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Algemene Voorwaarden van MST Logistics
General Terms & Conditions of MSI Logtsúics

ln deze context betekent 'MST Logistics': [één of meerdere van: ] de ffirst-tier, second-tier, etc.l
Nederlandse 100% dochtermaatschappijen van M. Salari Beheer B.V. inclusief maar niet beperkt tot M.
Salari Transport 8.V., M. Salari op- en overslag 8.V., SepaSecure B.V. en MST Technics 8.V., alsmede
andere vennootschappen welke eveneens deze Algemene Vooruvaarden van MST Logistics hanteren.
tn this context,'MST Logistics' means: [any of]the [first-tier, second-tier, etc.] Dutch 100% subsidiaries
of M. Satari Beheer B.V. including but not limited to M. SalariTransport 8.V., M. Salari op- en overslag
8.V., SepaSecure B.V. and MST Technics 8.V., as well as other companies that also apply these
GeneralTerms & Conditions of MSf Loglsfics.
(Met 'MST Logistics' wordt hierna [dus] bedoeld de in de vorige paragraaf bedoelde vennootschap of
vennootschappen welke het in een concreet geval aangaat.)
(Hereafter, 'MST Logistics'fhus/ is a reference to the company or companies mentioned in the previous
paragraph, as relevant in a concrete case.)
1.

Nederlands recht is van toepassing
Dutch law applies.
2.a

Ter vervanging van jurisdictie/arbitrageclausules in de hierna in art, 4. resp. 5. genoemde Algemene
Vervoercondities resp, Nederlandse Expeditievoorwaarden geldt in alle gevallen (dus ook m,b.t. de
hierna in art. 6 bedoelde'andere activiteiten') het navolgende:
Reptacing the jurisdiction/arbitration c/auses in the General Transport Conditions resp. Dutch
Fonuarding Conditions mentioned under art. 4 resp. 5 below, the following applies in all cases (therefore
also with regard to the 'other activities referred to in art. 6 below):
2.b

lede(e) dispuut, controverse of claim voortkomend uit of gerelateerd aan de overeenkomst of

de

wanprestatie ten aanzien van de overeenkomst of de beëindiging of ongeldigheid ervan, zal worden
beslecht door arbitrage in overeenstemming met de UNCITRAL Arbitration Rules geldend op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst. De benoemende autoriteit zal zijn: de SecretarisGeneraal van de Permanent Court of Arbitration. Het aantal arbiters zal zijn: drie (3). De plaats van
arbitrage zalzijn: Rotterdam, Nederland. De in het arbitraal geding te gebruiken taalzal zijn: Nederlands.
Gelet op art. 33 van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot lnternationaal Vervoer van Goederen
over de Weg (CMR):waar toepasselijk zullen arbiters de bepalingen van het CMR toepassen.
Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the contract, or the breach, termination or
invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in
effect on the date of the conclusion of the contract. The appointing party shall be the Secretary-General
of the Permanent Court of Arbitration. The number of arbitrators shall be: three (3). The place of
arbitration shall be: Rotterdam, The Netherlands. The language to be used in the arbitral proceedings
shall be: Dutch. ln view of art. 33 of the Convention on the Contract for the lnternational Carriage of
Goods by Road (CMR): where applicable, arbitrators shall apply the provisions of the CMR.
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2.c

Onverminderd het in art.2.b bepaalde staat het MST Logistics vrij om aan de rechtbank Rotterdam ter
beslechting voor te leggen vorderingen wegens opeisbare geldsommen ten aanzien waarvan de
geadresseerde van MST Logistics' factuur niet binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk de
verschuldigdheid heeft betwist. Het staat MST Logistics eveneens vrij in kort geding vorderingen van
spoedeisende aard aan de rechtbank Rotterdam voor te leggen.
Without prejudice to the provisions of art. 2.b, MST Loglsfics shall be at liberty to bring before the
Rotterdam Court claims for sums of money due and payable, the indebtedness of which has not þeen
disputed in writing by the addressee of MST Loglsfics' invoice within four weeks after the invoice date.
MST Logistics is a/so at liberty to institute interim release proceedings for claims of an urgent nature at
the Rotterdam District Court.
3.

Voor deze Algemene Voorwaarden (derhalve voor artt. 1 Um 7 hiervan, alsmede voor bijlagen a, b en c
als bedoeld in artt. 4, 5 en 6 van deze Algemene Voonvaarden) geldt steeds: de Nederlandse tekst

daarvan is beslissend.
To these General f&C's (therefore to artt. 1 up to and including 7 hereof, as wellas fo enclosures a, b
and c as referred to in artt. 4, 5 and 6 of these General T&C's), the following always applies: the Dutch
text thereof is decisive.
4.

Ten aanzien van MST Logistics' hoedanigheid van vervoerder gelden de (Stichting Vervoeradres)
Algemene Vervoercondities [2002; versie gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam onder nummer
2120151(voor zover daarvan niet wordt afgeweken in artt. 1 t/m 3 van deze Algemene Voorwaarden van
MST Logistics). De Algemene Vervoercondities gaan hierbij als biilaqe a.1 (Nederlands) en a.2 (Engels),
With regard to MST Logisfics' capacity of carrier, the (Stichting Vervoeradres) General Transport
Conditions [2002; version filed with the Rechtbank Rotterdam under number 2/2015] apply (as far as
not deviated from by artt. 1 up to and including 3 of these General Terms & Conditions of MST Logistics).
The GeneralTransport Conditions are attached as annex a.1 (Dutch) and a.2 (English).
5.

Ten aanzien van MST Logistics' hoedanigheid van verlener van andere (dan de in art. 4 bedoelde)
logistieke diensten, zoals maar niet beperkt tot opslag van goederen, en waarbij montage en reparatie
en onderhoud van door MST Logistics vervoerde of te vervoeren zaken/machinerie geacht worden

onder deze categorie 'logistieke diensten'

te

vallen, gelden

de

(Fenex)

Nederlandse

Expeditievoorwaarden [2018] (voor zover daarvan niet wordt afgeweken in artt. 1 t/m 3 van deze
Algemene Voonvaarden van MST Logistics). De Nederlandse Expeditievoorwaarden gaan hierbij als
biilaqe b.1 (Nederlands)en b.2 (Engels).
With regard to MST Logistics' capacity of provider of other logrsúícs servíces (other than those referred
to in art. 4), such as but not limited to storage of goods, and with assembly and repair and maintenance
of goods/machinery transported or to be transported by MST Logrsfics being considered to fall within
this category Togrsflcs services', the (Fenex) Dutch Forwarding Conditions [2018] apply (as far as not
deviated from by artt. 1 up to and including 3 of these General Terms & Conditions of MSï Logistics).
The Dutch Forwarding Conditions are attached as annex b.1 (Dutch) and b.2 (English).

LOGISTIGS
6.

Ten aanzien van alle andere (dan de in artt. 4 en 5 bedoelde) activiteiten van MST Logistics gelden
de MST Logistics Voorwaarden voor Bijzondere Diensten (voor zover daarvan niet wordt afgeweken in
artt. 1 Vm 3 van deze Algemene Voorwaarden van MST Logistics). De Voorwaarden voor Bijzondere
Diensten gaan hierbij als biilage c (Nederlands en Engels).
With regard to all other activities of MST Logistics (other than those referred to in artt. 4 and 5), the
MST Logistics lerms & Conditions for Special Services apply (as far as not deviated from by artt. 1 up
to and including 3 of these General Terms & Conditions of MSf Logisfics). The T&C's for Special
Services are attached as annex c (Dutch and English).
7.

ln geval van twijfel over welke van de in artt. 4, 5 en 6 genoemde sets condities in een concreet geval
van toepassing is/zijn, beslist MST Logistics.
lndien ondanks het voorgaande in een concreet geval de geschillenbeslechter mocht oordelen dat
geen van de in artt. 4, 5 en 6 genoemde sets condities van toepassing is, dienen de artt, 1 Vm 7.d van
de in bijlage c opgenomen MST Logistics Voorwaarden voor Bijzondere Diensten als hier in deze
Algemene Voorwaarden van MST Logistics herhaald en ingelast te worden beschouwd.
ln case of doubt as to which of fhe sefs of conditions mentioned under art. 4, 5 and 6 apply in a

concrete case, MSf Logisflcs decides.
lf despite the foregoing in a concrefe case the dispute settler would hold that none of the sefs of
conditions mentioned under artt. 4, 5 and 6 applies, then art. 1 up to and including 7.d of the MST
Logisfics Terms & Conditions for Special Servrces as per Annex c are deemed to be repeated and
inserted here in these GeneralTerms & Conditions of MSf Logisfics.
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Bijlage a.1
(als bedoeld ln art. 4 van de Algemene Voonraarden van MST Logl¡tlcs)

Algemene Vervoercond¡ties
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ln Stichting Vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen¡
evofenedex, de ondernemersorganisatie vo0r logistiek en transport
CBRB, Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart
Koninklijke BLN-Schuttevaer, de ketenbrede brancheorganisalie voor de binnenvaarl
Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisalie voor het goederenvervoer
Goederenvervoer Nederland

0e Algemene Vervoercondities 2002 zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder

depotnummer 87/2074 resp. van de rechtbank Rotterdam onder depotnummer 2/2OIS.
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Itrtikel I
Definities
lrr cleze coniiilies worclt verstaan r:nder:

1.

Vervoerovereenkomst: cle overeenkomst waarbij
vcrvoer van zaken over de weg.

cle

vervoerder zich jegens de afzender verbindt tot het

2. Afzender: de contracluele wederpartij

van de vervoerder'
de
Vermelding van een afzender op cle vrachtbrief houdt niet zonder meer in dat de aldus genoemde
contractuele wederpartij van de vervoercler is'

vervoerovereenkomst jegens de vervoerder het recht heeft op

3.

6eadresseerde: degene d ie u it hoofde
afleveringvan de zaken'

4.

vrachtbrief: her document opgemaakt in drie oorspronkelijke exernplaren waarvan een exemplaar Ibewijs
de
van ontvangstl bestemd is voor de afzender, een exemplaar (bewijs van afleveringJ bestemd is voor

va n de

De

vervoerder en een exemplaar beslemd is voor de geadresseerde.

S.

ler
Hulppersonenr onclergeschikten van de vervoerder alsmede personen van wier diensten de vervoerder
maakt'
uitvoering van de vervoerovereenkomst gebruik

6.

gvermacht: omsrancligheden, voor zover een zorgvuldig vervoercler deze niet heeft kunnen vermijden en voor
zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Z

Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde afleveringvan zaken.

B.

Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg'

L

BW: Burgerlijk Wetboek

de weg IGenève
10. cMR: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaalvervoer van goederen over
van
19ZB'
1956J, zoals aangevuld door het protocol

laalste versie,
11. Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities: de Algemene Veerboot- en Beurlvaartcondilies,
en
te
Amsterdam
arrondissementsrechtbank
van
de
gedeponeerd door Stichting Vervoeradres ter griffic
Rotterdam.
door Stichting
12. Algemene 0pslagvoorwaarden: cle Algemene 0pslagvoorwaarden, laatste versie, gedeponeerd
Vervoeraclres ter griffie van de arrondissementsrechtbarlk te Amsterdam en Rotterdam
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Artikel 2
Elektronische berichten

I

lnclien gegevens, waaroncler clic met tretrckking,tot cle vrachtbrief, langs elektronische wegworden
r-ritgewisseld, zullen partìJen in geval van onderlinge geschillen cle toelaatbaarheid van elektronische

berichten als bewijsmiddel niet betwisten.

2

Elektronisclre berichten hebberr dezelfde bewijskraclit als geschriftcn, tenzijdeze benchten niet op het
tussen partlJen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op dc overeengekomen
wijze zijn verzonclen, opgeslagen en geregistreerd

3.

Een vrachtbrief elektronisclr o¡rgemaakt en elektronisch orrdertekend via het TransFollow-platform heeft
dezelfde bewijskracht als de vrachtbrief bedoeld in artikel l-. De elektronische handtekening gezet via het
TransFollow-platform geldt als voldoende betrouwbaar

Artikel 3
Werkingssfeer
0e Algemene Vervocrcondities zijn van t0epassing op de vervoerovereenkomst van zaken over de weg; indien de
CMR van toepassìng is, zijn de Algemene Ve rvoercondities aanvullend van toepassing.

Artikel 4
Verplichtin gen van de afzender; oPzegging van de vervoerovereenkomst

I.

De afzender is verplicht:

al
bJ

c)

dJ
eJ

de vervoercJer omtrenl de zaken alsmede omÌrent cle behandeling daarvan tijdig al die opgaven te
doen, waartoe hij in staat is of behoort te zijn, en waarvän lrij weet of behoort te weten, dat zij voor de

vervoerder van belang zijn, tenzij hij mag aannemen daî de vervoerder deze gegevens kent;
de overeengel<omen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van de volgens
artikel 5 vereiste vrachtbrief en cie door de wet van de zijde van cle afzender overigens vereiste
documenÌen ter beschikking van de vervoerder te slellen;
elk te vervoeren collo duidelijk en doelmatig te adresseren en, indien hem zulks redelijkerwijs mogelijk is,
de vereisle gegevens en adressen op of aan de colli of hun verpakking aan Îe brengen op zodanige w¡jze,
dat zij in normale omstandigheden lot het einde van het vervoer leesbaar zullen blijven. De afzender kan
met de vervoerder schriftelijk overeenkomen, dal de adressering van de colli wordt vervangen door een
vermelding van cijfers, letters of andere sgmbolcn;
het gezamenlijk gewicht van cle te vervoeren zaken op de vrachtbrief le vermelden;
cle overeengekomen zaken in of op het voertuig te laden, te stt¡wen en te doen lossen, tenzij partijen
anders overeenkomen of uit de aard van het voorgenomen vervoer, in aanmerking genomcn de te
vervoeren zaken en het ter beschikking gestelde voertuig, anders voortvloeit.

