Emballage conditions Caldic Benelux N.V.
Caldic ondersteunt het gebruik van herbruikbare verpakkingsmaterialen. Enerzijds om uw kosten te minimaliseren, anderzijds om de impact op het milieu te beperken. Dit benadrukt onze
ondersteuning aan het Responsible Care initiatief. Hieronder vindt u onze emballage condities.

1
Huur
De huurperiode loopt van de leveringsdatum tot de datum van teruggave inbegrepen.
2
Verpakkingen met betaalde waarborg bij klanten
2.1
De verpakkingen met betaalde waarborg blijven eigendom van Caldic
Benelux N.V. (“Caldic”).
2.2
Het risico van verlies en/of beschadiging gaat over op de klant vanaf in
ontvangst name.
2.3
Bij in ontvangst name dient de klant geacht de goede staat van de
verpakkingen te controleren. Behoudens onmiddellijk en schriftelijk protest, worden
de verpakkingen geacht in goede staat te zijn in ontvangst genomen.
2.4
Caldic biedt geen garanties m.b.t. de geschiktheid en het gebruik van de
verpakking voor een specifiek product. Dit is de eigen keuze en uitsluitende
verantwoordelijkheid van de klant. De klant dient Caldic te vrijwaren tegen elke
vordering van derden van welke aard ook, die betrekking heeft op de geschiktheid
en/of het gebruik van de verpakking.
3
Teruggave verpakkingen
3.1
Verpakkingen dienen, franco (ten kosten van de klant), zuiver en in goede
staat aan Caldic te worden terugbezorgd. Zij dienen gesloten en volledig leeg te zijn,
zonder restanten van product of gassen. Caldic heeft het recht de terugname van
verpakkingen te weigeren, de betaalde waarborg niet of slechts gedeeltelijk te
crediteren, en/of extra kosten terug te vorderen, indien de terugbezorgde
verpakkingen niet voldoen aan voormelde voorwaarden.
3.2
Verpakkingen dienen binnen een termijn van 6 maanden terugbezorgd te
worden. Na zes maanden wordt de verpakking als verloren beschouwd en heeft
Caldic het recht de terugname te weigeren, de waarborgsom te behouden en
bijkomend alle gebeurlijk door Caldic geleden extra schade te verhalen.
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4
Teruggave verpakkingen bij nieuwe leveringen
4.1
Indien teruggave plaatsvindt (1) op het ogenblik van de aflevering van een
nieuwe, evenwaardige bestelling door Caldic, (2) de lege verpakkingen voldoen aan
de voorwaarden vermeld in art. 4 en (3) zich gegroepeerd op de losplaats bevinden,
neemt Caldic de verpakkingen met betaalde waarborg op eigen kosten terug.
4.2
In alle andere gevallen zijn de kosten verbonden aan de terugname volledig
ten laste van de klant.
5
Onderhouds- en herstelkosten
5.1
Vuile, beschadigde bussen: worden niet teruggenomen en niet gecrediteerd.
5.2
Bussen met restanten of vreemde producten: worden niet teruggenomen en
niet gecrediteerd.
5.3
Vuile, verroeste, beschadigde vaten: worden niet teruggenomen en niet
gecrediteerd. Vaten met restanten of vreemde producten: worden niet teruggenomen
en niet gecrediteerd.
5.4
Per ontbrekende dop van een bus of een vat wordt een kost aangerekend
van: 1,25 EUR.
5.5
Alle herstellingen aan IBC’s 500-1.000 liter als gevolg van beschadigingen
van kranen, dichtingen, deksels, metalen raamwerk, polyethyleen houders, enz. zijn
ten laste van de klant en worden op de waarborg in mindering gebracht.
5.6
Ingeval IBC’s met restanten of vreemde producten teruggenomen worden
wordt een reinigingskost van 65,00 EUR per IBC aangerekend en op, de waarborg in
mindering gebracht.
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6

Prijslijst

In (€)

Waarborg Daghuur

Recyclagekosten

Pick-up toeslag

Bussen, kunststof

20-30 liter

8,00

-

1,50

0,25

Bussen, metaal

20-30 liter

10,00

-

1,50

0,25

Vaten, kunststof

200 liter

25,00

-

7,00

3,00

Vaten, metaal

200 liter

40,00

-

7,00

3,00

IBC, kunststof

1000 liter

297,47

1,50

-

-

IBC, (VARIBOX)

1000 liter

1.065,94

1,50

-

-

IBC, metaal (INOX)

1000 liter

2 500,00

2,40

-

-

-

-

-

-

-

-

Paletten, hout
Paletten, kunststof

80/90/100/120 x 120 cm
80/100 x 120 cm

25,00
60,00

De recyclagekosten worden samen met het statiegeld gefactureerd. Na retournering
worden de kosten voor de pick-up toeslag afgetrokken van de waarborg.
7
Algemene bepaling
Deze verpakkingsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene
Verkoopvoorwaarden van Caldic. De klant erkent hiervan kennis te hebben genomen
en deze te aanvaarden.
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