
Inkoopvoorwaarden 

Daly Plastics B.V. 

1. Definities 
1.1. In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. Daly Plastics: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden: Daly Plastics B.V. gevestigd 

aan de Industrieweg 101a te Zutphen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder KvK-nummer 39055010; 

b. leverancier: het bedrijf waarvan Daly Plastics goederen inkoopt; 
c. goederen: de goederen, kunststof afval, waarvan de leverancier zich wil ontdoen en die 

door Daly Plastics van de leverancier worden gekocht; 
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Daly Plastics en de leverancier. 

2. Algemeen 
2.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en overeenkomsten 

betreffende de (eventuele) inkoop van goederen door Daly Plastics bij de leverancier. 
2.2. De algemene voorwaarden of andere (leverings)voorwaarden van de leverancier zijn 

uitdrukkelijk niet van toepassing.  
2.3. Van deze inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre 

deze nadrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail door Daly Plastics zijn aanvaard. 
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze 
inkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen 
zullen door Daly Plastics vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.5. Indien Daly Plastics niet steeds strikte naleving van deze inkoopvoorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Daly Plastics in 
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de 
bepalingen van deze inkoopvoorwaarden te verlangen. 

2.6. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze inkoopvoorwaarden, is de 
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

3. Aanbod, totstandkoming van de overeenkomst en prijzen 
3.1. Het aanbod van Daly Plastics is gebaseerd op de gegevens die de leverancier aan Daly 

Plastics verstrekt heeft. Daly Plastics mag uitgaan van de juistheid van de door de 
leverancier verstrekte gegevens. Zijn de gegevens onjuist, dan kan dat tot extra kosten 
leiden, die aan de leverancier in rekening worden gebracht en/of worden verrekend. 

3.2. Het aanbod van Daly Plastics is geldig gedurende de tijd zoals is overeengekomen. 
3.3. De overeenkomst komt tot stand nadat de leverancier het aanbod van Daly Plastics binnen 2 

dagen schriftelijk of via de e-mail heeft geaccepteerd. 
3.4. Daly Plastics is verbonden aan de afspraken die Daly Plastics met de leverancier maakt. 
3.5. De leverancier wordt geacht bij het aangaan van de overeenkomst volledig bekend te zijn 

met deze inkoopvoorwaarden en met de eventuele overige geldende voorschriften en regels 
van Daly Plastics. 

3.6. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, publicaties en/of e-mailberichten van Daly 
Plastics binden Daly Plastics niet. 

3.7. Vermelde inkoopprijzen en/of tarieven zijn in euro’s of in andere overeengekomen valuta en 
exclusief btw.  

3.8. Het gewicht op de weegbonnen van Daly Plastics is bepalend voor de afrekening met de 
leverancier. 

3.9. Inkoopprijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  
3.10. Daly Plastics heeft het recht haar inkoopprijzen en/of tarieven van tijd tot tijd aan te passen.  

4. Uitvoering van de overeenkomst door Daly Plastics 
4.1. Daly Plastics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 

eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
4.2. Daly Plastics heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan 

de leverancier, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van 
derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten 
verrichten.  



5. Verplichtingen van de leverancier 
5.1. De leverancier draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Daly Plastics 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de leverancier redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Daly 
Plastics worden verstrekt. 

5.2. Indien de door de leverancier aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit 
volledig voor rekening en risico van de leverancier. 

5.3. De leverancier dient ervoor zorg te dragen dat Daly Plastics de overeenkomst ongestoord 
kan uitvoeren. 

5.4. Indien de leverancier redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn, zijn 
verplichtingen jegens Daly Plastics tijdig na te komen, dan is hij verplicht Daly Plastics 
hiervan onder vermelding van de redenen per omgaande op de hoogte te stellen. De 
mededeling van de leverancier ontslaat hem niet van zijn verplichtingen ter zake van de 
fatale leveringstermijn. 

5.5. De leverancier is gehouden Daly Plastics onverwijld te informeren omtrent feiten en 
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen 
zijn. 

5.6. De leverancier staat ervoor in dat door zijn toedoen Daly Plastics nimmer werkzaamheden 
uitvoert die in strijd zijn met de wet. 

