ALGEMENE VOORWAARDEN ANTWERPSE GOUDBANK (AGB)
TOEPASSELIJK BIJ DE VERWERKING VAN GOUD
Artikel 1 Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgevoerde opdrachten tot verwerking van gouden voorwerpen allerhande, tenzij andere
voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen.
Door het ter behandeling aanbieden van een goed ten burelen van AGB verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden van AGB.
Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
Alle door AGB verstrekte prijsopgaven, alsmede alle andere door AGB in dat verband vermelde voorwaarden zijn nimmer bedoeld om een verbindend aanbod in
te houden dat door enkele aanvaarding door de opdrachtgever tot een overeenkomst kan leiden.
Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan de opdrachtgever om bij AGB een opdracht te plaatsen.
De AGB is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden.
Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door AGB dan wel - bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging – doordat
AGB tot daadwerkelijke uitvoering van een opdracht is overgegaan.
De opdrachtgever is verplicht de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren.
Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van AGB naar het oordeel van de opdrachtgever afwijkt van zijn opdracht, dient opdrachtgever binnen 24 uur na
afgifte van de goederen schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.
Artikel 3 Voorwaarden verbonden aan de te verwerken goederen
3.1
De opdrachtgever verklaart en staat ervoor in dat de aan AGB overhandigde goederen hem in volledige eigendom toebehoren, dat er geen eigendomsvoorbehoud,
beperkend recht of beslag van een derde op rust en dat de goederen vrij zijn van andere lasten en beperkingen.
3.2
De opdrachtgever draagt zelf de volle verantwoordelijkheid wat betreft het eigendom, de authenticiteit, de juistheid van de gegevens en de deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid van de ter ‘waardeschatting’ en verwerking aangeboden goederen.
3.3
De opdrachtgever garandeert AGB tevens dat:
a. de ter verwerking aangeboden goederen van goede kwaliteit en vrij van gebreken zijn, deze geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de
overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van AGB voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid;
b. de eigendom van de te verwerken goederen niet voortkomt uit illegale activiteiten;
c. de tot stand te komen overeenkomst niet leidt tot de schending van wet- en regelgeving ten aanzien van voorkoming van witwassen en/of bestrijding van
terrorisme, en/of van enige andere binnen of buiten België toepasselijke wet- en regelgeving;
d. de ter verwerking aangeboden goederen niet één of meer van de volgende chemische elementen, of enig ander schadelijk element, Arsenicum, Beryllium,
Bismut, Cadmium, Kwik, Nikkel, Lood, Antimonium, Selenium, Tellurium, bevatten.
3.4
De opdrachtgever is gerechtigd van de opdracht af te zien indien zou blijken dat de aangeboden goederen niet voldoen aan hetgeen bepaald is in het eerste lid.
De klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding indien lid 1 niet wordt nageleefd.
Artikel 4 Voorwerp en uitvoering van de overeenkomst.
4.1
De in ontvangstneming door AGB van goederen wordt louter als een opdracht tot “waardeschatting” beschouwd.
Onder “waardeschatting” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het
komen tot een waardering van de in ontvangst genomen goederen en het geven door AGB van een indicatie voor een mogelijke verwerkingsprijs. Dergelijke
raming is niet verbindend.
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen houdt een aanvaarding van een opdracht tot waardeschatting geen verplichting tot het verrichten van
enige smelt of raffinage werkzaamheden in hoofde van AGB.
De verwerking van de in ontvangst genomen waar geschiedt ingevolge het akkoord van partijen nopens de vergoeding (premie) van AGB. Dergelijk akkoord
houdt een onherroepelijke opdracht aan AGB in om tot verwerking over te gaan.
De opdrachtgever stemt ermee in dat vanaf de datum van de ter beschikkingstelling van de goederen aan AGB en het akkoord rond de premie van deze laatste,
het niet meer mogelijk is deze goederen in hun oorspronkelijke staat terug te bekomen aangezien deze goederen op onomkeerbare wijze worden verwerkt.
Ten gevolge hiervan ziet de opdrachtgever uitdrukkelijk af van het gebeurlijk stellen van een vordering tot ontbinding voor zover naar zijn inzicht daartoe enige
reden zou bestaan.
4.2
De AGB behoudt zich het recht voor om na ontvangstneming en ‘waardeschatting’ de opdracht tot het smelten en raffineren van deze goederen te weigeren.
Indien AGB een opdracht tot het smelten en het raffineren aanvaardt, zal hij binnen de 48 uur na ontvangstneming een offerte aan de opdrachtgever meedelen.
Het stilzwijgen vanwege AGB zal uitsluitend als een weigering van de opdracht tot het smelten en het raffineren worden beschouwd.
De uitvoering van een opdracht tot het smelten en raffineren van de in ontvangst genomen goederen geschiedt uitsluitend op risico en verantwoordelijkheid van
de opdrachtgever.
4.3
Teneinde AGB in staat te stellen de opdracht uit te voeren is de opdrachtgever
gehouden een schriftelijke volledige, gedetailleerde en duidelijke informatie met betrekking tot de ter beschikking gestelde goederen aan AGB te verschaffen. In
geval van afwezigheid van een geschrift in voormelde zin berust de bewijslast inzake de overhandigde waar en inhoud van de opdracht volledig en uitsluitend bij
de opdrachtgever.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan AGB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AGB worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan AGB zijn verstrekt, heeft AGB het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
De AGB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever, ook al geschiedde dit te goeder trouw, geeft AGB het recht tot ontbinding van de
overeenkomst.
