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1. Algemene voorwaarden 

 
1. DEFINITIES EN BEGRIPSVERKLARING 
1.1 In deze voorwaarden en bepalingen hebben de volgende uitdrukkingen de aangegeven betekenis, tenzij die in de context 
inconsequent is. 
“Afleveradres” Contractueel overeengekomen en vastgelegd afleveradres “Contract” Elk contract tussen Mirec en de klant voor de 
levering van diensten, opgesteld zoals beschreven in bepaling 2.2. 
“Diensten” Elke vorm van dienstverlening die Mirec op grond van een offerte of contract aan een klant levert (inclusief die dienst of een 
deel daarvan) 
"Gelieerde onderneming" Elke dochteronderneming en moedermaatschappij van een partij in deze overeenkomst of een 
dochteronderneming van de moedermaatschappij van die partij 
“Klant” De persoon/personen, de firma of het bedrijf waarvan een opdracht door Mirec wordt aanvaard 
“Opdracht” Elke opdracht voor diensten, gegeven door de klant in overeenstemming met bepaling 2.2 en uitdrukkelijk door Mirec 
aanvaard. 
“Overmacht” Elke oorzaak die verhindert dat Mirec kan voldoen aan alle of een deel van haar verplichtingen en die voortkomt uit 
activiteiten, gebeurtenissen, nalatigheid of ongevallen die 
redelijkerwijs door Mirec niet kunnen worden voorzien en voorkomen, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere 
industriële geschillen (al dan niet betrekking 
hebbend op personeel van Mirec), protestacties, natuurgeweld, oorlog, noodtoestand, terroristische activiteiten, rellen, opstanden, 
moedwillige vernieling, voldoen aan een wettig 
bevel of door de overheid gestelde bepalingen, regels, reglementen of richtlijnen, ongeval, defect in bedrijf of machine, brand, explosie, 
overstroming, epidemie of in gebreke blijven van 
leveranciers of tussenpersonen. 
“Producten” Elk type goederen dat Mirec op grond van een contract van de klant ontvangt voor het leveren van diensten die met die 
goederen verband houden, inclusief, maar niet beperkt tot 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zoals omschreven in EU-richtlijn 2002/96/EC. 
MIREC B.V. of een aan haar gelieerde onderneming 
“Specificaties” In de context van producten en diensten, de technische specificaties en beschrijvingen van de producten of diensten en alle 
informatie van een beschrijving ter verklaring van de structuur, 
het ontwerp en de materiaalsamenstelling, inclusief gevaarlijke stoffen, van de producten of de uitvoering van de diensten  “Uitgesloten 
producten” CFK-houdende producten, radioactieve materialen en apparatuur die dergelijke stoffen bevat, gevaarlijk afval en apparatuur 
voor toepassing in de medische of gezondheidssector die niet afdoende is ontsmet 
“Vertrouwelijke informatie” Alle informatie met betrekking tot de activiteiten van een partij in deze overeenkomst en de bijbehorende 
dochterondernemingen, inclusief, maar niet beperkt tot, kennis of andere zaken op het gebied van producten of diensten, en informatie 
over de relaties van die partij en gelieerde ondernemingen met bestaande of potentiële afnemers, klanten of toeleveranciers en alle 
overige informatie die bij openbaarmaking de relevante partij of gelieerde ondernemingen schade zou kunnen berokkenen. 
“Voorwaarden en bepalingen” De algemene voorwaarden en bepalingen voor verkoop, zoals in dit document beschreven, inclusief elke 
vorm van speciale voorwaarden die schriftelijk tussen de klant en Mirec zijn 
overeengekomen 
“Werkdag” Elke andere dag dan zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag 
1.2 De titels van de paragrafen in deze voorwaarden en bepalingen zijn alleen bedoeld voor een overzichtelijke indeling en hebben geen 
invloed op de opzet of interpretatie van de voorwaarden en bepalingen. 
 
2. OPDRACHTEN EN OPSTELLEN VAN HET CONTRACT 
2.1 Met inachtneming van bepaling 2.7 gelden deze voorwaarden en bepalingen voor de overeenkomst tussen de partijen en vervangen 
deze alle andere voorwaarden en bepalingen en alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken, inclusief voorwaarden en bepalingen 
die de klant zou willen toepassen op grond van een koopopdracht, opdrachtbevestiging of soortgelijk document. 
2.2 Elke opdracht of bevestiging van een offerte voor diensten zal worden beschouwd als een aanbod van de klant om diensten af te 
nemen op grond van deze voorwaarden en bepalingen. Een contract (“Contract”) ontstaat nadat Mirec de opdracht schriftelijk heeft 
aanvaard. 
2.3 Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na de offertedatum, tenzij Mirec de offerte eerder als vervallen heeft verklaard. 
2.4 De klant dient er voor in te staan dat de opdracht en alle van toepassing zijnde specificaties volledig en nauwkeurig zijn. 
2.5 Levering van producten op het afleveradres, onbetwiste afhaling of inzameling van producten of aanvang van het gebruik van diensten 
zal worden beschouwd als sluitend bewijs dat de klant deze voorwaarden en bepalingen aanvaardt. 
2.6 Als de klant een opdracht na aanvaarding door Mirec annuleert, zal de klant aan Mirec een redelijk te achten kostenvergoeding 
betalen voor de afhandeling van de opdracht en voor de op grond van die opdracht door de klant 
ontvangen producten, inclusief, maar niet beperkt tot, kosten voor administratie, personeel en transport. 
2.7 Behalve voor zover in het contract is vastgelegd, mogen deze voorwaarden en bepalingen alleen schriftelijk en ondertekend door een 
directeur van beide partijen worden gewijzigd. 
 
