Algemene Voorwaarden van Schöne Edelmetaal B.V.
(Leverings-, zuiverings- en betalingsvoorwaarden)
Meest recente versie: 2016
KvK nummer 33011788

1. Algemeen:
prijzen geldig af fabriek (ex
works), en exclusief verpakking,
1.1 Alle tussen de Wederpartij en
verzekering,
transport,
Schöne
Edelmetaal
B.V.
portokosten
en
btw.
Meeuwenlaan 88, 1012 JK
Amsterdam
(“Schöne”), 3.2 Voor zover een verhoging van
overeengekomen aanbiedingen,
kosten zich voordoet na de
leveringen, diensten en verkopen
totstandkoming
van
de
worden
uitsluitend
overeenkomst tot aan de
overeenkomstig onderstaande
uitvoering van de opdracht, welke
Algemene Voorwaarden gedaan
niet door Schöne is voorzien en
en uitgevoerd. Daarmee strijdige,
welke niet aan Schöne te wijten
afwijkende
of
aanvullende
is, bijvoorbeeld tengevolge van
voorwaarden van de Wederpartij
een
verhoging
van
zijn niet van toepassing en
materiaalkosten of de invoering
worden uitdrukkelijk door Schöne
of verhoging van belastingen of
verworpen,
tenzij
zulke
rechten, is Schöne gerechtigd tot
voorwaarden uitdrukkelijk door
aanpassing van de prijzen als
Schöne
zijn
aanvaard.
voorziening voor de gewijzigde
Stilzwijgen door Schöne dient te
omstandigheden.
worden opgevat als verwerping 3.3 Tenzij anders overeengekomen,
van de voorwaarden van de
worden metalen en edelmetalen
Wederpartij.
berekend tegen de bij levering
1.2 Deze
algemene voorwaarden
geldende prijs.
van Schöne kunnen te allen tijde 3.4 Cheques en koopakten worden
vanaf de volgende site worden
slechts aanvaard als betaling na
gedownload:
uitdrukkelijke toestemming door
http://www.schone.nl.
Schöne,
mits
betaling
daadwerkelijk wordt ontvangen.
2. Aanbieding en overeenkomst:
Eventueel daarmee gepaard
Aanbiedingen van Schöne zijn
gaande kosten en onkosten
zonder
voorafgaande
worden door de Wederpartij
kennisgeving aan wijzigingen
gedragen.
onderhevig.
Voor
iedere
overeenkomst is een schriftelijke 4. Verrekening en retentierecht:
opdrachtbevestiging
door
Slechts
onbetwiste
Schöne vereist, waarbij de
tegenvorderingen of die welke
uitvoering van een opdracht
zijn erkend via een verklaring
aanvaarding daarvan inhoudt.
voor recht kunnen door de
Wijzigingen, aanvullingen of
Wederpartij worden verrekend.
annulering
van
een
De Wederpartij kan slechts een
overeenkomst of bepalingen uit
retentierecht uitoefenen indien dit
deze voorwaarden zijn slechts
is gebaseerd op dezelfde
geldig
indien
schriftelijk
overeenkomst; deze beperking
overeengekomen. Vermeldingen
geldt
niet
indien
de
en mededelingen door de
tegenvorderingen
van
de
Wederpartij
na
de
Wederpartij onbetwist zijn of zijn
totstandkoming
van
een
erkend via een verklaring voor
overeenkomst zijn slechts geldig
recht.
indien schriftelijk gedaan en 5. Levering,
verzekering
en
schriftelijk
door
Schöne
overgang van risico:
bevestigd.
5.1 Leveringsen zuiveringstijden
3. Prijzen en betaling:
zijn niet bindend en dienen als bij
3.1 De
in de opdrachtbevestiging
benadering te worden opgevat,
vermelde prijzen zijn van
tenzij
deze
bindend
zijn
toepassing.
Tenzij
anders
afgesproken. Ook in dat geval
overeengekomen
zijn
deze
kunnen ze niettemin niet worden

opgevat als deadlines, tenzij
zulks
nadrukkelijk
is
overeengekomen.