2.

De afzender karr zich niet door een beroep op welke omstandigheid dan ook aan de in lid 1 onder a, b, c en d
genoemde verplichtingen ontlrekken en de afzender is verplicht de vervoerder de schade te vergoeden die
door he1 nict nakomen van genoemde verplichtingen ontstaat.

3.

0nverrninderd het in lid 2 bepaalde kan de vervoerder de overeenkomst zoncler enige ingebrekestelling
opzeggen, wanneer de afzender niet aan zijn in lid 1 onder a en b vermelde verplichtingen voldeed, doch dít
slechts nadat hijcle afzender schriftelijk een uiterste 1e'rmijn heefl gesteld en de afzender bijafloop daarvan
nog niet aan zijn verplichlirrg heefl voldaan. lndien door het stellen var-ì een dergelijke termijn cle exploitatie
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van Tijn i:edrijf op onrerleli.¡ke wr.JZe zor¡ worden verslootd, k¡r.¡ rle vervoercJer ook zorrder lrei verlencn van
genoerrde term ij n tle overcen komsl opz.e gp,en.
De afzender kan, indien hij niet aan zijn in licl 1 onder b vermeicle verplìchlingvoldeed, eveneens de
clvereenkomst opzeggor 0¡rzeggirrg gesclriedt door ee r¡ schriftelijke kennisgeving en dc overeerrkomst
eindigt op het ogenblik varr ontvangst daarvan Na opzegging, is de afzender 75% van de overeengckomen
vracht a¿rn cle vervoerder verschuldigd zonder tol verderc schadevergoedingte zijn gehouden. lndien geerr
vracht is ovcrccngeko¡nen, gelcit als zoclanigde vrachl volgerrs recht, respecticvelijk gebruik, respectievelijk
billijkhe id.

4.

Eveneens kan de vervoerder cle overeenk0msl opzeggen, wanneer de belading en/of de stuwing gebrekkig
is of wanneer er overbelading is, rnaar niet nadal de afzender in de gelegenheid is gestel<1 het gebrek of
de overbelading orrgedaan te maken. lndien de afzender weigert de gebrekkigheid van de belading en/
of de stuwing of overbeladìng ongedaan Îe maken kan de vervoerder de overeenkomst opzeggen dan wel
zelf de gebrekkigheid en/of de overbelading ongedaan maken; in beide gevallen is de afzender verplicht de

vervoerder een bedrag van € 500 te betalen, lenzij de vervoerder bewijst dat de daardoor geleden schade dit
bedrag te boven gaat; lid 3 is niet van toepassing.

5. De afzender

moet aan de vervoerder de aan deze terzake van overbelading opgelegde boete vergoeden, tenzij
de vervoerder tekort geschoten is in zijn ingevolge arlikel I leden 1 en 5 op hem rustende verplichtingen of
cle vervoerder de vervoerovereenkonlst niet heeft opgezegd op groncl van het vorige lid, onverminderd diens
beroep op kwade lrouw van de afzender. lndien de afz-ender het bewijs kan overleggen van een beboeting
voor overtreding van ârt. 2.6 lid 2 uit de Wet Wegvervoer Goederen, dan vervalt deze bepaling,

6.

0nverminderd de overige leden van dit artikel, moet de afzender aan de vervoerder de door deze gelcdcn
schade vergoeden voor zover deze het gevolg is van de omstandigheid, dat het vervoer van de zaken
van hogerhand geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden; deze aansprakelijkheicl bestaat
echter niet, indien dc afzendcr bewijst dat dit verbod of deze beperking aan de vervoerder bekend was of
redelijkerwijs kon zijn bij het aangaan van de vervoerovereenkomst.

Artikel
De

5

vrachtbrief

1". Deafzenderisverplichtbijdeterbeschikkingstellingvanzakenaandevervoerdereenvrachtbrief
te overhandigen waarin vermeld staat dal deze Algemene Vervoercondities op de gesloten

vervoerovereenkomst van loepasstng zlJn.

?.

[Je afzender is verplicht de vrachtbrief volgens de daaro¡r voorkomende aanwijzingen volledig en naar

waarlreid in te vullen en hij staat op hel ogenblik van de ler beschikkingstell¡ng van de zaken in voor de
en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

juistheid

3

0e vervoerder is vcrplicht ¿ich als vervoerder o¡r de herl cloor de af¿ender aangeboden vrachtbrief duidelijk
kenl¡aar te maken en dit te onclertekenen en aan cle afzender af te geven. lndien de vervoercier dit verlangl
is de afzender verplicht de vrachtbrief te ondertekenerr. De ondertekening kan worden gedrukt ofdoor een
stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen.

4.

De vrachtl¡rief kan ook in de vorm van eleclronische berichten worden opgemaakt overeenkomstíg het

tussen partiJen overeengekomen formaal en niveau van beveiliging alsmede overeenkomstig de tussen
partijen overeengekomen wijze van verzenden, opslaan en registreren.
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Artikel 6
Bewijskracht van de vrächtbrief

1.

De vervoercier is verpliclrt bij de inontvangstnemrtrg van cle zaken cle juistheid van de vermelcling van
hc't aantal zaken op de vrachtbrief alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te

conrroleren en in geval van afwijking claarvan aanlekening te maken op de vrachlbrief. Deze verpliclrting
bestaat niel wanneer naar het oorcleel van de vervoerr.ler hel vervoer daardoor aanmerkelijk zou worden

verlraagd

2. lJe vrachtbriel

levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van cle voorwaarden der vervoerovereenkomst en
de partijen bij de vervoerovereenkomst, van de inonlvangstnerning van de zaken en hun verpakking in
uiterlijk goecle staat, van het gewicht en van hel aantal zaken. lndien de vervoerder geen redelijke middelen
tcr bcschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in het eerste lid te controlercn, lcvcrt de
vraclrtbrief geen bewijs van die vermeldingen.

Artikel

7

Vrachtbetaling

1.

De afzencler is verplicht op het ogenblik dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de

zaken door dc vervoerder tn ontvângst zijn genomen, de vrachl en verclere op de zaken drukkende kosten te
voldoen.

Z.

lndien ongefrankeerde zencling is overeengekomen, is de geadresseerde bij de aflevering van de zaken door
de vervoerder verplicht cle vracht, het uit andererr hoofde lerzake van hel vervoer verschr.rldigde en verdere
op de zaken drukkende kosten te voldoen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender
hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
ln<Jien de afzender bi.¡ ongefrantreerde verzending op dc vrachtbrief heeft vermeld, cJat zonder betalingvan
de vracht, van het uit andererr hoofde terzake van lret vervoer verschuldigde ofvan verdere op de zaken
drukkende kosten niet mag worden afgeleverd, moet de vervoerder, indien geen betaling plaatsv¡ndt, de
afzender nadere insrructies vragen die hij moet opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen
vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn
schuld zijn ontstaan.

3

.

De vervo erder is gerechtigd om

bu

iten gerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso va n de vracht en

andere bedragen, zclals genoemcl in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betalingvan de vracht en
andere kosten, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokoslen zijn verschuldigd vanaf het
moment c]at de debiter:r in verzr-¡im is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand
van heÌ Besluit vergoedrngvoor buitengerechtelijke incassokosten (staatsblad 2012/I4Il of de laatsteversie

van dat BeslLrit.

4.

De vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken rustende

kosten zijn ookverschulcligrl indien de zaken niet, slechtsten dele, beschadigd of metvertrag¡ngter
bcstemming wordcn afgeleverd.

5.

Beroep op verrel<ening van vorderingen tot betaling van vrachl, van het uit anderen hoofde terzake van het
vervoerversclruldigcle of van verdere op de zaken clrukkende koslen met vorderingen uit anderen hoofde is

niet toeg,estaan.

Ã.

l"ll,lll'l
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lndien cle afzender niet aarr zijn in het onrJerhavige arlikel genoemcle verpliclrtirrgcn heeft volclaan, is de
verrroerder bevoegd het vertrek van hel vervoermicJdel op te schorten en alsdan wordt cle hierdoor voor herrr
onlslanc schacle als op clc' z¿rkr:n drukltcndc kosten aangernerkl

Artrkcl

B

lnstructies van de afzender

1. De afzender

is bevoegd de plzrats van rerbeschikkingstelling van de zaken te wìjzigen, zichzelf of een ander
als geadresseerde aan te wijzen, ecn gegeven aancluidìngvan de geadresseerde te wijzigen dan wel orders
oíttrent de aflevering te geven of de plaats van aflevering te wijzigen, mits deze instructies de normale

bedrijfsvoerrngvan de vervoerder niet beletten lnstructies betreffende niet-afleveringdie de persoon die
deze moet uitvoeren, tijdig bereiken, moeten echter steeds worden uitgevoerd.

2.

lnstrr:cties kunnen worden gegeven ook nadat de vervoerder de zaken in ontvangst heeft genomen

3.

De afzender is verplicht de vervoerder de door het opvolgen van de instructies veroorzaakte schade en

gemaakte kosten te vergoeden.
Wanneer hct voertuig tcn gcvolge van clc gegeven instructies naar een niet eerder overeengekomen plaats ìs
gereden, is de afzender verplichl, behalve vergoeding van geleden schade en gemaakte kosten, ook terzake
een redelíjke verg,oeding te volcloen.

4,

fletrechtlothetgevenvaninstrr.rctiesvervaltnaarmateclegcadresseerdeopdelosplaatsdezaken
aanneemt of de geadresseerde van de vervoerder schadevergoeding verlangt omdat dezc de zaken niet
aflevert,

Artikel I
Verplichtingen van de vervoerder

t.

De vervoerder is verplicht cle overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in onlvangst
te nemen alsmede het laadvermogen van het voertuig aan de afzender mee te delen, tenzij aannemelijk is
dat de afzender daarvan op de hoogte is.

2.

De vervoerder is verplicht ten vervoer onlvangen zaken ter bestemtning al te leveren in de staat waarin hij

deze heeft ontvangen.

3.

De vervoerder is verplichl de ten vervoer onlvarìgen zaken binnen cen redelijke termijn ter bestemming

af te leveren; inclien een termijn van afleveritrg schriftelijk is overeengekomen dient binnen deze termijn
afgeleverd te worden.

4.

lndien de vervoerder aan cle verplichting genoemd in lid I niet voldoet, kunnen beide partijen de
overeenkomst met betrekking tot de zaken die de vervoerder niet in onlvangst heeft genomen, opzeggen. De
afzender kan dit echÌer slechls doen nadal hijde vervoerder schriftelijk een uiterste lermijn heeft gesteld en
de vervoerder bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan.
De opzegging geschieclt door een schriftelijke mededeling aan dc wcderpartij en de overeenkomst eindigt op
het ogenblik, waarop deze mededeling wordt 0ntvangen.
Na opzegging is cle vervoerder verplicht aan de afzender cle schade te vergoeden die deze door de opzegging
heeft geleden Deze schadevergoecling beloopl echler niet rncer dan tweemaal de vrachl en de afzender is
geen vrachl verschuldígd.

Æ,

w

6

5.

lje vervoercic'r is ver¡:lichl cle tloor of rramens de afzencler verrtchte belading, stuwing en eventuele

overbelaclinglecon(rolerenirrclienenvoorzoverdeornslan(Jigheclenzulkstoelalen lnclienhij vanoordeel is
clat cir: belading of sruwing gebrekkig is, is hrj verplicht, onverrrritrderd het in artikel 4 lid 4 bepaalclc, clit op de
vrachtbrief aan re rekenen lnclien hij niet in slaat of in cle gelegenheid is aan zijn controleplicht te voldoen,

kan hij claarvan aantekeninp, tnaken op de vrachtbricf

6

lnclierr aflevering aan lruis is overeengekomen, moet cle vervoercler de zaken bezorgen aan de deurvan
tìct âcJres, dat op clevrachtbrief isvermeld of aan cle deurvan een adres, dat hem in plaats daarvan - mel
tildig door de afzender is opgegevcn. Wanneer het adres niet via een verharde
inachtneming van arlikcl

B

rijweg of anclerszins reclelijkerwijs bereikbaar is, moe t afgeleverd worden op een plaats, die zo dicht nrog,elijk
bij het oorspronkelilk opgegeven adres ligt

Artikel 10
Aansprakelijkheid van de vervoerder

L

0evervoercleris,behoudensovermacht,aansprakelijkvoorschadeaanofverlìesvandezakenenvoor
vertragingsschacle voor zover cle vervoerder de in artikel 9leden 2 en 3 genoemcle verplichtingen niet is
nagekomen.

Z,

De vervoercler is voor de gedragingen van zijn hulppersonen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen
aa n

3.

spra kelijk.

De vervoerder kan nier om zich van zijn aansprakelijkheid te ontheffen beroep doen op de gebrekkigheid
van het voertuig of van het materiaal waarvan hij zich bedient, tenzij dit laatste door de afzender, de

geadresseerde of rìe ontvanger te zijner beschikking is gesteld. 0nder materiaal wordt niel bcgrcpen een
schip of spoorwagon, waarop het voertuig zich bevindt.

