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I.

Definities

(a) Vervoerder (Opdrachtnemer): Alphatrans B.V., Merseyweg 70, 3197 KG Botlek Rotterdam.
(b) Afzender (Opdrachtgever): De contractuele wederpartij van de Vervoerder.
(c) Binnenmaats vervoer: Het vervoer van zaken binnen de wettelijk toegestane afmetingen zonder overschrijding van de
normaal wettelijk toegestane afmetingen en/of gewichten.
(d) CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals
aangevuld door protocol van 1978.
(e) Diensten: Betreft de door de Vervoerder aangenomen diensten onder deze Voorwaarden.
(f)

Exceptioneel Transport (buitenmaatsvervoer): Het vervoer van zaken dat moet plaatsvinden met een ontheffing wegens
overschrijding van de normaal wettelijk toegestane afmetingen en/of gewichten of waarvoor begeleiding is
voorgeschreven.

(g) Goederen: Betreft de door de Vervoerder aangenomen goederen en andere zaken die door of namens Opdrachtgev er
zijn verstrekt.
(h) Opdracht: Betreft een opdracht van een Opdrachtgever tot het doen vervoeren en/of doen uitvoeren van een activiteit
door het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtnemer onder deze Voorwaarden.
(i)

Overeenkomst: De overeenkomst met betrekking tot de Diensten gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door
aanvaarding door Opdrachtnemer van een Opdracht waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

(j)

Overmacht (Force Majeure): Omstandigheden, voor zover een zorgvuldig Vervoerder deze niet heeft kunnen vermijden en
voor zover zulk een Vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

(k) Voorschriften: De verdragen, wetten, regelingen en voorwaarden zoals opgesomd onder Artikel 3 punt 1 tot en met 5.
(l)

Voorwaarden: De in dit document opgenomen Algemene Bedrijfsvoorwaarden.

(m) Wachturen: De tijd die langer dan 2 uur over het transport moet worden gedaan, inclusief laden en lossen.
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II.

Algemene Bepalingen

Artikel 2.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere samenwerkingsvorm met de vennootschap Alphatrans B.V. dan wel haar
gerelateerde activiteiten. Een Overeenkomst zal geacht te zijn gesloten door aanvaarding van de Opdracht van Opdrachtgever
door Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn of zodra Opdrachtnemer begonnen is de Opdracht uit te voeren.
Artikel 2.2
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, Overeenkomsten, Opdrachten, aangeboden Diensten en/of Goederen, uitgevoerde werkzaamheden, gedane leveringen
of elk andersoortige, door Opdrachtgever, geleverde prestatie in de meest ruime zin des woords.
Artikel 2.3
De toepasselijkheid van alle afwijkende algemene voorwaarden, standaard bepalingen en condities van Opdrachtgever op
offertes, Overeenkomst, Opdracht, Goederen en/of Diensten en/of alle door Opdrachtgever voorgestelde toevoegingen en/of
wijzigingen worden uitdrukkelijk door Opdrachtnemer verworpen en vormen geen onderdeel van de Overeenkomst, tenzij voor
iedere individuele Overeenkomst afwijkende voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen door de Opdrachtnemer.
Artikel 2.4
Met de aanvaarding van een Opdracht, Dienst en/of Overeenkomst onder deze Voorwaarden, zal Opdrachtgever geacht worden
stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op alle toekomstige Overeenkomsten,
Opdrachten, Diensten, aanbiedingen, offertes, aanverwante handelingen en/of geleverde prestaties in de meest ruime zin des
woords.
Artikel 2.5
In geval van strijdigheid tussen de Voorschriften en de Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden met uitzondering van die
gevallen waarin dwingend recht uit de Voorschriften boven de Voorwaarden gaat. In geval van strijdigheid tussen de
Voorschriften onderling prevaleert het Voorschrift op basis van de volgende rangorde, indien en voor zover een wettelijke
regeling of verdrag geen voorrang heeft:
1.
2.
3.
4.

CMR, Hague-Visby Rules, COTIF/CIM;
AVC;
AVET;
FENEX voorwaarden.

Artikel 2.6
Indien een bepaling van deze Voorwaarden naar de mening van een bevoegde instantie geheel of gedeeltelijk nietig of niet
uitvoerbaar mocht blijken te zijn, om welke reden dan ook, dan is de nietigheid en/of onuitvoerbaarheid beperkt tot enkel die
bepaling en heeft dit geen verdere strekking.
Artikel 2.7
Deze Voorwaarden worden in meerdere talen door Opdrachtnemer gebruikt. In geval van interpretatieverschillen over de tekst
is alleen de Nederlandse tekst bepalend.
Artikel 2.8
Deze Voorwaarden worden door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via
internet te raadplegen op de website van Opdrachtnemer; www.alphatrans.eu.
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Artikel 2.9
Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving
van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen

III.