5.2 Uiterlijk vanaf de verzending van
de levering af fabriek (ex works)
gaat het risico over op Schöne’s
Wederpartij, ook indien vooraf
betaalde levering nadrukkelijk is
overeengekomen. Indien het
soort verzending, de route of de
vervoerder door Schöne wordt
gekozen, kan Schöne slechts
aansprakelijk worden gesteld
ingeval
van
ernstige
tekortkoming met betrekking tot
haar keuze.
5.3 Indien
Schöne de goederen
namens de Wederpartij verzendt,
is Schöne gerechtigd tot het
sluiten
van
een
redelijke
transportverzekering namens en
op kosten van de Wederpartij en
tenminste tot het bedrag van de
factuurwaarde van de goederen.
5.4 Schöne
is in redelijke mate
gerechtigd tot het uitvoeren van
deelzendingen en heeft tevens
het recht deze afzonderlijk in
rekening te brengen.
5.5 Afhankelijk van het soort product
zijn afwijkingen van maximaal
10% van de bestelde gewichten
bij levering toegestaan, voor
zowel
de
totale
bestelde
hoeveelheid als de afzonderlijke
deelzending. Ingeval van fijne
metalen
in
commerciële
aanbiedingsvorm worden de
exacte bestelde hoeveelheden
verzonden.
5.6 Ingeval van overschrijding van
leverperioden kan de Wederpartij
slechts dan de overeenkomst
ontbinden, indien Schöne een
redelijke aanvullende periode
werd
toegestaan
met
voorafgaande aankondiging van
weigering van de levering ingeval
de levering niet binnen de
aanvullende periode is geschied.
5.7 Ingeval
van
Schöne’s
tekortkoming met betrekking tot
de levering, is Schöne slechts
aansprakelijk voor de door de
tekortkoming aan de Wederpartij
veroorzaakte schade ingeval van
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opzet of grove nalatigheid aan de
Ingeval van een tekortkoming bij
bevestiging
door
Schöne.
zijde van Schöne.
de behandeling of opslag van de
Schade veroorzaakt door fouten
te zuiveren materialen kan
in
de
overbrenging
van
6. Zuivering, terugwinning:
Schöne
slechts
aansprakelijk
zijn
informatie,
misverstanden
of
6.1 Levering van materialen
overeenkomstig
de
bepalingen
in
vergissingen
in
het
Tenzij anders overeengekomen,
artikel 8 en 9. Ingeval van verlies
telefoonverkeer
met
de
is de fabriek/het kantoor van
van
materialen
tengevolge
van
Wederpartij
of
met
derden
wordt
Schöne aan het in artikel 1.1
opzet of grove schuld, is Schöne
door de Wederpartij gedragen,
vermelde adres de leverlocatie
slechts
aansprakelijk,
indien
tenzij de fout aantoonbaar aan
voor de te zuiveren materialen.
deze
door
Schöne’s
verzekering
Schöne te wijten is.
De Wederpartij draagt de kosten
worden
gedekt
(voor
brand
en
7.2 Schöne
kan
uitgegeven
en het risico van levering, ook
diefstal),
echter,
het
totaalbedrag
creditnota’s
tengevolge
van een
indien het vervoer door Schöne
van
zulke
vorderingen
dient
te
vergissing,
een
spelfout
of om
wordt verzorgd. De Wederpartij is
zijn
beperkt
tot
de
waarde
van
de
een
andere
reden
via
een
verantwoordelijk voor de juiste
geleverde
materialen
ten
tijde
eenvoudige
terugboeking
van
wijze van vervoer en verpakking
van
de
levering.
Alle
overige
een
post
annuleren
zonder
dat
alsmede voor de naleving van
risico’s
worden
door
de
daartoe
een
order
wordt
door Schöne gegeven instructies
Wederpartij
gedragen.