5.7. De leverancier vrijwaart Daly Plastics tegen alle schade en aanspraken van derden i.v.m. de 
uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van zijn handelen en/of nalaten. 

6. Levertijd en levering 
6.1. De in de order genoemde levertijd geldt als een fatale termijn.  
6.2. Is bij de order noch op enige andere wijze een levertijd overeengekomen, dan geldt een 

levertijd van 4 weken te rekenen vanaf het moment van het tot stand komen van de 
overeenkomst. 

6.3. Voordat de leverancier de goederen aanlevert, dient hij eerst contact op te nemen met de 
planner van Daly Plastics om aan de planner toestemming te vragen voor de aanlevering. 
Goederen mogen pas aangeleverd worden na verkregen toestemming. 

6.4. Indien de leverancier niet tijdig kan leveren, dan dient de leverancier dat onverwijld schriftelijk 
of via de e-mail aan Daly Plastics kenbaar te maken. Daarbij dient de leverancier te 
vermelden hoelang hij verwacht dat de vertraging zal gaan duren. 

6.5. Bij niet tijdige levering is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
6.6. Levert de leverancier te laat, dan heeft Daly Plastics het recht een eenmalige rente in 

rekening te brengen van 0,2% van de overeengekomen netto inkoopprijs voor elke werkdag 
dat de vertraging voortduurt, met een maximum van 5%. Daly Plastics behoudt te allen tijde 
het recht de werkelijk door de vertraging aantoonbare geleden schade aan de leverancier in 
rekening te brengen of te verrekenen. 

6.7. Daly Plastics heeft het recht de levering uit te stellen. 
6.8. Na overleg daarover met Daly Plastics is levering in gedeeltes toegestaan. 
6.9. Levert de leverancier de goederen te vroeg of te laat, dan heeft Daly Plastics het recht de 

levering te weigeren. De leverancier wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke 
weigering in kennis gesteld. 

7. Transport 
7.1. De goederen worden door Daly Plastics of door een door Daly Plastics ingeschakelde derde 

partij opgehaald of aangeleverd te Zutphen bij het door de leverancier opgegeven adres. 
7.2. De leverancier dient ervoor zorg te dragen dat de locatie waar Daly Plastics of de door Daly 

Plastics ingeschakelde derde partij de goederen ophaalt goed en zonder overtreding van de 
wet bereikbaar is voor de transportmiddelen van Daly Plastics of van de betreffende derde 
partij. 

7.3. De goederen dienen door de leverancier op zodanige wijze aan Daly Plastics voor transport 
te worden aangeboden dat deze zonder gevaar en/of hinder getransporteerd kunnen worden 
door Daly Plastics. De export balen dienen minimaal 4 draden te hebben. De leverancier 
dient tijdig alle door Daly Plastics gegeven instructies i.v.m. het voor transport aanbieden van 
de goederen na te leven. I.v.m. de EVOA voorschriften: 
a. moet er eenmalig een contract getekend worden door de leverancier en te worden 

geretourneerd naar Daly Plastics; 
b. moet er bij het transport door de leverancier een Annex 7 worden meegegeven. 
Voor Nederland dient er een afvalstroomnummer bij Daly Plastics aangevraagd te zijn en 
dient een PMV meegegeven te worden. 



7.4. Worden de goederen niet correct voor transport aan Daly Plastics aangeboden en/of is de 
locatie waar de goederen worden aangeboden niet goed en/of niet zonder overtreding van de 
wet bereikbaar voor de transportmiddelen van Daly Plastics, dan heeft Daly Plastics het recht 
de goederen te weigeren en/of extra kosten aan de leverancier in rekening te brengen of te 
verrekenen. 

8. Eigendom 
8.1. Door de leverancier gemaakte eigendomsvoorbehouden zijn niet van toepassing. Daly 

Plastics wijst hiermee een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De leverancier 
aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk. 

8.2. De leverancier is verantwoordelijk voor de risico’s en gevaren verbonden aan de goederen. 
8.3. De opgehaalde goederen worden door Daly Plastics niet geretourneerd, tenzij zij daartoe 

verplicht wordt door een gerechtelijke uitspraak. 