Toepasselijke Standaardcondities

Artikel 3.1
Al naar gelang de aard van de totale Opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie, dan wel van enig daarvan
redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze Voorwaarden mede, voor zover daarvan in deze
Voorwaarden niet wordt afgeweken, de laatste versies van de navolgende verdragen, wetten, regelingen, voorschriften en/of
voorwaarden:
Artikel 3.2
Bij nationaal of internationaal vervoer over de weg is van toepassing het Verdrag betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-Verdrag).
Artikel 3.3
Op expeditiewerkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden der Federatie van Nederlandse
Expediteursorganisaties (FENEX), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.
Artikel 3.4
Op vervoer over zee zijn van toepassing de bepalingen van de Hague Visby Rules.

IV.

Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 4.1
Opdrachtgever mag zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst niet cederen of anderszins overdragen aan een derde
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
Artikel 4.2
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle Opdrachten uitgevoerd in een door Opdrachtnemer te
bepalen volgorde en wijze, waarbij de capaciteit van het aan Opdrachtnemer ter beschikking staande onderneming en arbeidsen productieapparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip en aanvang en voltooien van de
Opdracht.
Artikel 4.3
Opdrachtnemer is te alle tijde bevoegd ter uitvoering van Opdracht(en), Dienst(en) en/of Overeenkomst(en), dochter- en/of
groepsmaatschappijen en/of derden in te schakelen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen heeft Opdrachtnemer het
recht de Opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, in welk geval deze Voorwaarden ook ten gunste van
bedoelde derden van kracht zullen zijn.
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V.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Artikel 5.1
Ten aanzien van alle werkzaamheden wordt de aansprakelijkheid bepaald door de onder artikel III genoemde
standaardcondities, voor zover toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen/regelingen deze niet verwerpen, onder
voorwaarde dat dan enkel en uitsluitend bepalingen van dwingend recht gelden.
Artikel 5.2
Opdrachtnemer bedingt mede ten gunste van door of via haar ingeschakeld personeel en/of derde, wiens personeel en verdere
hulppersonen en/of materieel daaronder begrepen, elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid conform deze
Voorwaarden en de daarin toepasselijk verklaarde standaardcondities.
Artikel 5.3
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen verlies, diefstal, tenietgaan en/of schade
van welke aard dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen enig(e) gederfde winst, gemist gebruik, verlies van contracten en/of
enige andere gevolgschade en/of enige andere vervolgschade en/of indirect verlies of schade en/of enig ander financieel nadeel,
tenzij in geval van door Opdrachtgever te bewijzen opzet van Opdrachtnemer.
Artikel 5.4
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en kosten, anders dan ten gevolge van opzet zijdens Opdrachtnemer hoe ook
genaamd, ontstaan indien Opdrachtgever, dan wel enige ingeschakelde derde, inclusief personeel of hulppersonen, al dan niet
tegen een vergoeding:
a)
b)

c)

Gebruik maakt van het materieel van Opdrachtnemer;
Opdrachtnemer heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van
eventuele reeds gesloten Overeenkomsten, te verrichten en Opdrachtnemer terzake volgens instructies gegeven door
of vanwege Opdrachtgever en/of die andere derde, hebben gehandeld;
Goederen of andere zaken stalt of parkeert op een van de terreinen van Opdrachtnemer of op een door de
Opdrachtnemer aangegeven (parkeer)plaats.