Artikel 11
Bijzondere risico's
gnverminderd artikel 10 is de vervoerder, die de op hern uit hoofde van de artikel 9 leden 2 en 3 ruslende
verplichtingen nier nakwam, clesalniettemín voor de daardoor onÌsÌane schade niet aansprakelijk, voor
zover dil niet nakomen het ge volg is van de bijzondere risico's verl¡onden aan een of meer van de volgende
omstandigheden:
aJ het vervoer van de zaken in een onoverdekt voertuig, wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en op de

b]
c]
cl]

vraclrtbrief is vermeld;
ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer
voldoende verpakt hadden moeten zijn;
behancieling, lacling, stuwing of lossingvan de zaken door cle afzender, cle geadresseerde olpcrsonen, die
voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen;
de aard van bepaaide zaken zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld
aan geheel of gedeeltelilk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing,
smelting, breuk, corrosie, beclerf, uitclroging, lekkage, normaal kwalileitsverlies of optreden van ongedierte of
knaagdieren;

eJ

f]
gl

hitte, koucle, temperarLturverschillen of vochtighc'id van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen
rjat het vervocr zal pl;ralsvinclen met een voerluiB speciaal ingericht om cle zaken aan invloeci daarvan te
onttrekken;
onvolledigheid of gebrekkigheicl van de adressering, r:ijfers,lelters of merken der colli;
het feit dat het vervoer een lcvcnd dier betreft.

Æ.
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Vermoeden van aansPrakelijkheid bevrijdende omstandigheden

1.

Warrneer cle vervoercler bewijst clat, gelet op de omstancligheden van heI geval, het niet nakomen van cle op
her¡ uit hoofcle van artihcl 9 leclen 2 en 3 rusterrcle verpliclrtìrrgen eerr gevolg heeft kunnen zijn van een of
meet rler in artikel 11 genoerrcJe bijzonclere risico's, worcll verrnoed, dat het niet nakomen daaruit voorlvloeit.
l)egene, die jegens cle vervoercler recht heeft op cle zaken, kan cvenwel bewijzen, dat dit niet nakomen geheel
of g,ecieeltelijk niet cloor een van deze risico's is veroorzaakt'

Z.

Het lrierboverr genoemcle vermoeden bestaat niet in het in artikel 11 onder a genoemde geval, indien zich een
ongewoon groo( tekort voorcloet clan wel een ongewoon groot verlies van colli.

3.

lndien in overeenstemming mct het door partijen overeengekomene het ve rvoer plaatsvindt door
middel var) eerì voertuig, speciaal ingericht orn de zaken le onttrekken aan de invloed van hitte,
koude, temperatuurverschillen of vochtigheicJ van de luchl, kan de vervoerder ter ontheffing van zljn
aansprakelijkheid ten gevolge varr deze invloed slechts een beroep doen op artìkel ll onder d, indien hij
bewijst, clat alle maatregelen waartoe hij, rekening iloudende met de omstandigheden, verplicht was, zijn
genomen met betrekkingtot cle keuze, het onderhoud en het gebrrlik van deze inriclrtingen en dat hijzich
heefr gerichr naar cJe bijzondere instructies bedoeld in het vijfde lid.

4.

De vervoercler kan slechts beroep doen op

g.

hetvierde lid van dit arlikel, moeten aan devervoerdervóór
deze uitdrukkelijk hebben aanvaard en zij moeten, indien
moet
hij
gegeven,
zijn
cle aanvang van het vervoer
voor dit vervoer een vrachtbrief is afgegeven, daarop zijn vermeld. De enkele vermelding op de vrachtbrief
ieverl le dezer zake geen bewijs op.

onder g, indien hijbewijst dat alle maatregelen, waartoe
hij normaliter, rekening houclencie rnet cle omstandiglreden, verplicht was, zijn genomen en dat hij zich heeft
gericht naar de bijzonclere instruclies bedoeld in het vijfde lid'

artikel

1-1

De bijzondere instructies, bedoelcl in het clercle en

Artikel 13
Schadevergoeding

I.

De schaclevergoeding cJie cle vervoerder wegens het niet nakorren van de op hem

uit hoofde van artikel

I

lid 2 rustende verplichting is verschuldigd, is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram; voor andere
schacle dan schade ten gevolge van verlies van of schacle aan de zaken, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand
of immateriële schade, is cle vervoercler uit lroofde van de vervoerovereenkomst niet aansprakelijk.

Z.

Het aanral kilogrammen waarvan ter berekening van het in lid 1 genoemde bedrag wordt uitgegaan, is het op
cle vrachtbrief vermclde gewicht van cle beschadigde of niet afgelevercle zaak.

3.

lndien cJe vervoercler aansprahclijk is doordar hij niet aflerrerde binnen de redelijke termijn als genoemd in
artikel g lid 3, is cle vertragingsschacìe beperkt tol eenmaal de vracht; indien de termijn, genoemd in artikel
lid 3, schriftelijk is overeengekonrcn, is de vertragingssclrade beperkt tol tweemaal de vracht.

4.

Expertisekosten, beredderirrgskosren en anclere kostcn clie zijn gemaakt om de waarde van de beschadigde
of verloren gegane clan wel mel vertraging afgeleverde zaken vast te stellen en le realiseren, worden
aangemcrkt als een waarclevermirrdering van die zaak'

5.

lndien de vervoerder aans¡trakelijk is omdat hij een verplichtingdie op hem rtlsl t¡iÎ hoofde van de
artil<clcn B;1115 licl 2 en B:1118 lid 3 BW dan wel van cle artikelen 6 lid 1, 19 lid 4, 2I ol ?5 van de¿e condities,

I

tì

nrel nakw¿ìm, z¿ìleen cloor llenl terzake versclrulcligde schiìdevergoeding niol meer bedrap,t:n
gcvalVan lotaal verlies cir:r bctrokkt:n z¿rkcn verschr.rlcligd zou kunncrr zijrr

Itrtikel

clarr

wat hij in

14

0pzet en bewuste roekeloosheid
Een hancJeling of een n¿lâten van wie ook, behalve van de vervoerder ze lf, geschiecl hetzíj rnet het op¿et
cle schacle te veroorzal(en, lrctzij roekeloos en rnet de wetenschap dat dic sclracle er waarschljnlljk uit
zo¡ vor)rtvloeien, ontneerrt rJe vErvoerder niet het recht zich op enige tlitsluiting of beperking van zijn

aansprakelijklreid te [:eroepen

Artikel 15
Kennisgeving van de schade

1.

lndiencJezakenmeruirerlijkzichtbareschadeof verliesdoordevervoerderwordenafgeleverdzonderdatde
geaclresseerde bij of daclelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin cle algcmene
aard van cle schacle of lret verlies is aangegeven, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, wordt cle
vervoercler geacht cle zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hijdeze heeft ontvangen.

?-. l¡clie¡ de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de geadresseerde niet binnen éen week na
aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies
is aangegeven, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, wordt de vervoercler eveneens geacht de zaken
in dezelfcJe sraat te heLlben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.

3.

lndien de zaken niet l¡innen een redelijke of overeengekomen termijn worden afgeleverd zonder dat
de geadresseerde binnen één week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin is
aangegeven clat cle zaken nict binncn clie termijn zijn afgelevcrd, ter kennis van dc vervoerder heeft gebracht,
worclt de vervoerder geacht de zaken binnen die termijn te hebben afgeleverd.

Artikel 16
Vorderingsrecht
Zowel cle afzender als cle geadresseerde heeft jegens de vervoerder het recht aflevering van zaken

overeenkomstig cle op de vervoerder rustende verplichtingen te vorderen.

Artikel

12

Rembours

L.

Partijcn kunnen overeenkomen, dal de zaken met ecn rcmbours zullen worden belasl, dat echter niet hoger
zalzijn clan cle facruurwaarde der zaken. ln dat geval rnagdevervoerder cle zaken slechts afleveren legen
voorafgaancle betaling van het rembours ir"ì contant geld, tenzij de afzender de vervoerder hceft gemachtìgd
een andere wìjze van betaling le accepteren.

2.

lncliennakennisgevingvarraankomstblijktdalclegeadresseerclehetremt¡c¡ursnietovereenkomstigdedoor
afzender aan de vervc¡ercler voorgeschreven betalingswijze voldoet, nìoel de vervoerder aan de afzender
nadere instructies vragen.lJe kosten die samenhangen met het verzoek om instructics zijn voor rekening
van clc af¿encjer. De vervocrcler moot cje hcnr gegeverl itlst¡ucties opvolgen, voorzover hem dit redeltjkerwijze
cJe

Æ:ñ,
lvrrvotn I
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rnogelijk is, te¡1err vergoedirrgvirn kosten erì eventueel betalingvan een redelijke beloninp,, tu.nzij

dez-r:

kosten

cloor ziln schr-rlcj ziln orrlstaan.

lndien de afzender inslructir:s geeft, dìe inlrouclen, dal er in afwìjkingvarr eerder gegeven betalingsinstructies
rJoor <le vervoerder moe( worden afgeleverrl, moeten deze sclrriftelijk aan de vervoerder worclen p_egeven

Bij gebreke v¿rn instn-rr:tics is hel bepaalclc'in artikel 21 overeenl<omstigvan toepassing.

3.

0e vervoercler is verpliclrt, nacl¿¡t een zending oncler rembotrrs is afgeleverd en cle gelclen aan hern zijn
afgeclrage'n, de desbetreffencle remboursgelden onverwijlcl doclr in ieder gevalbinnen {wee weken a¿rn de
afz-encler af te dragen cJan wel op tliens barrk- of girorekerring ovcr tc doen schrrlve n.

4.

De in litJ 3 genoerrde termijn v;rn lwee weken vangt aan op de dag, waarop de zaken zijn afgelevercl

5

De geadrcsseerde, clie ten tijde van de afleveringweel dal ccn bedragals rembours op de zaken drr.lkt, is
verplicht aan de vervoerder het dot¡r deze aan de afzender verschuldigde bedrag te voldocn.

6

lndien de zaken zonder voorafgaande inningvan het rembours zijn afgeleverd, is cle vervoerder verplicht aan
tot hel bedrag van het rembours Îe vergoeden, tenzij hij bewijst dar er
geen schuld van hem of van zijn ondergeschikten aanwezig was. Deze verplichting laat zijn recht op ve rhaal
tegen de geaclresseerde onverlel.
cle afzenclcr clc schade tcn hoogste

Z

Vcrschuldigdc rcmboursprovisic komt ten laste van de afzcnder

B

Alle vorcleringetr legen de vervoerder uit hoofde van een remboursbeding verjaren cloor verloop van een jaar,
te rekenen met de aanvang van de dag volgende op de dag wâarop de zaken werden afgeleverd of hadden

moeten zijn afgcleverd.

Artrkel l"B
Voorbehouden vân de vervoerder
De

aJ

vervoerder behoudt oncler de toepassing van deze condities zich het recht voor:
dc zaken in of door middcl van dic vervoermiddelen te vervoeren, welke hem dienstig zullen voorkomen
err de zakerr zonodig te bewaren in zodanige vervoermiddelen, bergruimten of opslagplaalsen, als hij zal
goedvinden, onverschillig of cleze vervoermiddelen, bergruimten of opslagplaatsen aan cle vervoerrier of aan
dcrden toebehoren;

b]

cle te volgen route vrijelijk te bepalen, mitsdien ook van de gebruikelijke route af te wijken. Hij is tevens

gereclrtigd die plaatsen aân te d0en, waarvan hijdit voor de uitoefeningvan zijn bedrijf wenselijk acht

Artikel 19
Verhindering na inontvangstneming

1

Wanneer na het in onlvangst nernen van de zaken door de vervoerder het vervoer redelijkerwi;s niet of niet
binnen recleliike tijd kan worden aangevangen, voortgezet of voltooid, is de vervoerder verplicht zulks aan
de afz-ender mede te clelen. Vervoerder en afzender hebben alsdan de bevoegdheid cle overeenkomst op te
zcggen.

2

De opzegging geschiedt cloor een

schriftelijke rrededeling aan de weclerpartij

e'n de overeenkomst eindigt op

het ogenblik, waarop deze mededelingwordt ontvangen

,4ñ,

q/

ií)

3.

[)t: vervoerrler is niel verpliclrt voor het verclere vervoer naar de bestemmingsplaats 7-orgte dragen e'n is
bevoegd cle zake¡ te lossen en ofl te slaan op een claarloe ge schikte plaaf s; dc afzcndcr is bcvoegcl de zaken
belrekking lot de zaken gemaakte koslen komerl,
f o( zich te rìetrìen. 0e in verl.¡ancJ rnel cle opzegging mel
oncler voorbehotlcJ van

4

licJ

4, ten lasle van de afzender,

l-lelrouclens overmacht is cle vervoercler verplicht de afzender de sclracle te vergoeden, die rleze door cle
opzegg,ing van cle overeelrkomst heefl geleden.

Artikel 20
Stapelvervoer; doorvervoel

L

Wanneer een deel van het vervoer, al dan niet na overlading van de zaken, gcschicdt over de binnenwatelen,
worclt voor clat cleel <1e aans¡rrakelijkheid van de vervoerder bepaald door de artihelen 9 en 13 vart de
Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities.

?.

Wanneer de vervoercler zich, na aflevering van de door hem vervocrde zaken, verbindt tot l"ìet verder doen
vervoeren van clie z-aken, handelt hijclaarbijin hoedanigheid van expediteur en is zijn aansprakelijkhetd
in clie lroedanigheicl beperkt tot € 3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken; verdere
schaclevergoecling voor welke schacle dan ook is nie{ verschuldigd.

