
  

 

Algemene Voorwaarden voor de levering van diensten door Jakiro Recycling 
B.V. 
 
1. Algemeen  
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met 
alle offertes voor de levering van diensten zoals door Jakiro Recycling B.V. uitgebracht, alle 
overeenkomsten voor de levering van diensten, die Jakiro Recycling B.V. met een opdrachtgever 
aangaat. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Jakiro 
Recycling B.V. een opdracht tot het leveren van diensten verleent, in de ruimste zin des woords en op 
welke wijze dan ook. 
1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, 
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en 
deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gaan de bepalingen uit de aanvullende 
voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.  
1.3. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte en/of 
overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit 
voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.  
1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins 
buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing 
verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en 
de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zal worden 
genomen.  
1.5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, 
tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Jakiro Recycling B.V. is ingestemd.  
1.6. Jakiro Recycling B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of 
aan te vullen.  
1.7. Jakiro Recycling B.V. is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever 
gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.  
1.8. Iedere communicatie tussen Jakiro Recycling B.V. en opdrachtgever kan elektronisch geschieden 
behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan 
wordt afgeweken. De door Jakiro Recycling B.V.   opgeslagen versie van de betreffende 
communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.  
 
2. Offerte en Overeenkomst  
2.1. Alle offertes van Jakiro Recycling B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, en zijn gebaseerd op de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie en op 
de op dat moment geldende dagprijs. De prijsopgave geeft slechts een indicatie en er kunnen dan ook 
geen rechten aan ontleend worden.  
2.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat een door opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk 
verstrekte opdracht schriftelijk door Jakiro Recycling B.V. is aanvaard middels een 
opdrachtbevestiging. Voor zover door Jakiro Recycling B.V.  een offerte is uitgebracht, vormt de 
opdrachtbevestiging een aanvulling op de offerte en daarmee een onlosmakelijk geheel. Voor zover 
de tekst van de opdrachtbevestiging strijdig is met de tekst van de offerte prevaleert de tekst van de 
opdrachtbevestiging . Een overeenkomst is tevens tot stand gekomen indien Jakiro Recycling B.V. 
reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, ook indien die opdracht niet schriftelijk door 
haar is bevestigd. 
 2.3. Opdrachtgever garandeert dat bij uitvoering van de opgedragen diensten de daarbij te bewerken 
en/of te verwijderen materialen vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, van chemische 
verontreinigingen, nucleaire besmetting en radioactief materiaal, asbest en andere stoffen of 
materialen die de (volks-) gezondheid op welke wijze dan ook kunnen bedreigen. 
2.4. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van Jakiro Recycling B.V. of van derden binden 
Jakiro Recycling B.V.  niet, tenzij deze schriftelijk door haar bevestigd worden of zij reeds met de 
uitvoering is begonnen.  
2.5. In offertes en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; Jakiro 
Recycling B.V. is ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.   



  

 

 
3. Prijs voor levering van diensten en Betaling  
3.1. De overeengekomen prijs voor de levering van diensten is verschuldigd zodra de diensten zijn 
verleend. Indien de diensten worden verleend over een periode van meer dan een week, is de 
overeengekomen prijs naar rato van de tijdbesteding in een week c.q. naar rato van de voortgang van 
de dienstverlening verschuldigd, zulks ter keuze van Jakiro Recycling B.V.. 
3.2. De verschuldigde prijs zal door Jakiro Recycling B.V. aan de opdrachtgever worden gefactureerd 
en dient door de opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 
  
4. Aansprakelijkheid  
4.1. Jakiro Recycling B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, tenzij die 
schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan haar zijde.   
4.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die Jakiro Recycling B.V.  
dan wel haar medewerkers, dan wel haar afnemers, dan wel derden lijden doordat opdrachtgever in 
strijd handelt met een van bepalingen uit deze algemene voorwaarden.  
4.3. De aansprakelijkheid van opdrachtgever kan niet beperkt of uitgesloten worden.  
4.4. Indien opdrachtgever, op grond van het toepasselijke recht, van deze Algemene Voorwaarden, 
dan wel op grond van enige overeenkomst aansprakelijk is en Jakiro Recycling B.V. wordt in dat kader 
door een afnemer en/of een derde aangesproken, dan zal opdrachtgever Jakiro Recycling B.V. in en 
buiten rechte vrijwaren en alle door haar geleden schade vergoeden, waaronder de kosten die zij 
moet maken in een juridische procedure.   
 
5. Opschorten/ontbinden overeenkomst  
5.1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor 
haar uit enige met Jakiro Recycling B.V. gesloten overeenkomst, waarvan deze algemene 
voorwaarden deel uitmaken, mocht voortvloeien of Jakiro Recycling B.V.  reden heeft om aan te 
nemen dat opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde 
van een tussen Jakiro Recycling B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst op opdrachtgever 
rust, zoals, doch niet uitsluitend in geval surseance van betaling aan opdrachtgever wordt verleend, 
het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd of het bedrijf van opdrachtgever wordt stil 
gelegd of geliquideerd, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling 
in verzuim te zijn en is Jakiro Recycling B.V.  gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering 
van iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de 
overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder 
dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, alles onverminderd de aan Jakiro 
Recycling B.V.  verder toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.  
5.2. Indien Jakiro Recycling B.V. de uitvoering van de overeenkomst opschort of de overeenkomst 
geheel of ten dele ontbindt, is zij gerechtigd aan de opdrachtgever de tot op dat moment uitgevoerde 
werkzaamheden dan wel de geleverde diensten in rekening te brengen.  
5.3. In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn de vorderingen, die Jakiro Recycling 
B.V. op opdrachtgever heeft en/of aldus verkrijgt, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar.  
 
6. Overmacht  
6.1. Jakiro Recycling B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 
wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van haar 
komt.  
6.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, 
cybercriminaliteit, verstoring van de digitale infrastructuur, stagnatie in- c.q. beperking of stopzetting 
van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstof of andere middelen tot 
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen en andere 
(werknemers)acties waardoor de productie wordt belemmerd, maatregelen van overheidszijde, geen 
of onvoldoende levering van noodzakelijke materialen of grondstoffen aan Jakiro Recycling B.V. door 
derden, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de productie en levering van goederen en/of 
uitvoering van diensten vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.  
6.3. In geval van overmacht is Jakiro Recycling B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten, zonder dat daardoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.  



  

 

6.4. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld is Jakiro Recycling B.V. bevoegd een 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de 
opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat. 
Indien de overmacht aanleiding is tot ontbinding heeft Jakiro Recycling B.V. recht op vergoeding van 
de kosten, die zij reeds heeft gemaakt in verband met de overeenkomst met de wederpartij. 
 
 
 
7. Geschillen en toepasselijk recht  
7.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing.  
7.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes en/of met ons 
gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter in het 
arrondissement Gelderland. 
 
 
 