De
geplaatst.
en wettelijke regelgeving of
Wederpartij
is
met
name 8. Gebreken
in
kwaliteit,
overheidsvoorschriften. Levering
aansprakelijk
voor
alle
schade
verjaring:
van radioactief, kwikhoudend of
die wijtbaar is aan de gevaarlijke 8.1 De schriftelijk met de Wederpartij
explosief materiaal is niet
eigenschappen van het te
toegestaan. Levering van overige
overeengekomen specificaties
zuiveren materiaal. (Vgl. artikel
gevaarlijke stoffen voor zuivering,
zijn van toepassing op de
6.1).
zoals giftig, caustisch, licht
kwaliteit van de producten van
ontvlambaar materiaal t.b.v. 6.4 Vaststelling en overgang
Schöne;
bij
gebreke
van
Een factuur wordt ingediend op
zuivering alsmede materiaal met
schriftelijk
overeengekomen
basis van de voorafgaande aan
gevaarlijke inhoud, zoals chloor,
specificaties zijn de gegevens in
de zuivering door Schöne
broom, fluor, arseen, seleen,
de
technische
datasheets,
vastgestelde
gewichten
en
telluur, bismut, beryllium enz., is
specificaties of tekeningen van
inhoud. De facturen zijn bindend,
slechts
met
voorafgaande
Schöne
van
toepassing.
tenzij
de
Wederpartij
schriftelijk
schriftelijke toestemming door
Aanvullende
of
afwijkende
en binnen twee weken na
Schöne
toegestaan.
De
afspraken in verband met de
ontvangst ervan bezwaar maakt.
Wederpartij verbindt zich tot
kwaliteit dienen schriftelijk te
Schöne houdt als reserve
naleving van de betreffende
worden gemaakt. Van een
geschikt keuringsmateriaal aan
regelgeving inzake het vervoer
product waarbij een aanvulling op
met betrekking tot deze periode.
van afval ingevolge de Europese
of
afwijking
van
de
Schöne
is
gerechtigd
het
en Nederlandse afvalwetgeving.
overeengekomen kwaliteit voor
materiaal voor zuivering te
De Wederpartij is aansprakelijk
het veronderstelde of gangbare
bestemmen
nadat
het
is
voor schade voortvloeiend uit
gebruik heeft plaatsgevonden,
gewogen en de afwerking van het
onjuiste
of
onvolledige
wordt de geschiktheid ervan op
materiaal is gekeurd.
markering.
geen enkele wijze aanvaard.
6.5 De
via zuivering verkregen 8.2 Schöne dient terstond van welk
6.2 Voorbehoud prijsaanpassing
metalen en edelmetalen worden
Schöne behoudt zich het recht
gebrek dan ook schriftelijk op de
op de gewichtsrekeningen van de
voor de in de aanbieding of de
hoogte te worden gesteld, echter
Wederpartij bijgeschreven; voor
opdrachtbevestiging opgenomen
uiterlijk
5
werkdagen
na
zover
een
koop
is
verwerkingskosten te verhogen
ontvangst van de goederen
overeengekomen,
gaat
de
en om de retourleverings(ingeval van verborgen gebreken
eigendom ervan na de eerste
/koopperiodes te verlengen in het
onmiddellijk, echter uiterlijk 5
deelbetaling over op Schöne,
geval
dat
speciale
werkdagen
nadat
ze
zijn
tenzij
anderszins
schriftelijk
eigenschappen
van
het
ontdekt). Indien de Wederpartij
overeengekomen.
materiaal, waarvan Schöne niet
verzuimt Schöne hiervan op de
tijdens de aanvaarding van de 7. Verhandelen van edelmetalen
hoogte te stellen, worden de
en administratie:
opdracht op de hoogte was, extra
goederen
geacht
te
zijn
kosten met zich meebrengen.
7.1 Door de Wederpartij telefonisch
aanvaard.