Artikel 21
0pslag in geval van niet opkomen van de geadresseerde

l

geaclresseercle na kennisgeving van aankomst van de zaken niet opkomt, indien hij het in
ontvangst nemen van cle zaken niet aânvangt, indien hij dit niet regelmatig en mel bekwame spoed voortzet,

lnciien

c1e

incJien hij weigerr cle zaken aan te nemen of voor ontvangsl te tekenen, kunnen de zaken door de vervoerder
voor rekening en gevaar van cle afzender op de door de vervoerder met inachtncrning van redelijke zorg te

bepalen wijze en plaats worderr opgeslagen * zo nodig ook in het vervoermiddel, waarin zij werclen vervoerd
of gestalcl; cle vervoerder is verplicht de afzender op de hoogte te stellen.

?..

-

Dc vervocrder kan met inachtneming van lid 1 ook tot opslag of stalling overgaan, indien het sÌellen van
zekerheid als in artikel 23 lid 5 bedoelcl, wordt geweigercl, of indien geschil ontstaâÎ omtrent het bedrag of de

aard van de te stellen zekerheid.

3.

Behalveingevalvanbeslagkunnendezaken,naverloopvanéénweeknacleaangetekencleverzendíng
van een sclrriftelijke kennisgevirrgvan de voorgenolTìen verkoop aan de afzender, door de vervoerder
voor rekening van cle afzencier publiekelijk of onderhands worden verkocht zonder dat enige rechterlijke
machtiging is vereis(.

4

ùe verkoop kan geschiecien z-r.rnder inachtneming van enige termijn en zonder voorafgaande kennisgeving,
indien cle zaken aan bederf r:nderhevig zijn of indien bewaring schadelijk zou kunnen zijn of schade of
gevaâr voor de clmgeving zou kunnen opleveren. Wanneer geen voorafgaande kennisgeving plaalsvond, is de
vervoerder verpliclrt na cle verkoop daarvan kennis le geven aan de afzender.

5

Ten aanzien van levencle have bedraagt de in lid 3 bedoelcle termijn drie dagen met dien verstande dat de
vervoerder zonder inachtneming van enige termijn en zonder voorafgaande kennisgeving toÌ verkoop nrag
overgaan inclien cle toestanci van de levende have zulks gewenst tJoet zijn. Wanneer geen voorafgaande

kennisgeving plaalsvonci, is

Ã
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cle

vervoerclerverpliclrt na de verkoop daarvan kennis le Seven aan de afzender

t1

(r.

vervriercler lrorlcll de ophrt:rrgst van cle verkochle zaken, na aftrek vatr het beclrag,van een eventuel'l
rer.r¡l:ours en eerì aan cle vervor:rder irr verband daarmee Ioekomende commissic err varr al hetgeen clat
terz¿rke v¿r¡ llet verkochlr: aarr de vervr.¡ercle r loekr¡rnt, zowel voor vracht als voor kostetl van opslag of
stallìng als voor andere kosten en schaclen, gedurende zes maanden na de aannemitrgvarr de zaken len
vervoer rer beschikhing van cle afzender, na verloop van welke termijn hij het ter beschikkirrg gehottclen
De

Lrcclrag oncler gc'rechtel rjke bcwa ri n g za I slel len.

Artikel 2 2
0pslag voor, tijdens en na het vervoel
Wanneer afzencler en vervoerder overeenkomen dat de vervoerder voorafgaand aan of tijdens het
overccngckomen vervoer dan wel na alloop van heì vervoer de zaken in opslag zal nemen, gcschiecll deze opslag
clncler tocp assclrj k hcicl va n dc' Algemene Opsla gvoorwaa rden.
Âfzencler en vervoercler worden dienovereenkomstig aangemerkt als bewaatgever respect¡evelijk be'waarrìcrrìer.

Artikel 23

Retentierecht

1.

De vervoerder heefr jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zâken en documenten,

clic hij in vcrbanci met de vervoerovereenkomst onder zich heeft. Dit rccht koml hem niet loe indien hij op het
rijdsrip dar lrij de zaken ten vervoer ontving, reden l¡ad te twijfelen aan de bevoegclheid van de afzenclcr cle

zaken len vervoer ter beschikking te stellen.

2.

llet retentierecht heeft mecle betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de
hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft le aanvaardcn.
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4.

nover de a f zend er ka n cle vervo erder het retentiereclrl eve neens u ito e fenen vo or h elgeen
verschulcligd is in verbarrd met voorgaande vervoerovereenkomslen.
Te

ge

he

m nog

Tegenover cle geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande vervoerovereenkomsten toetrad, kan de
vervoerder het rcrentierecht cveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschttldigd is in verbancl met die

overeenkomste n.

5.

lndien bij clc afrekening gesclril ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet
spoedig uit te voeren berekenirrg nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gecleelte over welks
verschuldigdlreid partijt n het eerrs zijn, lerstond te voldoen en voor de betalingvatt het door hem betwiste
gedeelte of van het gecleelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheíd le stellen.

Artikel 24
Pandrecht

1.

Alle zal<en, clocu¡nenten en gelden, die cle vervoerder in verband mel dc vervoerovereenkomst onder zich
heefr, strekken lrem tol pand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de afzender heeft

?.

Behoudens in dc gr:vallcn waarin clc afzencler in staal van faillissement verkeert, hem surséance van
betaling is verleend of ten aanzien van hem de sclruldsaneringsregeling natuurlijke pcrsonen vart toepassing
is verklaard, heeft de vervoerder nimmer het recht de verpartde zaken te verkopen zcnder locstemrning van
de rechtcr overcenhomst¡g ar(. 3:248 lid 2 BW'

t¿

Artìkel 25
Verloren zaken
lnrlien zaken nicl zijn afg,eleverd binnen clertig dagen na de dag, waarop zij ten vervoer werden aangerìomen en
het onbekend is waar zi)zich l¡evinden worden zij als verloren aangemerkl.
lnclien binnen één jaar nadat de vervoerder aan degene, die jegens hem recht op aflevering van zaken heeft,
schaclevcrgocdrng heeft rritgekeerd terzake van het niet afleveren van deze zaken, deze zaken ofenrge claarvan

alsnogonderdevervoerclerblijkentezijn Igekomen],isdevervoerderverplichtdeafzenderof clegeadresseercie,
die jegens hem daarÌoe schriítelijk het verlangen uitte, van deze omstandigheid schriftelijk op de hoogte te
stellen en heeft de afzender respectievelijk de geaclresseerde gedurende dertig dagen na ontvangst van deze
nrededeling het reclrt tegen verrekening van de door hem ontvangen schadevergoeding alsnog aflevering
van deze zaken te verlangen. Hetzelfde geldt, indien de vervoerder terzake van het niet afleveren geen
schadevergoeding heeft uitgekeerd, met dien verstande dat de termijn van één jaar begint met de aânvang van
de dag volgende op die, waarop de zaken hadden moeten zijn afgeleverd. Wanneer de afzender respectievelijk de
geadresseerde van zijn recht geen gebruik maakl, geldt het in artikel 21 bepaalde.

Artikel 26
VriJwaring; Himalaga-clausule

1.

De afzender, die niet voldeecJ aan enige verplichting die de wet of deze condities hem opleggen, is verplicht

de vervoerder te vrijwaren voor alle schade, die deze tengevolge van het niet nakomen van die verplichting

mocht lijden, wanneer deze terzake van hel vervoer van de zaken door een derde wordt aangesproken.

2.

Wanneerhulppersonenvandevervoerderterzakevanlretvervoervandezakenwordenaangesproken,
kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop

uit hoofcle van deze condities of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling de vervoerder

ee n

beroep kan cloen.

Artikel 22
Vertra gi ngs rente

Partijen zijn over een door hen verschuldigd bedrag wettelijke renle verschuldigd op voet van art. 6:11"9 BW

Artikel 28
Verjaring

1.

Alle op de vervoerovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende rechtsvorderingen

verjaren door verloop van een Jaar.

2. VoorzovereenvervoerrJerverhaalzoektopeenpersoonvanwiensdienstendevervoerderteruitvoeringvan
de vervoerovereenkomst gebruik heeft gemaakt voor hetgeen door hem aan de afzender of de geadresseerde
is verschuldigd, begint vanaf het moment als bepaald in art. B:1720 lid 1 BW, een nieuwe termijn van

verjaring welke terrnijn drie maanden beloopt.
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Artikel 29
Forumkeuze; rechtskeuze
Alle geschillen die voortvloeien r.¡it of sanlenhangen met een overeenkomst voor binnenlands vervoer over
dc weglussen partijen clie in Nederland hun woonplaats hebben zullen uirsluirend worclen beslecht door cle
bevoegcle rechtcr te Rolterdam, terrzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.

0p alle rechlsverhotidingen voortvloeiende uit of verband houdcndc met de vervoerovereenkorrsl is
NecJerlands recht van toepasstng

lr
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Annex a.2
(aa referred to In art. 4 of the General Terms & Gondltlons of MST Loglstlcr)

General Transport Gonditions
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ln Stichting Vervoeradres, established ln 1946, the followlng bodles work together:

evofenedex, Shippers Association for companies in trade and manufacturing
CBRB, Dutch Cenrral Office for Rhine and lnland Navigatíon
Koninklijke BLN.Schuttevaer, Dutch Association for lnland Navigation
Transpoit en Logistiek Nederland, Dutch ,Association for Transport and Logistics
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Tro n S po

rt, ttr e Netherlonds J

secretariatJ of the
Arrondissemenlsrechtbank (regionalcourt of justiceJ at Amsterdam and Rotterdam, The Netherlands
The General Transporr Conditions 20ûZ have been deposited at rhe Griffie
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Article
0

1

efin itio n s

ln these conclitions the followirlg will mean:

1.

Contract of carriage: Ihe conlracr bg which the carrier unclerîakes towarcls the sender lo carrU goods bg road

Z.

Sender: tÌle contractLral other partg of the carrier. lf a serrder is referred to in the consip"nrnent note this does
not automaticallg mean that the sender referrecl to is the conlractual other partg of the carrier.

3.

Consignee: the person who by virtue of the conträct of carriage is entitled to deliverg of the goods bg the
ca rrier.

4,

(evidence of receiptJ is
The consignment noter rhe clocument drawn up in lhree original copies, one of which
destined for the sender, rhe second Ievidence of deliverg) being destined for the carrier, and the third being

destined for thc consignee.

S.

Servants and agents: emplogees of the carrier as well as persons whose servíces the carrier uses for the
completion of llre contract of carriage.

6.

Force majeurer circumstances which a dilig,ent carrier is unable to avoid and in so far as a carrier is unable lt:
prevent the consequences thereof.

Z

Loss due to delag: financial loss arising from delag in delivering goods.

B.

Written or'in writingr in writing or electronicallg'

9.

BW: Burgerlijk Wetboek (Netherlands Civil Code].

10, CMRr Convention on rhe Contract for the lnternational Carriage of Goods bg Road (CMR] [6eneva1956], as
supplemented bg the 19ZB Protocol
11. 'Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities'the Dutch General Ferrg Boot and Regular Barge Terms and
CoÀditionsJ, most recent version, as cleposited bg StichtingVervoeradres at the reBistrg of the District Cotirls
of Amsterdam and Rotterdam
12. General Storage Terms and Conditions: the General Slorage Terms and Condittons, most recent verslon' as
deposited bg Stichting Vervoeraclres at the registrg of the Distrlct Courts of Amslerdam ând Rotterdam.

Article 2
Electronic messages

L.

lf data, including those relating to the consignment note, are exchanged electronicallg, parties shall not
dispure the admissibilirg of electronic messages as evidence in lhe event of a mutual conflict.

Z.

Electronic messages have the same evidentialvalue as written documenls, unless these messages were
not sent, savecl and registere<J in the format as agreed on t¡elween the parties and in accordance with the
securitg level and manner agreed on bg parties.

.Æ\
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corrsignnre¡t ¡ote clr¿rwn rrp ancl signed eler.trcnicallg via tlre TransFollow platform has the same eviclential
value as the consignmenl rìotrl referrecl to in sectron I llre clectronic signature placed via the TransFolltlw
platforrn ìs rccogltised as sr'tfficierrllq reliilblt:

A

Article

3

Scope of application
The GeneralTransporr Terms ancl Cr.lnclrtions applg ro the contract of carriage of goods bg road; if the CMR applies,
then the General Transport Terms ancl Conclitions also applg

Article 4

0bligations of the sender;
notice of termination of the conlract of carriage

1.

The sender is required:
aJ concerning thc goocls ancJ the trealment of same, to (imelq supplg the carrier with all dala and
information as he is able to or ought to be able to, and of which he knows or ought 1o know that suclr clata
ancl information are im¡:ortant to the carrier, unless he mag assurnc that the carrier is alrcadg aware of

bJ
cJ

d

]

this data;
to makc thc agreecl goocls available to the carrier at the agreed location and time and in the agreed
manner, accompanied bg the consignment note as required bg article 5 and bg ang further documents as
required bg law from the sender;
to clearlg and appropriatelg aclciress each package to be carried and, in so far as reasonablg practicable,
to affix or appencl lhe requirecl information and address to the packages or their packaging in such a
manner that uncJer normal circumstances it remains legible until the end of the carriage. The sender mag
agree in writing with the carrier that acldresses on the packages can be substituted bg a stalement of

numbers, letters or othcr sgmbols;
to report the total weight of the goods to be carried 0n the consignmenl nole;

eJ toloadandtostowthegooclsasagreedinoronthevehicle,andtohavethemunloaded,unlessparlies
agree olherwise, or unless olher obligations arise from the nature of the intended carriage, consìderirlg
the goocls to be carriecl ancl lhe vehicle made available.