Artikel 5.5
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt door hem zelf, zijn Goederen en/of
Diensten, zijn personeelsleden of door hem ingeschakelde derden en hun personeelsleden en/of Goederen en/of Diensten c.q.
materieel aan Opdrachtnemer, aan het personeel van Opdrachtnemer of aan door of via Opdrachtnemer ingeschakelde derden
inclusief hun personeel of hulppersonen.
Artikel 5.6
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet (tijdig) of niet-behoorlijk nakomen van enige door
hem bij deze Voorwaarden of bij de afzonderlijke Overeenkomst opgelegde verplichting(en), voor zover daaromtrent in deze
Voorwaarden en/of toepasselijke standaardcondities niet reeds een regeling is opgenomen.
Artikel 5.7
Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor onjuiste c.q. onnauwkeurige, dan wel niet tijdig verstrekte
instructies.
Artikel 5.8
Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet correct of niet tijdig verlenen van een vergunning of
ontheffing.
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Artikel 5.9
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van onveilige en/of ongeschikte los- en/of laadplaatsen dan
wel plaatsen waar door Opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden en/of hulppersonen werkzaamheden worden verricht.
Artikel 5.10
Laad- en loswerkzaamheden zijn niet onder het vervoer begrepen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer als dan van
aanspraken, hoe ook genaamd en ontstaan, van derden.
Artikel 5.11
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de laad- en loswerkzaamheden niet onder het vervoer begrepen.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten aanzien van deze werkzaamheden isgelijk aan de vervoerders aansprakelijkheid
op basis van de CMR condities voor zover dit niet in strijd is met desbetreffende artikelen.
Artikel 5.12
Opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijke toegestane maximum laadgewicht en de wettelijke
maximale asbelasting van het desbetreffende voertuig en ook het maximale ladinggewicht (= maximum payload) van het
vervoersmiddel . Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van de gevolgen en/of schade respectievelijk van en ontstaan
door overbelading en overschrijding van de aslast.
Artikel 5.13
Indien Opdrachtgever container(s), trailers, tanks of overige vervoermiddelen met inhoud ten vervoer aanbiedt en deze
eenheden niet door Opdrachtnemer zijn beladen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de
wijze van belading.
Artikel 5.14
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar personeel, dochter- en/of groepsmaatschappijen en/of derden voor aanspraken
van derden, buitenlandse en Nederlandse (semi-)overheidsinstanties daarbij inbegrepen, tegenover wie Opdrachtnemer, haar
personeel, dochter- en/of groepsmaatschappijen en/of derden zich niet op deze Voorwaarden en de daarin van toepassing
verklaarde standaardcondities kunnen beroepen.
Artikel 5.15
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer te allen tijde voor aanspraken van derden indien en voor zover Opdrachtnemer als
vertegenwoordiger of tussenpersoon van Opdrachtgever bij het uitvoeren van de Opdracht en/of Dienst is opgetreden, tenzij
Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet.
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VI.