6.3 Aansprakelijkheid
voor
te
geplaatste
opdrachten
zijn 8.3 Ingeval van tijdige berichtgeving
zuiveren goederen
slechts bindend na schriftelijke
en ingeval de goederen gebreken
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vertonen, zal Schöne op verzoek
contractspartij zich mag kunnen
vaststellen van de geschiktheid
van de Wederpartij dergelijke
verlaten). Bij gebrek aan opzet of
van de producten en processen
goederen
vervangen
of
grove
schuld
is
de
met betrekking tot het door haar
herstellen (prestatie achteraf).
aansprakelijkheid van Schöne
beoogde
gebruik
of
de
Indien de prestatie achteraf
beperkt tot een gangbare
toepassing ervan. Dit geldt
ontoereikend is, is de Wederpartij
vergoeding van
voorzienbare
tevens voor de bescherming van
gerechtigd
tot
evenredige
schade, conform dit artikel. Haar
derde
eigendomsrechten
vermindering van de koopprijs of
aansprakelijkheid
voor
een
alsmede voor toepassingen en
tot
herroeping
van
de
toerekenbare tekortkoming, die
methoden. De eigenschappen
overeenkomst.
Recht
op
leidt tot overlijden, lichamelijk
van
monsters
en
schadevergoeding
bestaat
letsel of verslechtering van de
voorbeeldexemplaren zijn slechts
slechts conform hetgeen is
gezondheid of voor enige
bindend indien deze uitdrukkelijk
bepaald in artikel 9. De
aansprakelijkheid die valt onder
zijn overeengekomen teneinde
vorderingen van de Wederpartij
productaansprakelijkheid,
blijft
de kwaliteit van de goederen vast
naar aanleiding van gebreken
onverminderd van kracht. Tenzij
te stellen. Informatie over de
vervallen één jaar na levering van
nadrukkelijk anderszins of elders
kwaliteit en duurzaamheid en
de goederen; de wettelijke
overeengekomen,
wordt
de
overige gegevens wordt slechts
verjaringstermijnen zijn niettemin
aansprakelijkheid van Schöne
gegarandeerd indien dit als
van toepassing:
uitgesloten. Schöne is in geen
zodanig is overeengekomen en
• ingeval van aansprakelijkheid
geval
aansprakelijk
voor
aangeduid.
tengevolge van opzet of grove
immateriële
schade/verlies, 11.
Eigendomsvoorbehoud:
schuld
of
het
opzettelijk
bedrijfsschade/-verlies, indirecte 11.1 De verkochte goederen blijven
verbergen van het gebrek;
schade/verlies, winstverlies of
eigendom van Schöne tot aan de
•
voor
schadevergoeding
andere gevolgschade.
betaling van alle huidige en
voortvloeiende uit overlijden, 9.2 De in lid 1 opgenomen
toekomstige vorderingen die
lichamelijk letsel of verslechtering
beperkingen zijn eveneens van
mochten voortvloeien uit of in
van de gezondheid veroorzaakt
toepassing op de wettelijke
verband met de gehele zakelijke
door Schöne, namens haar
vertegenwoordigers van Schöne
relatie met de Wederpartij,
handelende
personen
of
en namens Schöne handelende
ongeacht de juridische grond
vertegenwoordigers door opzet
personen voor zover vorderingen
ervan. Met name houdt dit in het
of nalatigheid;
niet rechtstreeks tegen hen
vorderen van de uitvoering van
• ingeval van verhaal door de
kunnen worden ingesteld.
de overeenkomst, vordering op
Wederpartij
ingevolge 10.
Productinformatie,
schadevergoeding wegens een
regelgeving inzake de koop van
garanties:
tekortkoming, niet-nakoming of
consumentengoederen.
inbreuk op overige contractuele
De gegevens van Schöne in
9. Schadevergoeding:
of precontractuele verplichtingen
productfolders
en
andere
9.1 Behoudens
de in artikel 8.2
en vorderingen op basis van
advertenties
betreffende
de
genoemde tijdige berichtgeving
onrechtmatige daad en het recht
producten, apparatuur, fabriek en
en tenzij uitdrukkelijk anders
op voldoening.