Z.

The sencJer is not allowed to back out of his obligations mentioned in section 1 a, b, c, and d irrespcctive of the
circumstances he mag invoke ancl the sender is required 10 compensate the carrier for the damage arising

from non-cotnpliance with the obligations mentioned.
the contracl without anq
notificat¡on if the sender cJc¡es not fulfil his obligations referred to in sectionla and b; lrowever the carrier
mag onlg clo so after he hus set a firral tjeadline f or the sender rn writing and the sender fails to meet ils
obligation bg the expirg of thar cleadline. lf setting such a deadline would mean that the business operatiotts

3. Without prejuclice to the provisions of section 2, the carrier mag lerminate

of the carrier would be unreasonablg af f ected, then the carrier mag terminate the conÌract without Sranting a
deacllíne as mentionecl The sencler mag likewise lerminate the conlract, if he does not fulfil his obligation as

mentioned in section 1b.
Termination is effected bq wrítten notice and the agreemenl is termirìated when this notice is received
After termination the sencJer owes the carrier 75 pcrcent of the agreed freìght rate but cannot be held lìable
for furrher compensation. lf no freight rate was agreed, the applicable freight rate will be as per the law,
respc'ctivelg ¿s per custom, respectivelg in fairness

Ã
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Ilrc carricr rn¿lU also give rrotrce of lerminarion of lhe corìtracl, trt case of defective loading or stow¡ng or
in case of overloaclinf,, but not urrtilthe sencler has been given lhe opportunitg to rectilV the delect or thtr
overloacling lf the sender refuses Lo rcct¡f! the rlefective loading and/or stowing or the overloading, the
carricr m;rg eitirer give rrotice of ternrination of tlre contracl, or reclifU the defecÌs and,/or the overloading
himself; in both cases the sender is recluirecl to pag the carrier an amount of € 500, unless lhe carrier proves
that tl'ìe damages suffered are in exccssof that amouttt; secliorì 3 does not applg.

5.

The sender must repag t0 tl-ìe carrier ang fine irnposed on him as a result of overloadirì9, unless the carrier
has fallen short in fulfilling his oblrgations pursuant to article sections 1 and 5 or the carrier has not given

I

notice of termination of the contract ol carriage on the grouncl of the previous section, witlrout prejuclice to
his right to invr.¡ke bad faith on tlre part of the sender. ln case the sender can show proof of ang fine resulting
from violation 0f a rticle 2.6 sectìon 2 of the Wet Wegvervoer Goederetr (Law roadtransport of goods J, this
stipulation is deleted.

6.

Notwìthstanding the othe r secl¡ons of this article tlre sender must compensate to tlre carrier the damages
sufferecl in so far as caused bg the circunlstance thal lhe carriage of the goods is or will be fullg 0r pârtiallU
prohibired or restricled bg public autlroritg; however this liabilitg will not exist if the sender proves that the
carrier wâs or could have reasonablg been aware of thc prohibition or restriction al the limc of the conlract of
carriage being concluded.

Article

5

The consignment note

1.

When making the goods available the sender is obliged to submit a consignment note to the carrier which
states rhat these GeneraI Ierms and Condiiions applg to the contract of carrìage concluded,

2.

The sender rs recluired to complete the consignmenl note truthfullg and ìn full according to the instruclions,
and when making the goods available to the carrier he warrants the correctness ancJ completeness of the

data supplied bg him.

3.

The carrier is required to clearlg identifg himself as the carrier in the consignment note presented bg the
sender and to sign it and return it to the sender, lf the carrier so requires, the sender is required to sign thc

consignmenl note. The signature mag be printed or substitutecl bg a stamp or ang oîlrer mark of origin.

4.

The consignment note mag also be cJrawn up in the form of an electronic message in accordance with lhe
format and securitq level as agreecJ between the parties ancl in accordance with the manner of sending,

saving and registering as agreed betwer:n the parties.

Article 6
Evidential value of the consignment note

1.

When accepting the ¡1oods the carrer is obliged to check the correctness of the statemen( of the quantitq of
goods in the consignment note as well as the outward good condition of the goods and their packaging, and
in case clf devlation to rnakc a note of that on the consignment note. Tlris obligation does not exist il in the
opinion of the carrier this would corisiderablg delag the carriage.

?.

The consignnìent nole is prirra f¿rcie evidence, subjecl to evidence to the contrarg, of the cotrditions of the
contract of carriage and the parties 10 the contract of carriage, and of the receipt of the goods and their

packaging in outwarrJlg good conclition, and of the we ight ancl quantitg of thc' goods. lf the carrier has no

Æ---\
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reûson¿ìllle meânsì to check the correclness of tlle entries referrecl to in section

1.,

then the consignmenl note

will not be eviclential of tlrese enlnos.

Article Z
Freight pagment

I

Tlre sencler is obliged to pag the freight anc{ furlher experìses altâched to tÌre goods at the time that the
conSignment nole is hanclecJ over orlhe goods are received bg thc carrier.

2.

lffreightpaqablearclestinationlrasbeenagreed,theconsigneeisobligedlûpagthefreight,thecostsdue
owingto otlrer reasons relating to tlre carriage and further charges attachecl to the go0ds on deliverg of the
goods bg the carrier;if the consignee does not pau these upon the first remìnder, he and the sender are
jointlg and severallg obliged to paLl lf, in the case of freight pagable at destination, the sender has mentir.lned
in thc consignment note that no deliverg mag be performed without pagment of the freiglrt costs, the cosls
due owingto other reasons relating to the carriage and furlher expenses attached to the goods, the carrier, if
no paument is made, must ask the sender for furlher instructions which he is obliged to follow up, in so far as
reasonablg possible, against compensation of costs and damage and possiblg pagmenl of a reasonable fee,
unless these costs werc incurred bg his own fault.

3.

The carrier lras the right to charge all extrajudicial and judicial cosls incurreclto collect the freight and olher
amounts, as mentioned in sections 1 and 2, to the parties required to pag thc freight and other costs.

l.hc exrrajuclicialcollection costs are due as from thetimelhat the debtor is in defaull.The extrajudicial
collection costs are calculaled on the basis of the Extrajudicialcosts compensation decree (Besluitvoor
buitengerechtelijke incassokosten, Bulletin of Acts, 0rders and Decrees 20I?/t4IJ or the most recent vcrsion
of that decree.

4.

The lreight,lhe costs due owing to other reasons relating to the carriage and further expenses attached to Ìhe
goods are due also if tlre goods are not delivered at their destination or onlg partly, damaged or delaged.

5. An appeal ro set off claims

to pag freight, costs due owing to olher reasons relating to the carriage and further
expenses attached the goods against claims for ang other reason is not permitted.

6.

lf the sender does not fulfil his obligations referred to in this article, then the carrier is entitled to suspencl
departure of the vehicle, and in this event the damage arisingwill be considered as expenses attached to the

goods.

Article

B

lnstructíons of the sender

1.

The sender is entitled to clrange the localion where the goods are made available, to designate himself
or somebodg else as consignee, to change a designation given of the consignee as well as to give orders

concerning deliverg or to change the place of deliverg, provided these instruclions do not ¡mpede the normal
business operations of the carrier lnstructions concerningnon-deliverg which reach the person havingto
carru them out on time, must still Lre carried out however,
?

.

3.

lnstructions mag also be given after recetpt

crf

the goods bg the carrier

The se nder is rec¡uired to conìperìsale 1l¡e carrier for ang damage and costs caused bg followingthe
instructions. lf as a result ol"thr: instrr¡ctions given the vehicle has been clriven to a location which was

nol previoqslg ag,reecl on, therì the sencler is reqt.rired lo PaU
cor-fìpensatirrg thc clarrrap,e sr,rlferecl ancl expense s itrcrtrrecl.

4.

¿ì

reasonable fee ìn this respecl âswell as

Tlie right to give inslructiorrs lapses as soon as the consignee accepls the goocls at tlre place of cleliverg or
the consignee cl¿lirns compensation frclrr tlre carrier because lhe latter did not deliver the goods,

Article 9
Obligations of the carrier

1-

The carrier is requirecl to eccept tlre goocls a¡r,reed on at the place and time and in lhe manner agreed as
well as to communicate the loading capacrtg of the vehicle lo the sender, unless it can be presumed that the

sender is aware of this.
2

The carrier is r:bligecl to deliver the goocls rece rved for carriage at the destination in tlre condition in which he

has received thern

aperiodof

3.

Thecarrierisobligeclrodeliverrhcgooclsreceivedforcarriagewi¡hinareasonabletimeperíod;if
deliverg has been agreecl in writing cJeliverg musl be carried oul wilhin this period.

4.

lf the carrier does nor fulf il the oblrgation referred to in seclion 1, either partu mâV give notice of lerminaÌion
of the contract in respect of the g,oocls nol get accepled bg the carrier. However, the sender mag do so onlg

after having set a cleaclline irr writing for the carrier and the carrier does not fulfil his obligation at the expirg of
ir.

Notice of termination is given bg a written communication to the other partg and the contract terminates
whcn this noticc is received.
Alter termination the carrier is required to compensâÎe the sender for the damage which he has suffered as a
result of the termination. lhis compensation, however, cannol amounl to more than lwice the freight and the
sender owes no freight.

5.

of thesenderif and
Thecarrierisobligecltochecktheloading,stowinBandangoverloadingbgoronbehalf
and
stowing
is defective, he is
loading
considers
that
the
lf
carrier
the
in so far as circumstances permit this.

obliged, nolwithstanding the stipulatiorr in arlicle 4 section 4, to make a note of this on the consignment note
lf he is not able or in a positton ro fulfil his control obligation, he mag make a note of this on the consignmetlt
n0te.

6.

lf cleliverg domicile has been agrcccl, the carrier must cleliver the goods to the door of the address mentioned
i¡ the co¡sigr1nre¡t note or to tlre cloor r¡f an aclclress which the sender has provicled in good time instead of
the one irr the consignmenl note pursuant 1o article B. lf the address is not reachable via a surfaced road or
anU other reasonable manner, it must be clelivercd to a location, which is as close as possible lo the adclress

origlnallq indicated.

Article

10

Liabilitg of the carrier

1

Except in the case of force majeure (he carncr is liable for darnage lo or loss of the goods and for damage due
to cJelaUed cleliverg in so far as the carrrer lras trot fulfilled the obligations referred to in arlicle 9, sections 2
ancl 3.

Æ',.h
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Z.

lhe c¡rrier is also lialtle fclr ar:(s antl omissions of lris agents ¿¡tltl servanÌs in lhe sarne waU as for his own
acls a r'ìcl t¡missiorrs.

3.

Thecarrìerca¡norrelievehimself of hisliabilirgbginvoking,thedefectiveconcjitionof thevehicleorof lhe
equipment which he uses unless this was macle available to him bg the sender, the corìsignee or the receiver
Materialwill not mcan â ship or a railwag carriage contairringthe vehicle.

Article

11

Special risks

Notwithsranding article L0, the carrier, who does not fulfil his obligations pursuant to article I sections 2 and 3,
will neverrheless not be liable lor the clamage arising from this, in so far as the non-observance is the result of
the special risks related to onc or more of the following clrcumstances:
a] the carriage of the goocls in an open uncovered vehicle, if thiswas explicitlg agreed and specified in the
constgnment note;
bl absence of or cJefective conclition of packing of the goods which considering their nature or the manner of
carriage should have been suff icientlg packed;
cJ hanclling, loading, stowing or unloading of the goods bg tlre sender, the consignee or persons acting on

d]
e]

accounl of llre sender or the consignee;
the närure of certain commodities which owing lo causes related to this nature arc exposed to total or
partial loss or to damage, part¡cularlU througlr combusÌion, explosion, melting, breakage, corrosion, decag,
desiccation, leakage, normal reduction of qualitg or presence of vermin or rodents;
heat, cold, temperalure varia(ions or air humiditg, but onlU if it has not been agreed that the carriage would
be performed bg means of a vehicle especiallg equipped to protect the goods from the effects of such
cond itions;

fJ incompleteness or inadequacg of the address, numbers, letters or signs 0n the packages;
gj the fact that it concerns carriage of a live animal
Article 12
Presumption of exonerating circumstances

L. lf the carrier

proves that, considerrng the circums(ances of the case, the non-compliance with his obligations
pursuanl to article 9 sectiolis 2 ancl 3 mag have been a consequence of one ormore of the special risks
specified in article 11, it will be presumed thâÎ the non-compliance was indced such a conseguencc. However,
the person who is entitled to rcceive the goods from the carrier maV Prove that this non-compliance was not

whollg or partlU causecl bg one of these special risks

?.

The presumption referred to here above does not applg in the evenì mentioned in article 11a, if there is an

abnormal shortage or an abnormallg large loss of ¡rackages.

3.

lf, in accorclance with what tlre par(ies haclagreed, the carriage is performed bg means of a vehicle especiallg

equippecl to protect the goo<is from the ef fects of heat, cold, temperature variations or air humiditg, the
carrier for rhe purpose of ext¡neration of his liabilitg as a resuh of these effects mag onlg invoke article 11d
if hc proves that all measLtres lrad been taken, which he was obliged lo take considering the circumstances,
with respect to the clroice, the mainte nance, and tlle use of such equipment and that he acted in accordance
with the special instruclions referrecl to in section five.

g
,A

4.

article 11g, if he proves tlrat all rrleasures had been taken which he was normallg
obliged to take, consideringthe circumstances and that he acted in accordance with the special instructions

The carrier mag onlg invoke

referred to in sc'ction five.