9. Conformiteit 
9.1. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde goederen zijn zoals is omschreven in de 

order bevestiging en zoals op de foto’s van de goederen die de leverancier aan Daly Plastics 
verstrekt heeft. 

9.2. Daly Plastics neemt enkel goederen aan die vrij zijn van vreemde stoffen. De goederen 
dienen vrij te zijn van organische en minerale vervuiling en dienen geen oude opslag te zijn. 

9.3. Veranderingen in de conditie van de goederen die naar objectieve maatstaven normaal zijn, 
is mogelijk. 

9.4. Indien blijkt bij het ophalen, tijdens het transport, gedurende de opslag of bij het verwerken 
van de goederen en/of op enig ander moment dat de goederen niet zijn zoals 
overeengekomen en/of vreemde stoffen bevatten en/of niet door Daly Plastics kunnen 
worden doorverkocht, dan stelt Daly Plastics de leverancier daarvan zo spoedig via de e-mail 
op de hoogte. Daly Plastics stuurt via de e-mail foto’s van de goederen naar de leverancier 
waarop te zien is dat de goederen niet zijn zoals is overeengekomen. De leverancier wordt 
dan de mogelijkheid geboden de goederen binnen 2 werkdagen bij Daly Plastics op te halen. 
Haalt de leverancier de goederen tijdig op, dan worden enkel de transportkosten aan de 
leverancier in rekening gebracht. Haalt de leverancier de goederen niet tijdig op, dan worden 
de goederen verwerkt en wordt € 120,- per ton aan verwerkingskosten aan de leverancier in 
rekening gebracht. 

9.5. De hoeveelheid goederen die de leverancier levert, dient overeen te stemmen met de 
overeengekomen hoeveelheid. Blijkt dat de geleverde hoeveelheid goederen niet 
overeenstemt met hetgeen de leverancier en Daly Plastics zijn overeengekomen, dan neemt 
Daly Plastics contact op met de leverancier en worden alle extra kosten die Daly Plastics 
daardoor heeft gemaakt aan de leverancier in rekening gebracht en/of verrekend. 

10. Facturatie en betaling 
10.1. Daly Plastics accepteert alleen facturen van de leverancier: 

a. die voldoende gespecificeerd zijn; en 
b. die voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen. 

10.2. Daly Plastics betaalt de van de leverancier ontvangen factuur binnen 30 dagen na de 
factuurdatum, mits de factuur door Daly Plastics is goedgekeurd. Afkeuring van de factuur 
wordt door Daly Plastics binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur via de e-mail aan de 
leverancier kenbaar gemaakt. Daarbij vermeldt Daly Plastics de reden van de afkeuring van 
de factuur. 

10.3. Daly Plastics is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang de leverancier zijn 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. 

10.4. De in het vorige lid bedoelde opschorting van betalingen wordt eerst opgeheven, nadat de 
leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen en de kosten 
van de opschorting en hervatting van de uitvoering, alsmede van eventueel door Daly 
Plastics in verband hiermee geleden schade, geheel aan Daly Plastics heeft voldaan. 

10.5. Betaling van de factuur ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de wet, de overeenkomst en deze 
inkoopvoorwaarden. De betaling van een factuur door Daly Plastics houdt op geen enkele 
wijze afstand van rechten in. 

10.6. Daly Plastics is gerechtigd vorderingen op de leverancier te verrekenen met het aan de 
leverancier verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. 

10.7. Het is de leverancier verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Daly 
Plastics, vorderingen op Daly Plastics over te dragen aan een derde. 



11. Aansprakelijkheid 
11.1. In dit artikel wordt onder “Daly Plastics” tevens verstaan “Daalder Group B.V.” en “Caroda 

B.V.”. 
11.2. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die direct of indirect het gevolg is van het 

niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de 
overeenkomst, deze inkoopvoorwaarden of enig andere contractuele of niet-contractuele 
verplichting jegens Daly Plastics. De leverancier dient alle schade aan Daly Plastics te 
vergoeden die Daly Plastics lijdt doordat de leverancier in strijd heeft gehandeld met de wet, 
voorschriften, verordeningen en instructies die zijn gegeven door Daly Plastics. Onder 
schade wordt tevens verstaan: de schade die Daly Plastics gehouden is aan haar afnemers 
en/of derden te vergoeden, gederfde omzet, vertragingsschade, bedrijfsstoring, gemiste 
besparingen, reputatieschade, milieuschade en opgelegde boetes. 