methoden van Schöne zijn
bepaald, is Schöne aansprakelijk
gebaseerd op onderzoek door 11.2 Eigendomsvoorbehoud
geldt
ingeval van opzet of grove schuld
Schöne en op ervaring van
tevens voor nieuwe producten
welke
overeenkomstig
de
Schöne op het gebied van
die uit producten van Schöne
wettelijke bepalingen aan haar of
toegepaste techniek en deze
worden
vervaardigd;
deze
namens
haar
handelende
gegevens
betreffen
slechts
vervaardiging wordt door de
personen te wijten is; dit geldt
aanbevelingen. Op basis van
Wederpartij namens Schöne op
eveneens
ingeval
van
deze gegevens kunnen geen
zich genomen, echter te allen
toerekenbare
inbreuk
op
aanspraken
ontstaan
met
tijde op risico en voor rekening
belangrijke
contractuele
betrekking
tot
fouten,
van
de
Wederpartij.
verplichtingen
(belangrijke
gegarandeerde
kwaliteit
of
Bovenstaande geldt tevens
contractuele verplichtingen zijn in
gegarandeerd gebruik. Schöne
ingeval de producten van
ieder geval die verplichtingen die
behoudt zich het recht voor
Schöne worden samengevoegd
dienen te worden nagekomen
gedurende de ontwikkeling van
of gemengd met producten van
t.b.v. een juiste contractuele
het
product
door
Schöne
derden, met behoud van het
uitvoering
of
die,
welke
technische wijzigingen aan te
recht van deze derden af te zien
voornamelijk de strekking van het
brengen. De Wederpartij is
van mede-eigendom. Voor zover
contract bepalen en waarop de
verantwoordelijk
voor
het
het toepasselijk recht niet
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voorziet in het eigendomsrecht
lening of deze overdragen als
op verwerkte, samengevoegde
onderpand,
verpanden
of
en/of gemengde producten zoals
verkopen. Rechten van derden
hierboven omschreven, wordt de
op goederen en inbare bedragen
Wederpartij
geacht
het
welke aan Schöne toebehoren
eigendomsrecht
op
deze
worden
zonder
onnodige
producten aan Schöne te hebben
vertraging schriftelijk kenbaar
overgedragen door het enkele
gemaakt. Op verzoek van
feit
van
de
betreffende
Schöne dient de Wederpartij alle
verwerking, samenvoeging en/of
benodigde
informatie
te
menging.
verstrekken met betrekking tot de
voorraden van de aan Schöne
11.3 De Wederpartij heeft het recht de
toebehorende goederen en met
producten van Schöne binnen de
betrekking tot de aan Schöne
normale bedrijfsvoering van de
toegewezen inbare bedragen.
Wederpartij te verwerken en te
Op verzoek van Schöne dient de
verkopen.
Gedurende
de
Wederpartij tevens de aan
normale bedrijfsvoering binnen
Schöne toebehorende goederen
de
onderneming
van
de
aan te duiden als zijnde de
Wederpartij mogen door de
eigendom van Schöne en zijn
Wederpartij
alle
goederen
kopers van de toewijzing op de
waarop
Schöne
een
hoogte te stellen.
eigendomsrecht heeft worden
11.6
Ingeval van verzuim van betaling
wederverkocht. De Wederpartij
door de Wederpartij is Schöne
draagt hierbij al zijn vorderingen
gerechtigd de bevoegdheid van
voortvloeiende uit een dergelijke
de
Wederpartij
voor
de
wederverkoop tot aan het bedrag
wederverkoop
van
de
van de voorbehouden goederen
gereserveerde goederen te
ten tijde van de verkoop over aan
herroepen en de aan Schöne
Schöne. Op verzoek van Schöne
toegewezen inbare bedragen te
stelt de Wederpartij zijn klanten
innen en de toewijzing van de
van deze overdracht van rechten
inbare bedragen openbaar te
op de hoogte en verstrekt aan
maken en/of de voorlopige
Schöne de benodigde informatie
afstand van de aan Schöne
en
documenten
voor
het
toebehorende
goederen
te
uitoefenen van de rechten door
vorderen
op
kosten
van
de
Schöne jegens deze partijen.