Aanbiedingen en Tarieven

Artikel 6.1
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een maximale geldigheid van 2 maanden. De
prijzen zijn gebaseerd op kostencomponenten die gelden op de datum van de offerte c.q. het aangaan van de Overeenkomst c.q.
de feitelijke prestatie alsmede de aanname dat de door Opdrachtgever aangeleverde feiten en informatie juist en volledig zijn.
Bij wijziging van één of meer van de componenten behoudt Opdrachtnemer zich te allen tijde het recht voor deze te wijzigen. Bij
wijziging van één of meer factoren of aannames wijzigen de prijzen, b.v. middels valuta en/of bunker/dieseltoeslagen, zich
automatisch dienovereenkomstig en zijn bindend ook ten aanzien van nog lopende Overeenkomsten.
Artikel 6.2
Alle overeengekomen prijzen gelden in Euro’s.
Artikel 6.3
Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en/of andere belastingen, en gebaseerd op de
situatie zoals die geldt ten tijde van de aanbieding respectievelijk de Overeenkomst. De prijzen omvatten niet heffingen van
overheids- douane- of ander instanties, zoals onder meer, maar niet daartoe beperkt, invoerrechten, boeten, etc. noch garanties
of zekerheden aan wie dan ook te geven, noch kosten voor begeleiding, technische keuringen of ander verplichtingen of kosten.
Deze worden afzonderlijk berekend.
Artikel 6.4
Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de aanbiedingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 6.5
Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht/Dienst, in
welke hoedanigheid dan ook, tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Aanbiedingen en offertes gelden slechts voor dat
specifieke geval en niet automatisch voor toekomstige Opdrachten/Diensten.
Artikel 6.6
Elke aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht/Dienst dient telkens door Opdrachtnemer geaccepteerd te worden.
Opdrachtnemer is te allen tijde vrij de acceptatie van een Opdracht/Dienst zonder opgaaf van de reden te weigeren.
Opdrachten/Diensten worden uitsluitend aanvaard onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
Artikel 6.7
Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever de vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde
en verder op de Goederen drukkende kosten met betrekking tot het verrichte transport in rekening brengt bij de Geadresseerde
of een derde, blijkt de Opdrachtgever tot betaling van deze bedragen verplicht indien de Geadresseerde of de derde deze op
eerste aanmaning niet voldeed.
Artikel 6.8
De tarieven voor vervoer zijn voorts gebaseerd op een normale prestatie, uit te voeren binnen normale werkuren en een normale
tijdsduur. Deze prijzen omvatten uitsluitend het loon voor de door Opdrachtnemer geleverde prestatie met inbegrip van de
normale daartoe behorende kosten. In deze prijzen voor binnenmaats vervoer is rekening gehouden met een maximale laad- en
lostijd van elk 2 uur. Voor extra Wachturen behoudt Opdrachtnemer het recht om deze additioneel in rekening te brengen.
De kosten bedragen 50 euro per uur. Deze kosten worden na 2 wachturen per 15 minuten in rekening gebracht.
Artikel 6.9
De tarieven voor Exceptionele dan wel Buitenmaatse Transporten zijn voorts gebaseerd op een voorcalculatie van het te voren
gebaseerd benodigde aantal uren arbeid, inzet materieel, vergunningen en/of begeleidingskosten, sta- en wachtkosten
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voortvloeiende uit de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer behoudt het recht om significante afwijkingen
op basis van nacalculatie alsnog in rekening te brengen.
Artikel 6.10
Voor bijzondere prestaties, ongewone bijzonder tijdrovende of extra inspanning vereisende werkzaamheden, alsmede in geval
van storende invloeden, hetzij ten aanzien van de prestatie hetzij ten aanzien van de tijdsduur of het tijdstip, komt
Opdrachtnemer het recht toe op een extra in billijkheid te berekenen beloning, onder andere sta- of wachtkosten e.d.
respectievelijk komen de daardoor veroorzaakte extra kosten waaronder kraankosten e.d. voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 6.11
Vergunningen, dan wel ontheffingen, noodzakelijk om een Exceptioneel Transport te kunnen uitvoeren worden door
Opdrachtnemer, op verzoek van Opdrachtgever, aangevraagd. Kosten, verbandhoudende met een dergelijke aanvraag c.q.
vergunning, dan wel ontheffing, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 6.12
Indien een, voor het transport noodzakelijke vergunning of ontheffing niet wordt verleend om welke reden dan ook, zal het
transport niet plaatsvinden. Reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten zullen in dat geval door Opdrachtgever worden
vergoed.
Artikel 6.13
Met betrekking tot Exceptionele Transporten zal Opdrachtnemer zich houden aan alle wettelijke regels en Voorschriften alsmede
aan gegeven aanwijzingen van overheden of overheidsdienaren. Extra kosten welke hieruit voortvloeien, komen voor rekening
van Opdrachtgever.