3. PRODUCTEN EN DIENSTEN 
3.1 De klant gaat akkoord met de levering van producten in de hoeveelheden en volgens de specificaties die tussen beide partijen zijn 
overeengekomen. 
3.2 De specificaties van de door Mirec te leveren diensten zijn zoals in de opdracht is vastgelegd. 
3.3 Mirec mag in de specificaties van diensten de wijzigingen aanbrengen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voldoen aan wetten, 
regels of industriële normen die van toepassing zijn voor Mirec of voor het type goederen of diensten die Mirec op grond van dit contract 
levert. Mirec zal al het mogelijke doen om de klant tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte te brengen. 
4. PRIJS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 De prijs van de diensten is de tussen beide partijen overeengekomen prijs, exclusief eventuele belasting toegevoegde waarde of 
andere van toepassing zijnde belastingen of heffingen en exclusief transportkosten. Belastingen en transportkosten worden separaat in 
rekening gebracht. 
4.2 Mirec is gerechtigd de prijs van de diensten te verhogen op grond van tussen beide partijen overeengekomen wijzigingen in de 
specificaties. 
 
5. BETALING 
5.1 Mirec factureert op het moment van de aanvaarding van de producten op het afleveradres of op een later tijdstip en op grond van 
bepaling 5.4. moet het verschuldigde bedrag in euro's binnen 30 dagen na de factuurdatum op derekening van Mirec zijn bijgeschreven. 
5.2 Na beëindiging van het contract om welke reden dan ook worden alle op grond van het contract aan Mirec te betalen bedragen 
onmiddellijk opeisbaar. 
5.3 Alle op grond van het contract door de klant te betalen bedragen worden volledig betaald, zonder aftrek, beperking of voorwaarde en 
zonder enige inhoudingen. 
5.4 Mocht een op grond van het contract te betalen bedrag niet tijdig worden voldaan, dan wordt, ongeacht andere rechten die Mirec op 
grond van dit contract heeft, over het uitstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot het tijdstip van volledige betaling een rente van 2% 
boven de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening gebracht. Mirec is gerechtigd het leveren van de diensten op te schorten 
tot het uitstaande bedrag, inclusief alle rente en alle kosten die Mirec moet maken voor het invorderen van het uitstaande bedrag, op de 
rekening van Mirec is bijgeschreven. 
 
6. LEVERING VAN PRODUCTEN AAN MIREC 
6.1 De klant is verantwoordelijk voor de levering van de producten op het afleveradres op de tussen beide partijen overeengekomen 
datum en tijd. Als de klant daarom heeft gevraagd, zal Mirec namens de klant het transport verzorgen en de daaraan verbonden kosten bij 
de klant in rekening brengen. 
6.2 Het transport van de producten van de klant naar het afleveradres geschiedt voor risico van de klant en de klant dient voor een 
afdoende verzekering van de producten te zorgen. 
6.3 De klant is er als enige verantwoordelijk voor dat geen enkele zending uitgesloten producten bevat en dat alle producten deugdelijk 
zijn verpakt conform alle geldende aanbevelingen en reglementen op het gebied van gezondheid en veiligheid. 
6.4 Bij aankomst van de producten op het afleveradres zal Mirec een visuele inspectie uitvoeren en ook elke andere test of controle die 
Mirec redelijkerwijs noodzakelijk acht. Als uit de inspectie en tests blijkt dat de producten aan de specificaties voldoen, zal Mirec de 
geleverde producten aanvaarden en vanaf dat moment gaan het risico en het eigendom van de producten over naar Mirec. 
6.5 Als de aan Mirec geleverde producten voor een deel of in het geheel niet voldoen aan de specificaties, uitgesloten producten bevatten 
of naar de opvatting van Mirec niet veilig verpakt zijn, is Mirec op geen enkele wijze verplicht dergelijke producten te aanvaarden of 
producten uit die zending te separeren. 
6.6 Als de aan Mirec geleverde producten niet aan de specificaties voldoen, maar wel door Mirec kunnen worden verwerkt, heeft Mirec 
het recht, uitsluitend naar eigen oordeel, de producten voor verwerking te aanvaarden en de klant een voor die verwerking passend 
bedrag in rekening te brengen. 
6.7 Als Mirec op grond van bepaling 6.5 een zending producten weigert, heeft Mirec het recht, uitsluitend naar eigen oordeel, te beslissen 
dergelijke producten conform de geldende voorschriften af te voeren of de producten aan de klant te retourneren. De klant betaalt Mirec 
de redelijk te achten kosten voor de afvalverwerking of het transport, inclusief, maar niet beperkt tot, de kosten voor administratie, 
opslag, tests, onderzoek en verwerking van de desbetreffende zending. 
6.8 Tenzij anders overeengekomen wordt het door Mirec bij aanvaarding van producten op het afleveradres vastgelegde gewicht 
beschouwd als sluitend bewijs voor het gewicht van de door Mirec ontvangen producten en is dit gewicht bepalend voor berekening van 
de prijs. 
6.9 Een handtekening voor ontvangst door een vertegenwoordiger van Mirec op een afleveringsbewijs wordt niet beschouwd als 
bevestiging van de inhoud of het gewicht van een op het afleveradres ontvangen zending. 
 