Wederpartij,
ook
zonder
11.4 De Wederpartij is verplicht de
herroeping
van
het
voorbehouden goederen op
koopovereenkomst en zonder
eigen rekening en tot op redelijke
uitstelregeling.
hoogte te verzekeren tegen
11.7
De op basis van lid 2 tot 5
brand, waterschade, inbraak en
toegewezen
inbare bedragen
diefstal. De Wederpartij draagt
strekken tot zekerheid van alle
hierbij alle mogelijke vorderingen
inbare bedragen ingevolge lid 1.
jegens de verzekering tot aan het
bedrag van de waarde van de 11.8 Ingeval de waarde van het
eigendomsvoorbehoud
de
voorbehouden goederen op het
vorderingen
van
Schöne
jegens
tijdstip waarop de verzekerde
de Wederpartij met meer dan 10
gebeurtenis zich voordeed, over
procent overschrijdt, is Schöne
aan Schöne.
verplicht
het
11.5 De Wederpartij is niet bevoegd
eigendomsvoorbehoud
boven
om de voorbehouden goederen
genoemd percentage vrij te
op
andere
dan
geven.
bovenomschreven wijze van de
hand te doen. Met name mag de 12.
Rechten ingeval van
Wederpartij de voorbehouden
verslechtering van de
goederen niet verstrekken als
financiële omstandigheden:

Indien na sluiting van de
overeenkomst duidelijk blijkt, dat
de vordering door Schöne van
een tegenprestatie in gevaar
komt
tengevolge
van
onvoldoende financiële middelen
aan de zijde van de Wederpartij,
zijn alle vorderingen in verband
met de overeenkomst of andere
overeenkomsten met Schöne
prompt opeisbaar en komen,
zonder
dat
nadere
ingebrekestelling vereist is en
behoudens alle overige rechten
van Schöne die zij jegens de in
verzuim verkerende Wederpartij
kan doen gelden, aan Schöne de
volgende rechten toe:
• Schöne kan aanspraken met
betrekking tot welke een wissel is
overgelegd onmiddellijk doen
gelden.
• Schöne is gerechtigd de
Wederpartij de wederverkoop
van goederen niet toe te staan en
– behoudens verdere rechten
van eigendomsvoorbehoud –
alle onbetaalde goederen op
rekening van de Wederpartij
terug te vorderen.
• Alle metalen en edelmetalen op
een gewichtsrekening van de
Wederpartij
dienen
als
onderpand van alle vorderingen
van Schöne op de Wederpartij.
Schöne is slechts verplicht
metalen of edelmetalen af te
staan
voor
zover
de
tegenwaarde ervan het totale
bedrag van alle vorderingen van
Schöne overschrijdt.
• Ingeval de Wederpartij in
betalingsverzuim is, is Schöne
na
een
schriftelijke
ingebrekestelling
daartoe
gerechtigd
alle
op
de
gewichtsrekening
van
de
Wederpartij
bijgeschreven
metalen en edelmetalen te kopen
ten belope van een hoeveelheid
gelijk
aan
alle
financiële
aanspraken van Schöne en
tevens gerechtigd de financiële
aanspraken van Schöne te
verrekenen met de financiële
vordering van de Wederpartij op
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basis van de betreffende
gewichtsrekening.
wettigheid,
geldigheid
of
aankoop. Als wisselkoers geldt 14.3 Gewichtsrekeningen
kunnen
uitvoerbaarheid aan van zulke
de op de datum van aankoop
slechts een debetsaldo vertonen
bepaling naar het recht van enig
geldige koers.
op basis van een speciale
ander rechtsgebied. Dergelijke
• Schöne mag de door de
overeenkomst
met
de
bepalingen worden vervangen
Wederpartij
verschuldigde
betreffende
rekeninghouder.
door bepalingen die wèl wettig,
bedragen voor de metalen en
Zonder afbreuk te doen aan een
geldig en uitvoerbaar zijn
edelmetalen
voldoen
door
afwijkende
schriftelijke
overeenkomstig het beoogde
verkoop tegen de huidige
overeenkomst,
is
Schöne
doel ervan. Ongeldigheid of niet
dagprijs. Het restant van de
gerechtigd om de onmiddellijke
uitvoerbaarheid van een deel van
financiële vordering mag worden
regularisatie van debetsaldi op
deze
bepalingen
tast
de
verrekend met de tegoeden van
elk moment te verlangen.
geldigheid van de overige
de Wederpartij.