11.3. De leverancier is aansprakelijk voor de aangeboden goederen. De leverancier zal Daly 
Plastics vrijwaren tegen aanspraken van derden, boetes, overige heffingen en schades, 
waaronder begrepen milieuverontreiniging, voor zover teweeggebracht door de goederen. 

11.4. Indien Daly Plastics is uitgegaan van door de leverancier verkeerde en/of onvolledige 
informatie, dan is de leverancier aansprakelijk voor alle schade die Daly Plastics daardoor 
lijdt. 

11.5. Daly Plastics accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-uitsluiting van de 
leverancier. Daly Plastics wijst hiermee een dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk 
van de hand. De leverancier aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk. 

11.6. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Daly Plastics als gevolg van de niet-
nakoming door de leverancier komen ten laste van de leverancier. 

11.7. Indien Daly Plastics aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van Daly Plastics beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 
Daly Plastics gedane uitkering. 

12. Gehele of gedeeltelijke ontbinding 
12.1. In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de leverancier niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de 
overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden, dan wel 
indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de leverancier in staat is aan zijn contractuele 
verplichtingen jegens Daly Plastics te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance 
van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht van het bedrijf van de 
leverancier, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van 
zijn vorderingen en voorts in geval producten van de leverancier in conservatoir of 
executoriaal beslag worden genomen, heeft Daly Plastics het recht de overeenkomst geheel 
of ten dele middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, zulks zonder dat 
zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende 
rechten. 

12.2. In geval van ontbinding zal Daly Plastics alle schade op de leverancier verhalen die zij door 
de ontbinding heeft geleden. 

13. Verjaring 
13.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de leverancier uit welken hoofde ook 

jegens Daly Plastics vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment 
waarop zich een feit voordoet dat de leverancier deze rechten en/of bevoegdheden jegens 
Daly Plastics kan aanwenden. 

14. Overmacht 
14.1. Daly Plastics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de 

overeenkomst indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder 
overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; 
aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; 
diefstal; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; storing in de 
stroomvoorziening; internetstoring; storing in het e-mailverkeer; ex- en importverboden; 
brand; verkeersongevallen; verkeersstoringen; maatregelen van enige binnenlandse, 
buitenlandse of internationale overheid. 

14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door 
Daly Plastics ingeschakelde derde partij. 

14.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Daly Plastics niet gehouden kunnen worden tot 
het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij 
tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering van de overeenkomst. 



Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk 
het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van 
uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, 
zullen zowel Daly Plastics als de leverancier gehouden zijn om die te benutten. 

15. Geheimhouding  
15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts 
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Partijen zullen deze 
geheimhoudingsverplichting tevens opleggen aan hun personeelsleden. Bovendien 
verplichten partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts die medewerkers die betrokken 
zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst de beschikking 
zullen hebben over de vertrouwelijke informatie. 

15.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Daly Plastics 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 
derden mede te verstrekken, en Daly Plastics zich ter zake niet kan beroepen op een 
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan 
is Daly Plastics niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de 
leverancier niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, 
hierdoor ontstaan. 

16. Intellectuele eigendomsrechten 
16.1. De leverancier dient de intellectuele eigendomsrechten van Daly Plastics te allen tijde te 

respecteren. 

17. Wijzigen van de inkoopvoorwaarden 
17.1. Daly Plastics behoudt zich het recht voor de inkoopvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde 

inkoopvoorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Zij zal 
echter de wijzigingen tijdig en schriftelijk of via de e-mail bekend moeten maken en de 
wijzigingen treden in werking tenminste 30 dagen na de bekendmaking. 

18. Bevoegde rechter en toepasselijk recht 
18.1. De rechter in het arrondissement waar Daly Plastics gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd 

van geschillen kennis te nemen.  
18.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Daly Plastics partij is, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering 
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 