7. DIENSTEN 
7.1 De diensten zullen zijn zoals door beide partijen in de desbetreffende opdracht is overeengekomen. 
7.2 Mirec verwerkt elke zending producten en zal deze producten scheiden in materialen voor afvalverwerking en materialen die deels of 
volledig geschikt zijn voor hergebruik. 
7.3 Mirec zal alle redelijk te achten activiteiten uitvoeren om de diensten binnen de eventueel overeengekomen tijd uit te voeren, maar 
de tijd zal niet van wezenlijk belang zijn en mag ook niet als dusdanig worden vastgelegd. 
7.4 Mirec zal een certificaat van vernietiging overleggen indien de klant dit vereist. 
 
8. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING 
Beperkte aansprakelijkheid 
8.1 Bij inbreuk door Mirec op uitdrukkelijke verplichtingen die Mirec op grond van enig contract heeft, beperkt aanspraak van de klant zich 
tot vergoeding van de schade. 
8.2 Mirec sluit (eventuele) eigen aansprakelijkheid jegens de klant voor enigerlei aspect niet uit indien het wettelijk verboden zou zijn dat 
Mirec die eigen aansprakelijkheid uitsluit of probeert uit te sluiten, inclusief, maar niet beperkt tot, fraude. 
8.3 Behalve zoals aangegeven in de bepalingen 8.1 en 8.2 is de totale aansprakelijkheid van Mirec op grond van enig contract beperkt tot 
de waarde van dat contract. 
8.4 Mirec is jegens de klant op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade (inclusief en zonder beperking 
economische schade, winstderving, bedrijfsverliezen, afbreuk aan goodwill en soortgelijke verliezen), ongeacht hun oorzaak. 
8.5 Behalve zoals aangegeven in de bepalingen 8.2 tot en met 8.4 sluit Mirec hierbij voor zover de wet het toestaat alle voorwaarden, 
garanties en stipulaties uit, uitdrukkelijk (anders dan in het contract bepaald) of impliciet, wettelijk voorgeschreven of op basis van 
gewoonterecht of anderszins. 
8.6 De klant erkent dat de bovengenoemde voorwaarden van bepaling 8 redelijk zijn en tot uiting zouden komen in de prijs, die zonder die 
voorwaarden hoger zou zijn, en de klant aanvaardt dergelijke risico's en/of verzekert zich daar afdoende tegen Schadeloosstelling en 
vrijwaring 
8.7 De klant stelt Mirec blijvend schadeloos voor en vrijwaart Mirec van alle kosten (inclusief de kosten van invordering), uitgaven of 
aansprakelijkheid waarmee Mirec te maken kan krijgen als gevolg van een directe of 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

indirecte inbreuk op bepalingen in het contract of als gevolg van nalatigheid of onvoldoende nakoming van die bepalingen door de klant. 
8.8 Onverminderd de algemene bepaling 8.7 stelt de klant Mirec schadeloos voor en vrijwaart de klant Mirec van alle verliezen of schade, 
inclusief, maar niet beperkt tot, claims na lichamelijk letsel, veroorzaakt door aflevering bij Mirec van producten die op grond van bepaling 
6.5 door Mirec zijn geweigerd. 
 
