1. Definities

2. Algemene bepalingen

Art. 1 Definitiebepalingen;

Art. 2 Nederlandse Expeditievoorwaarden.

In deze voorwaarden wordt uitgegaan van de volgende definitiebepalingen.

1.

- Opdrachtnemer:

R.D.M. Nijman, h.o.d.n. Nadis Freight Forwarding Agents, wonende en zaak
doende (6031 CD) Nederweert aan de Burgemeester Vullersstraat 33.

- Opdrachtgever:

de, natuurlijke- en/of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht verstrekt
voor of namens deze expeditiediensten te verlenen.

- Expeditiediensten:

de aan opdrachtnemer te verstrekken opdracht om diensten te verlenen bij het te
doen laten vervoeren van goederen.

- Overeenkomst:

de overeenkomst van opdracht waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever
verbindt expeditiediensten te verlenen, verder te noemen de overeenkomst.

- Afzender:

degene waar de goederen te laden zijn.

- Geadresseerde:

degene waar de te vervoeren goederen dienen te worden afgeleverd.

- Planning:

het logistiek inplannen van ritten van wegvervoerders.

- B.T.W.:

alle tarieven zijn exclusief B.T.W., behoudens voor zover onderhavige
voorwaarden andere bepalingen bevatten.

Vast onderdeel van deze voorwaarden zijn allereerst en ter alle tijde de “Nederlandse Expeditievoorwaarden” van de FENEX versie 1 Juli 2004.
Verder gelden de hierna beschreven voorwaarden.

Art. 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst.
1.

Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer om een overeenkomst aan te gaan zijn vrijblijvend.
Opdrachtnemer is gerechtigd diens aanbod te herroepen tot het moment van aanvaarding.
Opdrachtnemer is tevens gerechtigd een aanbod te herroepen, na aanvaarding, indien opdrachtnemer
diens aanbod per kerende post herroept.

2.

De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en wordt altijd bevestigd.

3.

Opdrachtnemer kan een overeenkomst met opdrachtgever, afzender en geadresseerde aangaan.
Tevens kan opdrachtnemer de planning van de te verzorgen ritten voor diens rekening nemen.
Een combinatie van beiden is mogelijk.

Art. 4 Overeenkomst en tarief.
1.

Onder de in de overeenkomst bedoelde prijzen zijn niet begrepen; rechten, belastingen en heffingen,
consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor ophalen van bankgaranties en verzekeringspremies.

2.

Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschotdeclaratie naar opdrachtgever te zenden. De
opdrachtnemer is gerechtigd een tussentijdse declaratie naar opdrachtgever te zenden.

- Algemene voorwaarden:
onderhavige voorwaarden die één en onverbrekelijk deel uitmaken van de
overeenkomst. Deze voorwaarden zijn ingeschreven ten name van de opdrachtnemer onder nr. 13043466 van de Kamer van Koophandel te Roermond
alwaar eenieder deze voorwaarden kan inzien dan wel eenieder deze
voorwaarden kan opvragen.

Art. 5 Uitvoering van de overeenkomst.
1.

Indien opdrachtgever geen aanwijzing geeft hoe de overeenkomst dient te worden uitgevoerd, is
opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst uit te voeren op de wijze en de route te kiezen, die
hem goeddunkt.

2.

Opdrachtnemer is steeds gerechtigd alle documenten aan te nemen, die in de branche of bij de
ondernemingen gebruikelijk zijn.

3.

Indien opdrachtgever van opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk verlangt dat opdrachtnemer de
te vervoeren zaken controleert, bemonstert, telt, weegt etc dan wel de ontvangst van te vervoeren
zaken onder gerechtelijke expertise geschiedt, dan zijn de daarmee gemoeide kosten geheel ten laste
van opdrachtgever.

4.

Opdrachtnemer treedt niet op als deskundige. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de opgave,
aard en kwaliteit van de te vervoeren goederen, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor de
overeenstemming van monsters van de te vervoeren goederen met deze goederen.

Art. 6 Toepasselijkheid voorwaarden.

Art. 8 Schade aan- of te late aflevering van de te vervoeren zaken.

1

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen geldt tussen partijen dat met betrekking
tot alle diensten die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verleent deze algemene
voorwaarden één en onverbrekelijk deel uitmaken van de overeenkomst.

1.