5.

instructions referred to in sections three and four of this arlicle mLrst have been given to the
carrier before the start of the carriage ancl rnr"¡st have been explicitlg accepted bg him and must be specified
in the corrsignment note if one has been issued for the carriage concerned. Merelg the specification of them
in the consignment nole corrstiiutes no evidence in this event.
The special

Article 13
Compensation

1.

The compensation owed bg the carrier on the ground of non-conrpliance w¡Îh his obligarion pursuant to

article 9 section 2 is limited 1o an amount ol € 3.40 per kilogram; the carrier is not liable on the grounds
of the contract of cârriage for other damage than that arising from loss of or damage 1o the goods, such as
consequential damage, business stagnaÌion or immalerial damage.

2.

Thenumberofkilograrnsasbasisforthecalculationoftheamountspecifiedinsectionlistheweightofthe
damaged or not del¡vered object as specified in the consignmenl note.

3.

lf the carrier is liable because hc did not deliver within the reasonable period specified in article I section 3,
the compensation for delag in deliverg is limited to once the freight; if the period specified in article 9 section
3 has been agreed in writing,lhe compensation is limited to lwice the freight.

4, The costs of expertise research,

salvage anci other costs which are incurred to cstablish and realise the value

of the damaged or lost goods and of those delivered with delag are considered as depreciation of the object.

5,

lf the carrier is liable because of non-compliance with his obligation stemming from Sections B:1115 para
2 and 8:1118 pa ra 3 BW, or the articles 6 section 1, 19 section s

4,2I

or 25 of these terms and conditions,

compensation due bg the carrier in this respect shall not exceed the compensation which he would owe in the
event of total loss of the goods concerned.

Article

14

lntention to cause damage and wilful recklessness
himsell carried out either with the intention to cause
damage, or recklesslg and in the knowledge that this damage would ensue, does not deprive the carrier of his
right of appealing to anV exoneration or limitation of his liabilitg,

An act or an omission bg whornever, except lhe carrier

Article 15
Notice of damage

1.

lf the goods are delivered bg the carrier showing obvious darnage or loss and the consignee does not, on

receipt of the goods or immediatelg thereafter, communicate 10 the carrier a reservation in writing, specifging
the general nalure of the damage or lhe loss, then (he carrier is presumed to have delivered the goods in the
sarne condition as in which he received them.

Æ\.
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clarnarge or the loss are not externallg visible and the consignee lras not, within orle week of íJCCeptarìce
of the goocls, comrnurricatecl f cl the cArrer a r(ìs(:rvatlon itl wrilrng, specrf ging the general nature of Ìhe
rJamage or the loss, then rhe carrier rs lrkr-'wi:;e presur.necl to have deliverred the gottcls in the sarne cclndition

lf

t¡e

¿s in whiclr he lras receivecl
3

lhet¡.

lf rhe goorls are nol delivcrecl withìn a rcasonable or an ;lgreed pe'riod arncl the consignee has not, withirl 0ne
wcck of accepta.ce of the goocls, corrrnunicatecl 1o the carrier a reservation irr writing, specifgingtlr¿lt the
goocls were not cleliverecl within tlrrs periocl, then the carrier is prc"sume'd to have delivered the goods witlrin

this period.

Article 16
Right to claim
Both the sender and the consignee are entitled to clemancl deliverg of the goods in accordance with the
obligations of tlre carrier from the carrler

Article

1Z

Cash on de¡iverg (c0D)
however, shall not exceed the
onlg after advance pagment of the
the
goods
mag
cleliver
the
carrier
case
that
ln
invoice value of the goocls.
accepl
some other form of pa$menl.
carrier
1o
CgD amount in cash, unless the sender has authorised the

1, Parties rnaq agree fhat the goocls will charg,ed with a C0D amount which,

Z.

lf after notice of arrival the consignec docs not pâU the COD amount in accordance with the form of paUmenÌ
as prescribecl bg the sender to the carrier, llren the carrier musl ask the sender for further instrucl¡ons.
The costs relaled to asking for instructions are for accounl of the sender. The carrier must follow up the
instructions given to him, in so far as this is reasonablg possible, in return for reimbursement of costs and
possiblg a reasonable fec', unless lhese c0sts were incttrred bg hís own fault.
lf the sencler gives instructions to the effect that deliverg must be carried out in dev¡ation to instructions
previouslg given relaf ing t0 paUme nt, then lhese instructions must be given in writing to the carrier.
ln the absence of instrucrions the stipulations of article 21 applg mutatis mutandis.

3. The carrier is obligecl

after deliverg of a C()D consignment and transfer of the amount to him 10 rem¡t the C()D
amourìt without delag but in anq event within two weeks to the sender or to transfer iÎ 1o his bank or giro
åccount.

4.

The perioclof two weeks specified in section 3 starts on the dau that the goods are delivered.

who at the tinre of cleliverg knows that the goods are burdened bg a C00 amount is obligecl tr:
pag to tlre carricr the arnount which tlre laller owes to the sender.

5. The consignee
6

lf fhe goocls have l-¡een cleliverecl withoul the COD amounÌ having been collected in advance, the carrier is
obligecl to compensâ(e the serìder for the damage to the maximum of the COD amount, unless he proves

that thcre was rìo fault on his ¡-rarr or on the part of his emplogees This obligation does not alfect his right ol
recourse against the consigtrce.

Z

The C0D fee due accrues to thc sender

,m.

KY

lì

fl.

All clairns againsr Ihc' carrier stemrning from a C0D concjition are limìted lo one gear, count¡ng from the
comme¡cement of the <lag following the dag when the goods were delivered or ought to lrave been delivered

Article 1B
Reservations of the carrier
ln application of the present conditions the corrier reserves the right:
aJ to carrg tlre goods bg means of the velricles which are appropriate in his opinion and to keep them if
necessarg in such vehicles, storage rooms or warehouses as he thinks fit, irrespective of whether these
vehicles, Storage rooms or warehouses bclong to the carrier or third parties;
bJ to have the free choice of lhe ror-¡re for carriage, and likewise to deviate from the customarg route. He is also
entitled to call on places as he thinks fit for the operation of his enterprise.

Article 19
Prevention after receipt

t.

lfuponreceiptofthegoodsbgthecarrierthecarriagecannotreasonablgbeeffecled,continuedorcompleted
or within a reasonable timc period , the carrier is obliged to communicate th¡s to lhe sender. Both carrier and
sender are lhen entitlecj to give not¡ce of termìnation of the contract.

2. Notice of termination shall be given bg notifging the other partg in writing and the contract will terminate
when this written notification is received

3.

The carrier is not obliged to effect further carriage to the place of destination and is entilled 1o unload the
goods and store these at a place fit for the purpose; the sender is entitled to take possession ofthe goods.
The costs incurred with respect 1o the goods in connection with the termination are for account of the sender,

under reservation of section 4.

4.

Wi¡hout prejudice to force majeure the carrier is obliged to compensate the sender for lhe damage which he
suffers as a result of the terminalion of the contract.

Article 20
Stack-on transport, through transPort

1.

lf part of rhe carriage, whether or not after transhipment of the goods, takes place on inland waterwaus,
the liabilitg of rhe carrier for this part is clefined bg articles I and 13 of the Algemene Veerboot- en
Beu rtvaa rtcondities.

2.

lf,afierdelivergofthegoodswhichhehascarried,thecarrierundertakestohavethegoodscarriedonwards,
he does so in the capacitg of a forwarding agent and his liabílitg in this capacitg is then limited to € 3,40 per
kilogram for lost or damaged goods; no further compensation for ang kind of damage shall be owed.

Artícle 21
Storage in the event that the consignee does not show up

1.

lf the consignee does not show up after norice of arrival of the goods, , if he does not begin taking deliverg of
the goods, if he does not continue to accepl deliverg of the goods regularlg and with appropriate haste, if he
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reft,scs to accept the goorls or to srgn for receipt, tlre carrier m¿r! sl0re the goocls for account and risk of the
sencler, observing dtrc care, in a manner arrcl localion of lris determination, if necessarg also in thc vehicle in
which the goods were carried; the carrier is obliged lo inform tlre sender

2. The carrier, takrnp, sectiotr I into consideration

mag also proceed to storage or garaging, if furnishment of
securitg as specified in article 23 section 5 is refused, or if a dispute arises over the amount or the nature of
the securitg to bc furnishecl.

3.

Except in the event of seizure, the goods mag be sold publiclg or privatelq for account of the sender without
ang legal authorisation being requirecl, but onlg after expirg of one week after a notice in writing bg registered
mail to thc sendcr of the intention lo sell

4.

The sale mag be effected withoul observing ang term and without prior notice if the goods are perishable or
s(orage maq be detrimental or give rise to damage or danger for the vicinitg. lf prior notice was not given, the

carrier is obliged to inform the sender of the sale afterwards.

5.

With regard to livestock the term specified in section 3 is three dags, subject 1o the right of the carrier to
proceed to the sale without respectrng anV term and withoul prior notice if the condition of the livestock so
warrants. lf prior notice was not given, the carrier is obliged to inform the sender of the sale afterwards.

6.

Tlre carrier will retain the proceeds from the goods sold, after deduction of the amount of ang COD and a fee
due to the carrier in connection therewith and of evergthing due 1o the carrier in connection with the goo<Js

sold, both for freight as well as the costs or slorage and parking and other cosls and damages, for the sender
for six months following the acceptance of tlre goods for carriage, at the expiru of which te rm he shall put the
emount retained in judicial custodq.

Article 22
Storege before, during and after carriage
lf sender and carrier agree that the carrier will store tlre goods before or during the carriage as agreed, or will do
so on completion of the carriage, such storage is effected under application of the General Storage Terms and
Conditions, pursuant to which sender and carrier are respectivelg considered as the deposilor and the custodian.

Article 23
Right of lien

L.

The c¿¡rrier has a right of lien on goods and docurnents in his possession in connection with the contract of
carriage towards anU person who demands deliverg of same, This right does not accrue to him if, at the time
of receipt of the goods for carriage, he had reason to doubt the right of the sender to make the goods available
for carriage to lrim

2-

Ihe right of lien applies likewise to charges attached to the goods bg wag of COD as well

as to the COD fee tt:

which he is entitled, for which he is not obliged to âccept secuntu.

3.

The carrier mag also exercise the right of lien against the sender for reason of what is still owed to him with

respect lo prevrous contracts of carriage.

4.

Likewise, the carrier mag exercise the right of lien against the consignee wlro in this capacitg became a partU
to previous contracts of carriage for reason r.¡f what is still owed to him with respect to these contracts

Ã,
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5.

lf when sefilingthe invoice a dispute arises over the amount due or if there is a need for a calculation to be
r¡ade for tlre determination ol what is clue that cannol be rnade quicklg, therr the partg demancling deliverg is
obliged ro paU forthwith the part whiclr ihe parties agree is due and to furnish securitg for the part in dispute
or for the part lor whic.h the amount has not get been established.

Article 24
Right of pledge

1.

All the goods, clocuments and monies rn possession of the carrier in connection with the contract of carriage
serve as pledge for all claìms which he has against the sender.

2,

Except for the cases where the sender has been declared bankrupt, has been granted moratorium of
pagments or in has been declared subject to a debt reorganisation scheme for natural persons,lhe carrier
shall never be entitled to sell the plcdgecl objects willrout permission from lhe Court in accordance with
Section 3:248 para 2 BW,

Article 25
Lost goods

thirtg dags from the dag when theu were accepted for carriage and if
will
goods
be considered as lost.
is
unknown,
the
their whereabouts
lf within one Uear after the carrier has paid compensation for non-deliverg of the goods to the person who was
entitled to deliverg of same, these goods or s0me of them appear to be Iagain ) in possession of the carrier,
the latter is obliged to communicate this crrcumsiance 10 the sender or the consignee in writing, whichever
has expressed the wish to this effect in writing, and then the sender respectivelg the consignee has the
right for thirtg dags from receipt of such communicalion to demand as yet deliverg of these goods against
reimbursement of the compensation he has received The same applies if the carrier lras paid no compensation
for non-deliverg, subject however t0 the periocl of one Uear 1o start from the dag after the dag when the goods
ought to have been delivered. lf tlre sender or the consignee respectivelg does not avail himself of this right,
lf the goods have nor been delivered within

art¡cle 2l applies.

Article 26

lndemnification; Himalaga clause

1.

The sender who fails to meet any obligation which the law or these conditions impose on him is obliged to
indemnifg the carrier against all damages which he might suffer as a result of this non-compliance when he

is held liable bg a third perlg on accotrnl of the carriage of the goods.

2. When servants

and agents of the carrier are held liable on accounl of the carriage of the goods, these persons
mag invoke each liabilitg limitation and/or exoneration which the carrier can invoke pursuant to these
conditions or anll other legal or conlracluål provision.

Article 27
Default interest
Pursuanl 1o Section 6:LL9 8W, parties owe slatutorg default rnterest on ang amounts owed

Æ\

fvrRvor r

1¿

f

v7

Article 28

Limitation period

1.

Z.

Alljudicial claims basecl on or relatecl lo the conìract of carriage are limited to one Uear

lnsofarasacarrierseeksrecourseagainstapersonwhoseservicesthecarrierhasusedincompletingthe
conlract of carriage to recoup what rhe carrier is due lo llre sender or lhe consignee a new limitation period of
three months begins from the time as stipulated in Section 8:7720 para 1 BW.

Article 29
Choice of court; choice of law

1.

