederpartij
binnen acht (8) dagen na ontdekking althans in
ieder  geval  binnen  veertien  (14)  dagen  na
levering schriftelijk aan B.C.E. te melden.
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4. Indien de wederpartij niet tijdig en op de juiste
wijze het gebrek kenbaar maakt dan vervalt het
vorderingsrecht.

Artikel 15. Veiligheid en milieu
1. De wederpartij zal ter zake de (afval)stoffen die

zij in de goederen doet, bewaart of anderszins
houdt  de  van  overheidswege  en  bij  B.C.E.
geldende,  al  dan  niet  in  de  overeenkomst
neergelegde  dan  wel  gedurende  de
overeenkomst  mondeling  of  schriftelijk
verstrekte,  veiligheids-  en  milieuvoorschriften,
reglementen, instructies en aanwijzingen in acht
nemen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. In geval  van een garantieclaim als  bedoeld in

artikel  12  is  de  aansprakelijkheid  van  B.C.E.
beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig
goed  of  tot  vervanging  van  dat  goed  of  een
onderdeel  daarvan,  een  en  ander  ter
beoordeling van B.C.E.

2. B.C.E.’s aansprakelijkheid is bovendien beperkt
tot directe zaakschade en letselschade van de
wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar
gebrek aan de goederen of door opzet of grove
schuld  van  B.C.E.  De  aansprakelijkheid  van
B.C.E.  kan  nooit  het  orderbedrag  van  de
overeenkomst  (met  een  maximum  van  één
huurtermijn  bij  langere  verhuurperiodes)
overstijgen.

3. B.C.E.  is  niet  aansprakelijk  voor  schade  bij
derden  of  de  wederpartij  aan  het  wegdek,
trottoir,  gebouwen,  etc.  veroorzaakt  door  de
goederen of het plaatsen van de goederen.

4. Aansprakelijkheid van B.C.E.  voor  alle  overige
schade, gevolgschade en vermogensschade, in
welke vorm en definitie dan ook zoals huur/koop
van  vervangende  goederen,
omzet-/winstdervingen,  vertragingsschade,
stilstand  schade,  etc.  zijn  uitdrukkelijk
uitgesloten. 

5. De aansprakelijkheid van B.C.E. vervalt door het
verloop van één (1) maand vanaf de dag dat de
vordering  is  ontstaan  en  de  wederpartij
daarmee bekend is geworden.

Artikel 17. Niet-toerekenbare tekortkoming
1. Als  overmacht  gelden  alle  omstandigheden

buiten de wil, macht of toedoen van B.C.E., die
van dien aard  zijn  dat  gehele  of  gedeeltelijke
overeenkomst redelijkerwijs niet van B.C.E. kan
worden verlangd.

2. Onder overmacht  wordt  onder  meer verstaan:
gebrek aan grondstoffen, staking, oproer, staat
van  beleg  of  oorlog,  boycots,  blokkades,
handelsbeperkingen,  verkeershinder,
abnormale/extreme  weersomstandigheden,
epidemieën  en  pandemieën,  natuurrampen,
transportbeperkingen,  brand,  machinebreuk,
gebrek  aan  personeel,    stagnatie  bij
toeleveranciers en overheidsmaatregelen.

3. Indien  B.C.E.  vanwege  overmacht  enige
verplichting  richting  de  wederpartij  niet  kan
nakomen, wordt de nakoming opgeschort voor
de  duur  van  de  overmachtstoestand.  De
maximum termijn hiervoor is twee maanden. Na
het  verstrijken  van  deze  periode  hebben
partijen het recht de overeenkomst (partieel) te
ontbinden. 

4. B.C.E.  wordt  nimmer schadeplichtig  jegens de
wederpartij  in  geval  van  overmacht  en  het
gebrek aan tijdige of volledige nakoming.

5. Indien B.C.E. bij het intreden van de overmacht
gedeeltelijk  aan haar verplichtingen jegens de
wederpartij heeft voldaan of kan voldoen, is zij
gerechtigd  het  reeds  geleverde  of  te  leveren
deel afzonderlijk in rekening te brengen bij de
wederpartij.  De  wederpartij  is  gehouden  deze
factuur  te  voldoen.  Deze  mogelijkheid  heeft
B.C.E.  niet  indien  het  reeds  geleverde  (deel)
geen  zelfstandige  waarde  in  het  economisch
verkeer heeft. 

Artikel 18. Ontbinding 
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en

10  wordt  de  overeenkomst  ontbonden  zonder
rechterlijke  tussenkomst  na  een  schriftelijke
verklaring op het tijdstip waarop de wederpartij
in  staat  van  faillissement  wordt  verklaard,
voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of
een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd
tot  het  van  toepassing  verklaring  van  de
schuldsaneringsregeling  of  WHOA,  of  door
beslaglegging,  ondercuratelestelling,  of
anderszins  de  beschikkingsbevoegdheid  over
zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de
curator  of  bewindvoerder  de  uit  deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als
boedelschuld  erkent  en  B.C.E.’s  vorderingen
volledig voldaan zullen worden. Hetzelfde geldt
voor  het  geval  en  op  het  moment  dat  de
wederpartij  ter  griffie  van  een  rechtbank  een
verklaring  deponeert  waaruit  blijkt  dat  de
wederpartij  een  akkoord  buiten  faillissement
voorbereidt  of  dat  de  rechtbank  een
herstructureringsdeskundige  aanwijst.  Het
voorgaande is van overeenkomstige toepassing
indien en op het moment dat buiten Nederland
een met faillissement, surseance van betaling,
schuldsanering of homologatie van een akkoord
vergelijkbare toestand wordt geïnitieerd. 

2. Door  de  ontbinding  worden  over  en  weer
bestaande  vorderingen  onmiddellijk  opeisbaar.
De  wederpartij  is  aansprakelijk  voor  de  door
B.C.E.  geleden schade, onder meer  bestaande
uit winstderving en transportkosten.

Artikel  19.  Slotbepalingen,  toepasselijk  recht,
geschillen en forumkeuze
1. De  nietigheid  of  vernietigbaarheid  van  enige

bepaling  van  de  voorwaarden  of  van  de
overeenkomst(en),  laat  de  geldigheid  van  de
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overige  bepalingen  onverlet.  De  wederpartij
verplicht  zich  om  gezamenlijk  met  B.C.E.  de
bepalingen die (ver)nietig(d) zijn te vervangen
door een geldige bepaling met zoveel mogelijk
dezelfde strekking als de vervallen bepaling.

2. Op  de  rechtsverhouding  tussen  B.C.E.  en  de
wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. 

3. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing
op  de  overeenkomst  en  de  onderlinge
verhoudingen tussen partijen.

4. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van
of  verband  houden  met  de  rechtsverhouding
tussen  B.C.E.  en  de  wederpartij  dienen  bij
uitsluiting  te  worden  voorgelegd  aan  de
rechtbank  Rotterdam,  tenzij  B.C.E.  voor  de
volgens de wet bevoegde rechter kiest.

5. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra
een van de partijen zulks verklaart. Een geschil
ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering
dient aanhangig gemaakt te zijn binnen één jaar
nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de
eisende partij bekend is geraakt, onverminderd
de  mogelijkheid  van  eerder  verval  of  van
verjaring overeenkomstig de wet. 