In het geval de te vervoeren goederen, te laat dan wel niet in de staat waarin de vervoerder de te
vervoeren goederen in ontvangst heeft genomen, is opdrachtnemer gehouden aan opdrachtgever
en/of een derde mee te delen welke overeenkomst hij ter uitvoering heeft aangegaan.

2

Bij samenloop van algemene voorwaarden die opdrachtgever hanteert met de algemene voorwaarden
die opdrachtnemer hanteert, zullen de algemene voorwaarden van opdrachtnemer voorrang hebben zelfs
indien de voorwaarden van opdrachtgever een gelijkluidend beding bevatten. Het voorgaande kan
slechts anders zijn indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk instemt dat de algemene voorwaarden
van opdrachtgever geheel dan wel ten dele op deze overeenkomst van toepassing zijn.

2.

Opdrachtnemer is gehouden zich in te spannen, om in het geval er schade is opgetreden aan onder
meer de te vervoeren goederen, deze te verhalen op de aansprakelijke partij middels onder meer het
verzenden van een aansprakelijkstelling.

3

De afwijking als bedoeld in lid 2 kan slechts worden overeengekomen indien een uitdrukkelijk
overeengekomen wijziging(en) zijn omschreven en vastgelegd op de overeenkomst of een clausuleblad
bij de overeenkomst, bij gebreke waarvan deze algemene voorwaarden onverkort bij uitsluiting
toepasselijk zijn op de overeenkomst.

4

Opdrachtnemer is gerechtigd met betrekking tot alle handelingen en verrichtingen, zoals onder meer die
van cargadoors, stuwadoors, vervoerders, assurantiebemiddelaars, opslag- en controlebedrijven etc., de
in de branche gebruikelijke en uitdrukkelijke bedongen voorwaarden, voor zover vereist, mede
toepasselijk te verklaren.

3. Algemene verplichtingen partijen

Art. 9 Verplichting van opdrachtgever; rechten opdrachtnemer.
1.

Opdrachtgever is gehouden gegevens en beslissingen bij aanvang van de overeenkomst dan wel
tussentijds te verschaffen, die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

2.

Opdrachtnemer is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht,
rechten, heffingen en/of andere kosten, indien daarvan betaling wordt gevraagd.

3.

Opdrachtnemer is niet verplicht om namens opdrachtgever zekerheid te stellen. Alle gevolgen die
verbonden zijn aan het niet stellen van zekerheid zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien
opdrachtnemer uit eigen rekening zekerheid heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden deze kosten
per omgaande, op eerste verzoek van opdrachtnemer, aan deze te voldoen.

4.

Opdrachtgever is gehouden alle als gevolg van de opdracht verschuldigde resp. in te vorderen
bedragen en/of de daarmee verband houdende boetes, per omgaande aan opdrachtnemer te
vergoeden. Het voorgaande is eveneens toepasselijk indien opdrachtnemer een dan wel meerdere
derden bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

Art. 7 Inspanningsverplichting.
1.

Op opdrachtnemer rust de verplichting om zich gedurende de uitvoering van de overeenkomst en voor
zover vereist ook na afloop van de overeenkomst, op een wijze die de opdrachtgever redelijkerwijze van
opdrachtnemer kan en mag verwachten, in te spannen de in behandeling genomen opdrachten en
belangen naar beste eer en geweten te behartigen.

4. Aansprakelijkheid
Art.10 Aansprakelijkheid opdrachtnemer.

2.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen die ontstaan als gevolg van
werkzaamheden en/of diensten van derde(n) bij de uitvoering van de overeenkomst.

1.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij opdrachtgever bewijst dat de schade is
ontstaan als gevolg van de schuld of nalatigheid van opdrachtnemer en/of diens ondergeschikten.

3.

Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Aansprakelijkheid van
opdrachtnemer is beperkt tot het in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering opgenomen maximale
bedrag van € 10.000,= per gebeurtenis.

2.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de vrachtkosten per gebeurtenis of een reeks
van gebeurtenissen met een en dezelfde schadeoorzaak. Art. 5 lid 2 is van overeenkomstige
toepassing.

4.

Buiten het in lid 2 bepaalde is opdrachtnemer indien deze zich heeft schuldig gemaakt aan een
toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst, slechts gehouden aan opdrachtgever
en/of een derde enkel de ten aanzien van de uitvoering van de vervoersopdracht te berekenen vrachtprijs
te voldoen.