4.4
Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen na verwerking ten burelen van AGB aan de opdrachtgever terug ter beschikking
worden gesteld, dan wel een ander door de opdrachtgever aangewezen adres, ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
Indien is overeengekomen dat AGB voor het vervoer van de goederen zal zorg dragen, dan wordt als moment van levering beschouwd het moment dat de
goederen het adres van AGB verlaten. De AGB is in dat geval vrij om de wijze van vervoer te bepalen.
Indien is overeengekomen dat AGB voor vervoer van de goederen zal zorg dragen, geschiedt dit steeds aan het bij AGB laatst bekende door de opdrachtgever
opgegeven afleveradres. Transport en aflevering geschieden onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, ook al werd het transport door AGB
georganiseerd.
Wanneer de zaken voor de opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij de opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door de opdrachtgever worden
afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling door AGB waarin wordt bevestigd dat de goederen werden
aangeboden.

Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is AGB gerechtigd
de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.5
Alle door AGB opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
Elke leveringstermijn wordt van rechtswege verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat AGB vooraf op de verlenging van de
termijn een beroep behoeft te doen.
Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat AGB van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist.
4.6
Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft AGB het recht
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever vrijwaart AGB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Artikel 5 Prijs
De vergoeding of premie voor het smelten en raffineren van de terbeschikkinggestelde goederen wordt 48 uur na ontvangstneming door AGB bepaald en is
gebaseerd op het gewicht van het aangeleverd goed en niet op de veronderstelde waarde van het ter verwerking aangeboden object.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden - is AGB gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Alle door AGB opgegeven prijzen zijn inclusief eventuele aanvullende kosten, zoals de premie toebehorende aan AGB en de kosten verbonden aan de
waardeschatting. Dergelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de AGB bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden
gebracht.
Het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag wordt terstond bij levering van de gesmolten dan wel geraffineerde goederen voldaan, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
Artikel 6 Retentierecht
De AGB behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen tot dat de opdrachtgever voor volledige betaling inclusief de betaling van eerdere
leveringen heeft zorg gedragen, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen
betalingsverplichtingen.
Artikel 7 Klachten en aansprakelijkheid
7.1
Klachten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aangetekend aan AGB te worden gemeld. Bij overschrijding van dit voorschrift vervallen alle eventuele
verplichtingen van de opdrachtgever ter zake.
Retourzendingen zonder uitdrukkelijke schriftelijke instructie van de opdrachtgever, wordten door AGB niet geaccepteerd, c.q. niet in ontvangst genomen, c.q.
aan de opdrachtgever geretourneerd. Voor dergelijke zendingen aanvaardt AGB geen kosten.
De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclamatie:
- afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door
wederpartij goedgekeurde zaken;
- afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve onderhoud of
gebruik door de opdrachtgever of een derde;
- voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet, winst en gemiste besparingen;
- schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
- onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door de opdrachtgever of derde van het geleverde;
7.2
De AGB kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van AGB.
Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking.
De hoogte van enige schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan 5 % van de waarde van de in ontvangst genomen goederen.
Behoudens voorgaande aansprakelijkheid, vrijwaart de opdrachtgever AGB voor alle aanspraken van derden voortkomende of verbandhoudende met de met
opdrachtgever gesloten overeenkomst.
Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal AGB nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen.
De opdrachtgever is op de hoogte dat AGB de in ontvangst genomen goederen geheel of gedeeltelijk onherstelbaar beschadigd en/of vernield. Hieraan kan de
opdrachtgever geen eis tot schadevergoeding ontlenen.
De opdrachtgever is niet toegestaan het merk van AGB op de geleverde zaken te verwijderen.
Artikel 8 Risico en verzekering
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn blijft bij de opdrachtgever gedurende het ganse verwerkingsproces.
De opdrachtgever vrijwaart AGB voor alle rechtstreekse en onrechtstreeks schade ontstaan tijdens of ten gevolge van de verwerking van de aangeboden
goederen voor zoveel de schade voortvloeit uit verborgen gebreken in de goederen, zoals de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen e.d. (niet limitatief).
De opdrachtgever dient de in de vorige paragraaf vermelde risico’s te laten verzekeren vanaf het moment van overdracht van de waar.
Artikel 9 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AGB in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de opgedragen werken op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de opdrachtgever schriftelijk mee te delen en zonder dat AGB
gehouden is tot enige schadevergoeding.
Voor zover AGB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AGB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
Indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel indien het faillissement van de opdrachtgever is
aangevraagd, in geval van gerechtelijk akkoord of gelijkaardige toestand van de opdrachtgever, ingeval van overmacht, of indien AGB om andere redenen
gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever enige verplichting niet zal nakomen, geeft AGB het recht om elke overeenkomst met de opdrachtgever met
onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel op te schorten, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
Ingeval voormelde gevallen worden alle vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar.
Voorts is AGB bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
Artikel 11. Privacy
De gegevens van de opdrachtgever worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan AGB.
De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.
De opdrachtgever gaat akkoord dat zijn identiteit en een gedetailleerde omschrijving van de te koop aangeboden goed in een officieel boek worden ingeschreven
dat ter beschikking staat van de officiële instanties.
Artikel 12. Toepasselijk recht.
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen AGB en haar opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement
Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of betwistingen.
12.2 De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