9. OVERMACHT 
9.1 Geen van de partijen wordt beschouwd inbreuk op het contract te maken of anderszins jegens de andere partij op enige wijze 
aansprakelijk te zijn voor het als gevolg van overmacht niet nakomen van de eigen verplichtingen op grond 
van het contract, vooropgesteld dat elke partij heeft voldaan en blijft voldoen aan de verplichtingen in bepaling 9.2. 
9.2 Als een partij als gevolg van overmacht de in het contract overeengekomen eigen verplichtingen niet kan nakomen, zal die partij de 
andere partij daarvan zo snel als na ontdekking van de overmacht redelijkerwijs mogelijk moet worden 
geacht schriftelijk op de hoogte brengen, daarbij de mate van overmacht specificeren en altijd al het redelijkerwijs mogelijk geachte doen 
om de overmachtsituatie te beëindigen en tijdens die overmachtsituatie de nadelige gevolgen van de overmacht te beperken. 
 
10. BEËINDIGING 
10.1 Mirec mag door schriftelijke kennisgeving aan de klant elk contract dat deze voorwaarden en bepalingen bevat onmiddellijk 
beëindigen indien de klant: 
10.1.1 voorwaarden van dat contract niet nakomt, of 
10.1.2 failliet gaat, uitstel van betaling aanvraagt of eender welke regeling met schuldeisers treft of met een soortgelijke regeling te maken 
krijgt in een arrondissement waartoe de klant behoort 
10.2 Bij de beëindiging van een contract als gevolg van eender welke oorzaak blijven de voorafgaand aan die beëindiging geldende 
rechten, plichten en aansprakelijkheden van de klant of Mirec onverminderd van kracht. 
10.3 Bij de beëindiging van dit contract als gevolg van eender welke oorzaak kan Mirec aan de klant en op diens kosten producten terug 
leveren waarvoor de levering van diensten nog niet is gestart en bij een dergelijke levering gaat het 
eigendomsrecht op die producten terug naar de klant. Het transport van producten naar de vestigingsplaats van de klant geschiedt voor 
risico van de klant. 
 
11. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VERTROUWELIJKHEID 
11.1 Elke partij zal deze voorwaarden en bepalingen en elke andere vertrouwelijke zakelijke informatie die op grond van het voldoen aan 
een contract van de andere partij is verkregen geheimhouden en vertrouwelijk behandelen. 
11.2 De klant stelt Mirec blijvend schadeloos voor alle directe of indirecte verliezen als gevolg van een inbreuk op de intellectuele 
eigendomsrechten van enige derde partij, die zouden kunnen ontstaan door het gebruiken of 
doorverkopen van producten die de klant aan Mirec heeft geleverd. 
11.3 Indien Mirec voor het verlenen van diensten de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij moet gebruiken of toegang tot 
die rechten moet hebben, zal de klant alle noodzakelijke stappen ondernemen om te waarborgen dat de relevante licenties worden 
verkregen en een geldigheidsduur hebben die volstaat voor het leveren van de diensten. 
 
12. ALGEMEEN 
12.1 Elk recht of elke oplossing door Mirec op grond van deze voorwaarden en bepalingen doet geen afbreuk aan elk ander recht of elke 
andere oplossing door Mirec op grond van andere contracten. 
12.2 Indien een bepaling in deze voorwaarden en bepalingen door een rechterlijke uitspraak als ongeldig of onuitvoerbaar wordt 
beschouwd, dan heeft deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed op andere bepalingen, die derhalve 
volledig van kracht blijven. 
12.3 Door het niet of vertraagd uitoefenen van een recht, bevoegdheid of oplossing doet Mirec daar geen afstand van en kan Mirec later 
toch een beroep doen op die voornoemde rechten, bevoegdheden of oplossingen. 
12.4 Mirec mag alle op grond van het contract geldende rechten en plichten volledig of gedeeltelijk overdragen, delegeren, in licentie 
geven, in trust geven of uitbesteden. 
12.5 Het contract is klantgebonden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirec mag de klant geen van de op grond van het 
contract geldende rechten en plichten volledig of gedeeltelijk overdragen, delegeren, in licentie geven, in trust geven of uitbesteden. 
12.6 Alle door een van de partijen op grond van deze voorwaarden en bepalingen aan de andere partij verstrekte informatie moet 
schriftelijk worden vastgelegd en door of namens de informatieverstrekkende partij worden ondertekend. Om twijfel uit te sluiten mag 
informatie over leveringen, zoals data en tijden, per e-mail worden verstuurd. 
 
 
13. WET EN JURISDICTIE 
De opzet, de inhoud, de opbouw, de uitvoering, de geldigheid en alle andere aspecten van deze voorwaarden en bepalingen of van 
bepalingen in een op grond van deze voorwaarden en bepalingen afgesloten contract vallen onder de 
Nederlandse wetgeving. Alle geschillen over deze voorwaarden en bepalingen of een contract waarin deze voorwaarden en bepalingen 
zijn opgenomen zullen alleen door het gerechtshof in 's-Hertogenbosch worden behandeld. 
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