3.

Opdrachtnemer is geen schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd behoudens wanneer
opdrachtnemer zich schuldig heeft gemaakt aan grove schuld en behoudens enig anders luidende
bepaling in deze algemene voorwaarden. Op opdrachtgever rust de bewijslast dat opdrachtnemer
zich heeft schuldig gemaakt aan grove schuld. Art. 11 is van overeenkomstige toepassing.

Art. 11 Aansprakelijkheid opdrachtgever

5. Betalingsbepalingen

1.

Art. 14 Betaling

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren van aanspraken van derden, waaronder
begrepen aanspraken van ondergeschikten van opdrachtgever en/of derden, die verband houden met
enige schade als bedoelt in Art. 9.

1.

Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij ander is
overeengekomen.

2.

Opdrachtnemer is gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling contractuele vertragingsrente van
de wettige handelsrente per maand, waarbij ook een gedeelte van de maand als een maand wordt
beschouwd, aan opdrachtgever in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de declaraties tot
aan de dag der algehele voldoening.

3.

Het onbetaald laten van de factuur en/of declaratie op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk
alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, waaronder begrepen ook die vorderingen, die
op dat moment nog niet opeisbaar zijn, opeisbaar zijn, zonder dat daarvoor enige sommatie of
ingebrekestelling is vereist.

Art. 12 Ontbinding van de overeenkomst, overmacht en annulering
1.

2.

Indien volledig juiste uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is, en deze onmogelijkheid het
gevolg is van een doen of nalaten van opdrachtgever, dan wel de oorzaak van de onmogelijkheid voor
rekening van opdrachtgever komt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan
wel nakoming van de overeenkomst te vorderen onder het gelijktijdig vorderen van schadevergoeding.
Het een en ander ter vrije keuze van opdrachtnemer.
Indien volledige juiste uitvoering van de overeenkomst tengevolge van een omstandigheid die
opdrachtnemer niet kende noch behoorde te kennen niet mogelijk is, dan hebben partijen het recht
elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel op juiste wijze kan
worden nagekomen. Indien de overeenkomst niet kan worden gewijzigd of niet wordt gewijzigd, dan
hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de
in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten aan opdrachtnemer te vergoeden. Is
de overeenkomst slechts gedeeltelijk niet uitvoerbaar, dan kan ontbinding van het niet uitvoerbare
gedeelte slechts plaatsvinden, voor zover de uitvoering in redelijkheid niet kan worden verlangd.

3.

Gedurende te tijd dat er sprake is van overmacht, blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen
van opdrachtnemer worden gedurende voornoemde termijn opgeschort.

4.

Indien een van de partijen de overeenkomst wenst te ontbinden, dan is de zich op ontbinding
beroepende partij gehouden diens wederpartij een redelijke termijn te gunnen diens verzuim te
herstellen, behalve indien een juiste nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is.

Art. 13 Annulering van de overeenkomst
1.

Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert dan is hij een schadevergoeding verschuldigd van
30% over het bedrag dat opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst moet betalen, tenzij
opdrachtnemer in staat is te bewijzen dat zijn schade groter is en/of de opdrachtgever kan bewijzen dat
diens schade kleiner is.

2.

Indien opdrachtnemer reeds diensten heeft verleend in opdracht en voor rekening van opdrachtgever,
dan is opdrachtgever de daaruit voortvloeiende declaraties en kosten verschuldigd. Eventuele
annulering van een dan wel meerdere overeenkomsten die tussen partijen zijn aangegaan, ziet in dat
geval slechts op de berekening van een percentage aan schadevergoeding als bedoeld in lid 1, ter zake
van overeenkomsten die geheel dan wel gedeeltelijk nog niet zijn uitgevoerd.

3.

Indien de overeenkomsten die tussen partijen zijn aangegaan en is uitgevoerd, is opdrachtgever niet
meer gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Annuleren kan, zolang de kosten in zijn geheel worden
vergoed.

6. Afsluitende bepalingen
Art. 15 Geschillen
1.

Op alle overeenkomsten die opdrachtnemer heeft gesloten en op alle diensten die opdrachtnemer
heeft verleend is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.

Van alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten die opdrachtnemer en opdrachtgever
hebben gesloten, is de rechter in het Arrondissement Roermond bij uitsluiting bevoegd daarvan
kennis te nemen.