14.4 De gewichtsrekening kan op elk
bepalingen niet aan.
ogenblik
worden
beëindigd
door
13.
Gegevensbescherming:
16.
Rechtsgebied
en
beide
partijen
voor
een
toepasselijk recht
13.1 De gegevens van de Wederpartij
gerechtvaardigde
oorzaak, 16.1 De plaats van uitvoering met
worden opgeslagen teneinde de
zonder
inachtneming
van
een
transactie wegens commerciële
betrekking tot levering en
opzegtermijn. Een dergelijke
en juridische doeleinden vast te
betaling is voor beide partijen
gerechtvaardigde
oorzaak
leggen.
Amsterdam. Voor Wederpartijen
bestaat
indien
feiten
zich
hebben
13.2 Gegevens worden slechts aan
is uitsluitend de rechtbank
voorgedaan als gevolg waarvan
derden openbaar gemaakt indien
Amsterdam bevoegd. Schöne
van de opzeggende partij
nodig voor de uitvoering van de
heeft echter het recht procedures
redelijkerwijs niet kan worden
overeenkomst.
In
verband
tegen de Wederpartij aanhangig
verwacht
dat
zij
de
daarmee wordt de overdracht
te maken in de woonplaats van
gewichtsrekeningen
behoudt
van de gegevens van de
de Wederpartij.
wanneer
rekening
wordt
Wederpartij
naar
de
16.2 De
contractuele relatie wordt
gehouden met alle feiten en
kredietverzekeraar van Schöne
uitsluitend
beheerst
door
omstandigheden
van
het
verlangd voor de uitvoering van
Nederlands recht. Het verdrag
individuele geval en de afweging
de
overeenkomst.
De
van de Verenigde Naties inzake
van de belangen van de partijen
Wederpartij kan te allen tijde
internationale
bij
de
overeenkomst.
informatie uit de opgeslagen
verkoopovereenkomsten
Gerechtvaardigde
oorzaken
zijn
gegevens opvragen.
betreffende roerende zaken is
bijvoorbeeld de schending van
niet van toepassing.
14.
Gewichtsrekeningen voor
essentiële
contractuele
metalen en edelmetalen
verplichtingen
of
dreigende
14.1 Schöne
houdt afzonderlijke
insolventie.
gewichtsrekeningen aan voor
14.5 In het geval van opzegging van
een
Wederpartij
(hierna
een gewichtsrekening van een
eveneens
rekeninghouder
rekeninghouder door Schöne,
genoemd)
en
voor
elk
gaat de eigendom van de
(edel)metaal. De hoeveelheid
(edel)metalen
van
de
(edel)metaal
afkomstig
van
rekeninghouder, zoals vermeld
verschillende rekeninghouders
op de gewichtsrekening, in zijn
wordt
niet
afzonderlijk
geheel over op Schöne. Schöne
opgeslagen.
verplicht zich de waarde voor
14.2 Een rekeninghouder is mededeze (edel)metalen, tegen de
eigenaar van de totale voorraad
gangbare metaalkoers van dat
van een (edel)metaal voor het
moment, aan de rekeninghouder
gewicht dat op zijn rekening staat
te vergoeden
vermeld. In het geval van ver15.
Ongeldige bepalingen
dan
wel
aankoop
van
Indien een bepaling uit deze
(edel)metalen
wordt
de
algemene voorwaarden op enige
eigendom
van
deze
wijze naar het recht van een
(edel)metalen
overgedragen
bevoegd rechtsgebied onwettig,
zodra
deze
transactie
is
ongeldig of niet uitvoerbaar is of
doorgevoerd
op
de
wordt, tast dit geenszins de
desbetreffende