All disputes arising from or relating to domestic carriage bg road between parties residing in the Netherlands
can exclusivelg be adjudicated bg the compelent court in Rotterdam, unless the parties agree olherwise in

wilt¡ng.

?. All legal relationships

ensuing from or relating to the conlract of carriage are governed bg Dutch law
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inities

Artikel

Def inities

1

ln deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.

Derde(n): al diegenen, niet zijnde ondergeschikten, waarmee de Expediteur zich ten behoeve
van de Opdrachtgever heeft verbonden, ongeacht of Expediteur zich op eigen naam of op
naam van Opdrachtgever heeft verbonden;

2.

Diensten: alle handelingen en werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die
Expediteur voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;

3.

Expediteur: de natuurlijl<e of rechtspersoon die Diensten voor Opdrachtgever verricht en die
gebruik maakt van deze Voorwaarden, onder welke persoon niet uitsluitend wordt verstaan
de expediteur als bedoeld in Boek 8 BW;

4,

Opdrachtgever; iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht tot het verrichten van
Diensten aan de Expediteur geeft en daartoe met deze de Overeenkomst sluit, ongeacht de
overeengekomen wijze van betaling;

5,

E.xpediteur en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met
betrekking tot de door de Expediteur uit te voeren Diensten, waar deze Voorwaarden deel van
uitmaken;

6.

Overmacht: alle omstandigheden die de Expediteur redelijkerwijze niet heeft kunnen
vermijden en waarvan de Expediteur de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen

Overeenkomst:

de door de

verhinderen;

7.

Voorwaarden: deze Nederlandse Expeditievoorwaarden.

8.

Za(a)k(en): de ter zake van de uitvoering van de overeenkomst aan de Expedíteur, diens
hulppersoon of Derden door of namens Opdrachtgever ter beschikking te stellen of gestelde
z

a

ken,

Werkingssfeer

Artikel2.

Werkingssfeer

1,

Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke
handelingen met betrekking tot de te verrichten Diensten door de Expediteur, voor zover deze
niet zíjn onderworpen aan dwingend recht. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook
nadat de Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.

2.

Voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwirrgbaar is, tast
dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden niet aan. Voorts zal geldend

geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het
(ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

ln geval van strijd¡gheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van
deze Voorwaarden

3

Artikel

Derden

3

De Opdrachtgever laat aan de txpediteur de vrije hand om ter uitvoering van de Overeenkomst Derden
in te schakelen en de {algemene) voorwaarden van die Derden voor rekening en risico van

Opdrachtgever te aanvaarden, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. Expediteur is
verplicht om op verzoek van Opdrachtgever (een kopie varr) de (algemene) voorwaarden waaronder
hij met die Derden heeft gecontracteerd aan Opdrachtgever te overhandigen.

Tot stand komen van de overeenkomst

Artikel4.

Totstandkoming Overeenkomst

1,

Alle door de Expediteur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend

Z.

Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en
voor zover Expeditcur deze schriftelijk heeft bevestigd of Expediteur met de uitvoering van de
Diensten is aangevangen'

Douanewerl<zaamheden

Artikel

1.

5

Doua newerkzaamheden

Het aan de Expediteur verstrekken van gegevens, die redelijkerwijze worden verstrekt voor
het verrichten van douaneformaliteiten, houdt opdracht daartoe in, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.

2.

3

Deze opdracht wordt door Expediteur aanvaard door middel van een uitdrukkelijke
schriftelijke bevestiging of doordat de Expediteur aanvangt met de uitvoering van de
douaneformaliteiten. Expediteur is nooit verplicht een opdracht tot het verrichten van
douaneformaliteiten te aanvaarden.
lndien Expediteur bekend raakt met gegevens of omstandigheden waaruit kan worden
afgeleid dat Opdrachtgever niet voldaan heeft aan artikel 9 lid 3 van deze Voorwaarden
(onjuiste en / of r:nvolledige gegevens en / of documenten ter beschikl<ing heeft gesteld) en
op basis waarvan Expediteur de opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten niet zou
hebben aanvaard, is Expediteur te allen tijde gerechtigd deze opdracht, al dan niet vastgelegd
in een aanvullende overeenkomst en/of machtiging, zonder verplichting tot
schadevergoeding, te beëindigen en niet (verder) uit te voeren.

Vergoedingen en overige kosten

6.

Artikel

Vergoedingen

1.

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod (offerte)
geldende prijzen. indien tussen het moment van het aanbod en het moment van de uitvoering
van de Overeenkornst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer z¡jn te verstaan
tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen etc.)
een verhoging ondergaan, is Expediteur gerechtigd deze verhoging aan Opdrachtgever in
rekening te brengen, De Expediteur dient de wijzigingen te kunnen aantonen.

2.

lndien door de expediteur all-ìn tarieven of forfaitaire (gefixeerde) tarieven worden berelcend,
moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen
bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van de Expediteur komen.

3.

Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in tarieven en in forfaitaire (gefixeerde)tarieven

in

ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en

legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzel<eringspremies,

4- ln geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
overeenl<omst geen rekening behoefde te worden gehouden met de l<ans dat zij zich zouden

voordoen, die de Expediteur niet kunnen worclen toegerekend en die de kosten van de
uitvoering van de Diensten aanzienlijk verhogen, heeft de Expediteur aanspraak op bijbetaling.
Waar mogelijk plcegt de Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Alsdan zal de
bijbetaling bestaan uit de extra kosten die de Expediteur heeft moeten maken teneinde de
prestatie te vcrrichten vermeerderd met een extra naar biilijkheid vast te stellen vergoeding
voor de door de Expediteur te verrichten prestaties.

5.

Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer Derden krachtens
enige bepaling in de desbetreffende overeenkomsten tussen Expediteur en Derden gedurende
de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdage n in het land waar de Dienst wordt
verricht, tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij
zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge dclor de Opdrachtgever
aan de Ëxpediteur worden vergoed.

6.

Tenzíj sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Expediteur, komen bij
onvoldoende laad- en /of lostijd alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden,
wachtkosten enz, voor rekening van de Opdrachtgever, ook dan wanneer de Expediteur het
qognossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest
heeft aangenomen. De Expediteur dient zich in te spannen om de kosten te voorkomen.

Verzekering

Artikel
L

2

7.

Verzekering

Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de Opdrachtgever
afgesloten na aanvaarding door de Expediteur van de uítdrukkelijke schriftelijke opdracht
van Opdrachtgever, waarin Opdrachtgever de te verzekeren zaken en de te verzekeren
waarde duidelijk specificeert. Opgaaf van de waarde of het belang alleen is niet voldoende.

De Expediteur zal de verzekering (doen) onderbrengen bij een verzekeraar /

verzekeringsrnakelaar
verzekeringsrnakelaar
noch aansprakelijk.
J

assurantietussenpersoon. Voor de gegoedheid van de verzekeraar /
/ assurantietussenpersoon is de Expediteur niet verantwoordelijk

/

De Expediteur is, wanneer hij bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt van materialen,

zoals bokl(en, kranen, vorkheftrucks en andere werktuigen, die niet standaard onder zijn
uitrusting vallen, gerechtigd voor rekening van de Opdrachtgever een verzelcering te sluiten,
die de risico's dekt dìe voor de Expediteur uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.
Waar mogelijk pleegt de Ëxpediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever over het
gebruik van dergelijke materialen. lndien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt

cle Expediteur de maatregelen die hem het beste voorkomen
Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daaromtrent.

in het

belang van de

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel
1.

B.

Aflevertijd, wijze van verzending en route

tijd van aflevering bindt de Expediteur
niet. Tijden van aankomst zijn geen fatale termijnen en worden door de Expediteur niet

Enkele vermelding door de Opdrachtgever van een

gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2

Artikel
I
1

2

lndien de Opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft
gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van de Expediteur, waarbij deze
steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter
uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.

9.

Aanvang van de Diensten

De Opdrachtgever is verplicht de Zaken in deLigdelijke verpakking op de overeengekomen
plaats, tijd en wijze ter beschikking van de Expediteur of een Derde te stellen.

De Opdrachtgever is verplicht de Expediteur omtrent de Zaken alsmede omtrent de
behandeling daarvan tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen, waarvan
hij weet of behoort te weten dat zij voor de Expediteur van belang zijn. lndien de Zaken en/of
werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder begrepen douaneen accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de Opdrachtgever tijdig alle
inlichtingen en documenten te verstrekken die voor de Expediteur noodzakelijk zijn om aan
die bepalingen te voldoen.

3

De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens en documenten juist

en volledig zijn en dat alle instructíes en ter beschikking gestelde Zaken in overeenstemming

zijn met de wet- en regelgeving. De expediteur is niet gehouden doch wel gerechtigd te
onderzoeken of de hem geclane opgaven juist en volledig zijn.
Artikel

L0.

BehanrJelirrg van Zaken

1

2

Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in
ontvang,st nemen onder gerechtelijkc cxpcrtise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk
voorschrift van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van de kosten'
Ongeacht het in lifi 1 bepaalde is de Expediteur gerechtigd, maar niet verplicht, om op eigen
gezag voor rekening en r¡sico van de Opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het
belang van laatstgenoemde nodig acht. Waar mogelijk overlegt de Expediteur vooraf met de
Opdrachtgever. lndien dit niet mogelijk is, neemt de Expediteur de maatregelen die hem het
Seste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever,
zodra clit reclelijkerwijze mogelijl< is, van de genomen maatregelen en de daaraan verbonden
l<osten.

3

De Expediteur is geen deskundige met betrekking tot de Zaken. De Expediteur is daarom niet
aansprakelijl< voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige opgave van

de Expediteur met betrekking tot de toestand, aard of kwaliteit van de Zaken of ten aanzien
van overeenstemming van monsters met de Zaken,

Aansprakeliikheid

Artikel

1.
2

3

11.

AansPrakelijkheid

Alle Diensten geschieden voor rel<ening en risico van de Opdrachtgever
De Expediteur is - onverminderd het bepaalde in artikel 17 - niet aansprakelijk voor enige
schade, tenzlj de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid
van de Expediteur of diens ondergeschikten.

De aansprakelijkheid van de Expediteur is in alle gevallen beperkt tot L0.000 SDR per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. Met
inachtneming van voornoemde limiet zal in geval van beschadiging, waardevermindering of
verlies van de in de Overeenkomst begrepen Zaken de aansprakelijkheid verder zijn beperkt
tot 4 SDR per kg beschadigd, in waarde verminderd of verloren Segaan brutogewicht.

4

De door de Expediteur te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de
Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de Zaken, bij ontbreken waarvan de door de
Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is
ontstaan.

5

6

De Expecliteur is nimrner aansprakelijk voor gederfde wínst, gevolgschade en immateriële
schade hoe ook ontstaan.

lndien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade ontstaat waarvoor de Expediteur niet
aansprakelijk is, dient de Expediteur zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel L9
van deze Voorwaarden, in te spannen orn de schade van de Opdrachtgever te verhalen op
clegene die voor de schade aansprakelijk is. De Expediteur is gerechtigd de daarbij gemaakte
kosten aan cJe Opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de Expediteur zijn
aanspraken op de door hem ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden aan

cle Opdrachtgever af
7

De Opdrachtgever is tegenover de Ëxpediteur aansprakelijk voor alle schade - waaronder
rnaar niet beperkt tot materiêle schade, irnmateriële schade, gevolgschade, boeten,
interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens

niet of niet tijdige

aanzuiverirrg

van

douanedocumenten

en

aanspraken wegens

procJuctaansprakelìjkheid err/of intellectuele eigendomsrechten - die de Expediteur direct
dan wel indirect lijdt ten gevolge van onder meer de niet nakoming door Opdrachtgever van
enige verplichting op grond van de Overeenkomst of op grond van toepasselijke nationale
en/of internationale wet- en regelgeving, ten gevolge van enig voorval dat in de risicosfeer
van Opdrachtgever is gelegen, alsmede ten gevolge van de schuld of nãlatigheid in het
algemeen van de Opdrachtgever en/of diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde
en/of werlczame derden.
¿t,

De Opdrachtgever zal de Expediteur te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden,
waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de Expediteur als de Opdrachtgever, die

verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade,
9

De Expediteur, die niet zelf vervoert, is, ool< in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven
zijn overeengekomen, niet als vervoerder, maar steeds als doen vervoerder volgens titel 2

afdeling 3 van Boel< 8 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk, waarbij de aansprakelijkheid wordt
beheerst door deze Voorwaarrien.
L0

lndien de Expediteur door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter
zalce van bij de uitvoering van de Diensten ontstane schade, dan is de Expediteur niet verder

aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de Overeenkomst.
11.

Kan de Expediteur ter afwcring van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een Derde

of ondergeschikte aan de

Overeenkomst een verweermiddel jegens de Opdrachtgever
ontlenen, dan kan ook een Derde of ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging
door de Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermidclel inroepen, als ware ool< de
Dcrde of ondergeschikte zelf partij bij de Overeenkomst.
L2

Artikel
1

2

Wordt een Expediteur ter zake van beschadiging of verlies van een Zaak of vertraging in de
aflevering, buiten overeenkomst aangesproken door iemand die geen partij is bij de
Overeenkomst of een door of namens de Expediteur gesloten overeenkomst tot vervoer, dan
is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit Overeenkomst zou zijn.

12.

Overmacht

lngeval van Overmacht blijft de Overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de
Expediteur worden echter voor de duur van de Overmacht opgeschort.
Alle extra kosten veroorzaakt door Overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of
terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de
Opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de Expediteur aan deze te worden voldaan.

Artikel

13.