VII. Betalingen, Verzuim, Verschuldigdheid, Retentierecht en
Pandrecht
Artikel 7.1
De verschuldigdheid van de uitgevoerde Opdracht/Dienst begint op het moment dat de boeking is geaccepteerd.
Artikel 7.2
De facturen van Opdrachtnemer dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald, op een door Opdrachtnemer aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is
eveneens gerechtigd eventueel tussentijds en/of periodiek te factureren.
Artikel 7.3
Het factuurbedrag dient te worden voldaan zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van welke aard van ook, middels de
door Opdrachtgever aangegeven wijze van betaling. Opdrachtgever mag haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer nimmer
verrekenen met enige vordering die zij uit hoofde van de Opdracht, Overeenkomst, Diensten of anderszins jegens
Opdrachtnemer mocht hebben. De rechten krachtens dit Artikel laten geheel onverlet ieder ander recht of rechtsmiddel dat
Opdrachtnemer mocht hebben.
Artikel 7.4
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever rechtswege in verzuim en
wordt automatisch in gebreke gesteld, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is alsdan, over de
verschuldigde bedragen vanaf de desbetreffende vervaldatum, naast de hoofdsom een contractuele vertragingsrente
verschuldigd van 1,5% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De
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wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Artikel 7.5
Wanneer Opdrachtnemer bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever tot incasso overgaat, hetzij langs gerechtelijke weg,
buitengerechtelijke weg en/of enige andere vorm van rechtskundige bijstand, zullen alle door Opdrachtnemer reeds gemaakte
of nog te maken kosten, alsmede die daarmede verband houden, zijnde 750 Euro, te vermeerderen met de wettelijke
handelsrente vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is, ten laste van Opdrachtgever komen, onverminderd de overige
bepalingen van deze Voorwaarden.
Artikel 7.6
Opdrachtnemer heeft het recht om de ontvangen betalingen als in mindering te laten strekken op de kosten, de vervallen rente
en de hoofdsom. In de eerste plaats worden betalingen in mindering gebracht op de kosten, vervolgens in mindering op de
opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien Opdrachtgever een andere volgorde van toerekening van de
betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Artikel 7.7
In geval van betalingsverzuim van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd in elk geval haar prestatieplicht uit hoofde van
de Overeenkomst ten aanzien waarvan Opdrachtgever tekort schiet op te schorten.
Artikel 7.8
Opdrachtgever kan geen betaling weigeren of opschorten wegens de beweerdelijk gebrekkige of onvolkomen nakoming van de
prestatieplicht van Opdrachtnemer.
Artikel 7.9
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om Opdrachtgever te verzoeken om (geheel of gedeeltelijk) vooruit te betalen of om
genoegzame zekerheid te verstrekken voor zijn bestaande en toekomstige betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer. Indien
Opdrachtgever, des verzocht door Opdrachtnemer, in gebreke blijft om vooruit te betalen of om genoegzame zekerheid te
verstrekken, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten.
Artikel 7.10
Opdrachtnemer is gerechtigd goederen, gelden en documenten, deze laatste in de meest ruime zin des woords jegens een ieder
die daarvan afgifte verlangt, terug te houden voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of eigenaar tot alle vorderingen, al
dan opeisbaar in welke valuta dan ook, van Opdrachtnemer zijn voldaan of wel bij doorzending der goederen het verschuldigde
bedrag onder rembours te ontvangen en te verrekenen.
Artikel 7.11
Alle Goederen, documenten en gelden, welke Opdrachtnemer uit welke hoofde en met welke bestemming ook, onder zich heeft
of zal krijgen, strekken tot (vuist)pand voor alle vorderingen, welke Opdrachtnemer ten laste van Opdrachtgever heeft of mocht
verkrijgen. Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het (vuist)pand op de bij de wet bepaalde wijze of,
indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
Artikel 7.12
Opdrachtnemer kan het (vuist)pand doen vervangen door een uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer staande andere
gelijkwaardige zekerheid. Opdrachtgever kan zich nimmer tegenover Opdrachtnemer beroepen op hem ten aanzien van vorige
Opdrachten/Diensten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.
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VIII. Douane
Op de expeditiewerkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden. Laatste versie, inclusief de arbitrage
clausule van welke clausule wij kunnen afzien, zoals gepubliceerd en gedeponeerd door de FENEX.

IX.

Force Majeure

Artikel 9.1
Opdrachtnemer zal zijn vrijgesteld van het nakomen van verplichtingen krachtens enige Opdracht, Dienst en/of Overeenkomst
en nakoming van die verplichtingen zal worden verlengd met een onder omstandigheden redelijke periode indien nakoming
daarvan niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, en
zodoende wordt verhinderd of vertraagd door Overmacht c.q. Force Majeure.
Artikel 9.2
Onder Overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of
van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op Overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
Als Overmacht gelden ondermeer, maar daartoe niet beperkt:

(a)

Enig gebrek, eigen bederf of natuurlijke eigenschappen van de Goederen, kwaliteitsveranderingen door verloop van
tijd, isomerisatie, vorming van sedimenten, droes en bezinksel, wegslinking, schimmel, gisting, roest, uitslaan,
bevriezing, smelten, stollen, vergassen indroging, gewichtsverlies, bederf e.d. ;

(b)

Oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hoger hand, quarantaine, oproer, sabotage, molest, staking, uitsluiting,
vertraging door; stoornissen in het verkeer, opstoppingen in het verkeer, files, verkeershinder, gebrek aan
arbeidskrachten, ziekte en/of ongevallen van arbeidskrachten, ongeval met ferry;

(c)
(d)
(e)

Storm, mist, blikseminslag, overstroming hoog en laag water, vorst bevriezing, ijsgang;
Brand rook, explosie, bluswater; verzakking, instorting, inwatering;
Perikelen in verband met aanvragen van vergunningen, ontheffingen e.d. politiebegeleiding en andere vormen van
noodzakelijke medewerking van overheidswege.

Artikel 9.3
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Artikel 9.4
Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van Overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren.
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X.

Toepasselijk recht

Artikel 10.1
Alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Niets in dit artikel zal de Opdrachtnemer beletten een ander
rechtstelsel in te roepen, indien dat noodzakelijk is om een pandrecht krachtens artikel 7 of anderszins te handhaven.
Artikel 10.2
De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht, naar eigen keuze, het geschil of een claim of een
vordering voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats waar de Opdrachtgever zijn statutaire zetel of een
nevenvestiging heeft of waar de Opdrachtgever materiële activa heeft.
Artikel 10.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
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