Weigering vervoerders

lrrdien vervoerclers weigeren voor aantal, gewicht enz, te tekenen, is de Expediteur voor de gevolgen

daarvan niet verantwoordelijk.

Dwingend recht

Artikel

14.

Overeenl<omst tot het doen vervoeren van goederen

Deze Voorwaarden laten de artikelen 8:61"

I,2

lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), 8:62 lid 1 en 2 BW, 8:63 lid

en 3 BW onverlet,

Betaling

Artikel
1

15.

Betalingsvoorwaarden

De Opdrachtgever is verplicht de Expediter¡r de overeengekomen vergoedingen en de andere

uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz, bij aanvang van de
Diensten te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
2

Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever

3

De in lid 1 bedoelde bedragen zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de
Overeenkomst schade is opgetreden.

4

lndien in afwijking van lid L van dit artikel door de Expediteur een krediettermijn wordt
toegepast, is de Expediteur gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag in rekening te
brengen.

5

Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen - ook toekomstige
- van de Expediteur

terstond en in hun geheel opeisbaar, ln elk geval zullen alle vorderingen

terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien:
- het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken, de Opdrachtgever
surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking geheel of voor een

-

belangrijk deel over zijn vermogen verliest;
de Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de
nakoming van enige financiële verplichting jegens de Expediteur, ophoudt zijn bedrijf uit
te oefenen of- ingeval van een rechtspersoon maatschap ofvennootschap - indien deze

ontbonden wordt.
6,

De Opdrachtgever is verplicht om op eerste vordering van de Expediteur zekerheid te stellen

voor hetgeen de Opdrachtgever aan de Expediteur is verschuldigd dan wel

wordt
zelf
in
verband
met
het
indíen
de
Opdrachtgever
ook,
bestaat
verschuldigd. Deze verplichting
verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld,

7

De Expecliteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betalìng van
vracht, rechten, heflingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden
verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldocn aan het verzoek van de
expecliteur tot een verplichting tot zekerheidstelling komen ten lastc van de Opdrachtgever.

lndien c.le Expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de
Opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te
vorderen.
Waar mogelijk pleegt Expediteur vc.rorafgaand overleg met de Opdrachtgever. lndien geen
tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt Expediteur de maatregelen die hem het beste

voorkomen
daaromtrent
8

in het

belang van de Opcirachtgever en informeert de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de Overeenkomst door enige
overheid in te vorderen clan wel na te vorderen of na te heffen bedragen alsmede daarmee
samenhangende boetes aan de Expediteur te vergoeden,

Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan de expediteur te
worden vergoed, indien de expediteur in verband met de Overeenkomst voor voornoemde
bedragen door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.
9

te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van
onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van de Expediteur in
verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.

L0

Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst, van het uit anderen hoofde ter zake van de Diensten door de Opdrachtgever
verschuldigde of van verdere op de Zaken drukkende kosten, met vorderingen van de
Opdrachtgever of opschorting van voormelde vorderingen door Opdrachtgever is niet

De Opdrachtgever zal de Expediteur

toegestaan.

Artikel
1

L6.

Toerekening betalingen en rechtelijke- buitengerechtelijke kosten

Betalingen

à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente

vorderingen te zijn geschied.
2

De Expediteur is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van

de vordering aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De

buitengerechtelijke
incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is en
bedragen 1,O'r/ovan de vordering met een minimum van € 1.00,-.

Artikel
:L

17,

Zekerheden

De Expediteur heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en gelden, die de Expediteur
uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, jegens een

ieder te weigeren.
2

De Expediter¡r heeft een retentierecht op alle Zaken, documenten en gelden die hij uit welke

hoofde en rnet welke bestemrning ook c¡nder zich hecft of zal krijgen, voor alle vorderingen
die de Expediteur ten laste van de Opclrachtgcver en / of dc eigenaar van dc Zaken heeft of
zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke g,een betrekking hebben op die Zaken.
3

De Expediteur heeft een pandrecht op alle Zal<en, documentetr en gelden die de Expediteur

uit welkc hooftle en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle
vorderingen clie de Expediteur ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de
Zaken heeft of zal krijgen.
4

De Expediteur zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken aan de Expediteur

toevertrouwt voor het verrichten van Diensten, kunnen beschouwen als door
Opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die Zaken.
5

de

lndien bij afrekenirìg een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling
daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van de Expediteur,
de Opdrachtgever of hij die aflevering vordert gehouden op verzoek van de Expediteur het
gedeelte over de verschulcligdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen
en voor cle betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog
niet vaststaat, zekerheid te stellen'

6

De Expediteur kan de in dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentie recht en recht om
afgifte te weigeren) eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de Opdrachtgever nog

verschuldigd is in verband rnet voorgaande opdrachten en voor hetgeen bij wijze van
rembor.rrs op de zaak drukt.
7

I

9

Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij de wet
bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands,
Op eerste verzoek van de Expediteur zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door de
Ëxpediteur aan derden of overheden betaalde ofte betalen kosten en andere kosten die de
Expediteur maakt of voorziel te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder
onder meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.

De Expediteur is niet verplicht bij gebreke van documenten vríjwaringen af te geven of
zekerheden te stellen. lndien de Expediteur een vrijwaring heeft afgegeven of zekerheid
heeft gesteld, is zijn Opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan,

Slotbepalingen

Artikel
1

18,

Beëindiging van de overeenkomst

De Expediteur kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de
Opd rachtgever:

zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
de vrije beschikkínp, over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest;
zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

rn staat van f aillissement

wordt verklaard;

een akkoord buiten faillissement aarrbiedt;
surseance van betaling aanvraagt;
de beschikking over ziln goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge
van beslaglegging,
.ì

lndien de Expediteur bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nal<oming van één of
meerdere van haar verplichtingen onder de overeenkomst kan de Opdrachtgever,
onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel LL, de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:
- hij de Expediteur door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft aangegeven waarin de
Expediteur is tel<ort geschoten en deze claarbij een termijn van minímaal dertig dagen
voor nakoming heeft gesteld en;
- de Expediteur bij afloop van die ternrijn nog niet aan zìjn verplichtingen heeft voldaan.

3

lndien de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één
of meerdere van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Expediteur
onverminderd haar recht op vergoeding van geleden schade de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat zij de Opdrachtgever door
aangetekend schrijven een uiterste termijn van minimaal veertien dagen voor nakoming
heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, lndien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de Expediteur bij
een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad,
kan zij ook zonder inachtneming van een uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.

4.

Geen der Partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de tekortkoming, gezien haar
bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel

19.

Procedures tegen derden

Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de Expediteur niet gevoerd, tenzij
deze zich daartoe op verlangen van de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart,

Artikel
L

20.

Verjaring en verval

Onverminderd het in licl 5 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering door het enkele
verloop van negen maanden.

2

3

Elke vorclerirrg jegens de Expediteur vervalt door het enkele verloop van L8 maanden

De in de leden 1 en 2 genoemde terrnijnell, vangen aan op de dag volgende op die waarop
de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde

met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen
voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging,
waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op dag waarop de Zaken
door de Expediteur zijn afgeleverd of hadden rnoeten worden afgeleverd.
4

lrr het geval cle Expediteur door derden, waaronder enige overheid, wordt aangesproken,
vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:

. de dag volÊende op die waarop de Expediteur door de derde in rechte is aangesproken;
. de dag volgende op die waarop de Ëxpcditeur de tot hem gerichte vordering heeft
voldaan.

lndien de txpediteur of een door hem ingeschakelde dercle in bezwaar en/of beroep is
gegaan, vangen de in lid 1" en 2 genoernde termijnerì aan op cle dag volgende op die waarop
de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.
5

Artikel
1

z

Tenzij de situatie als bedoeld in licl 4 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn
van verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde
is verschuldigd, een nÍeuwe termijn van verjaring te lopen die drie maanden beloopt.

2L,

Rechtskeuze

Alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan
Nederlands recht.
Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de Expediteur

Artikel22,

Citeertitel

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Nederlandse Expeditievoorwaarden"

Geschillen

Artikel23.
t

Arbitrage

Alle geschillen, die tussen de Expediteur en zijn wederpartij mochten ontstaan, zullen met
uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslist door dríe arbiters conform
het FENEX arbitragereglement. Het l-f:Nl'X arbitragereglemen! en de actuele ta.rieven van de
arbitrageprocedure zijn te lezen en downloaden via de FENEX website. Een geschil is aanwezig
wanneer één der partijen verklaart dat dit het Seval is,
Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het de Expediteurvrij vorderingen
van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet door de wederpartij binnen vier
weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse

rechter in de vestigingsplaats van de Expediteur. Eveneens staat het de expediteur vrij
vorderingen met een spoedeisend karakter jn kort geding voor te leggen aan de bevoegde
Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de expediteur.
2

)

De arbitrage wordt beslecht door drie arbiters, tenzij geen der partijen een verzoek heeft
ingediend om tot benoeming van arbiters over te gaan en partijen gezamenlijk aan het FENEXsecretariaat schriftelijk te kennen geven de arbitrage beslecht wensen te hebben door de door
hen gezamenlijk benoenrde arbiter, met als bijlage de schriftelijke verklaring van de door hen
gezamenlijk benoemde arbiter inhoudende zijnlhaar aanvaarding van de benoeming en de
werking en geldigheid van het FENEX arbitragereglement.
Eén der arbiters wordt benoemd door de Voorzitter respectievelijk Vice-voorzitter van de
FENEX;

de tweede wordt benoemd door de Deken der Orde van Advocaten van

het

arrondissement waarb¡nnen vorenbedoelde Expediteur is gevestigd; de derde wordt benoemd
door beicle aldus aangewezen arbiters in onderling overleg.
4

De Voorzitter van de FENEX zal een ter zake van expeditie en logistiek deskundig persoon
benoemen; cle Dekcn der Orde van Advocaten zal verzocht worden een ter zake van expeditie
en logistiek deskundige jurist te benoemen; als derde arbiter zal bij voorkeur gekozen moeten
worden een persoon, die deskundig is ter zake van de tak van handel of becJrijf, waarin de
wederpartij van de [xpediteur werkzaam is.

5

Waar loepasselijk zullen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen,
waaronder onder meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer
van goederen over de weg (CMR), toepassen.
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Article

Def initions

1

lrr these Conditions, the following terms shall have the following meanings

1.

Third party/parties: all of those persons, who are not employees, w¡th whom the Freight
Forwarder has an undertaking on behalf of the Client, irrespective of whether the Freight
Forwarder has the undertaking in its own name or in the name of the Client;

2.

Services: all activities and work, in any form and by whatever name, including those performed
by the Freight Forwarder for c¡r on behalf of the Client;

3.

Freight Forwarder: the natural or legal person who performs Services on behalf of the Client
and who uses these Conditions; this person is not exclusively understood to be the Freight
Forwarder referred to in Book 8 of the Dutch Civil Code;

4.

Client: every natural or legal person who provides the Freight Forwarder with an order to
perfor.m Services and concludes to that effect the Agreernent, irrespective of the agreed
method of payment;

5.

Agreement: the agreement entered into by the Freight Forwarder and Client in respect of the
Services to be performed by the Freight Forwarder, of which these Cc¡nditions form part;

6.

Force majeure: all circumstances that the Freight Forwarder has reasonably been unable to
avoid and in respect of which the Freight Forwarder has reasonably been unable to prevent

the consequences.;

7.

Conditions: these Dutch Forwarding Conditions

8.

6ood/Goods: the goods to be made available or made available to the Freight Forwarder, its
agent or Third Parties by or on behalf of the Client, for the purpose of executing the
Agreement,

Scope

Article

1.

2.

Scope

These Conditions govern all offers, agreements, legal acts and actual acts relating to Services
to be performed by the Freight Forwarder, insofar as these are not subject to imperative law.
These Conditions apply to the legal relationship between the parties, including once the

Agreement has ended.

2.

|nsofar as any provision in these Conditions is void or otherwise unenforceable, this does not
affect the validity of the other provisions in these Conditions. Furthermore, considered to be
applicable is such a stipulation (legally permissible) that is the closest to the purport of the void
or voided stipulation.

3.

ln case the English trarrslation differs from the Dutcl¡ text, the latter will prevail

Article

3.

Third P¿rtics

The Client gives the Freight [-orwarder free rein to enBðge the services of lhircl Parties to execute the
,Agreemerrt, and to accept the (general) terms and conditions of those Third Parties at the Client's

expense and risk, unless agrec'cl otherwise with the Client. At the Clienl's reque.st, the Freight
Forwarder is obliged to provicle (a copy of)the {general) terms and conditions under which it has
entered inlo a contract with those Third Parties.
Conclusion of the Agreement
Ar,ticle

4.

Conclusion of the Agreement

1.

All offers made by the Freight Forwarder are non-binding

2.

Agreements, as well as amendments of and additions to these agreements, shall only
become effective if and insofar as the Freight Forwarder has confirmed these in writing or
the Freight torwarder has started to perform the Services

Customs work

Article 5

L.

Customs work

The provision of information to the Freight Forwarder, that is reasonably providecl to enable
customs formalities to be carriecJ out, shall irnply an order, unless otherwise agreed in

writing,

2.

This order is accepted by the Freight Forwarder by means of an explícit written confirmation
or by the Freight Forwarder starting to carry out the custorns formalities. The Freight
Forwarder is never obliged to accept an order to carry out customs formalities,

3,

lf the Freight Forwarder becomes familiar with information or conditions whích would
íncJicate that the Client has not complied with article 9 paragraph 3 of these Conditions (has

provided incorrect and/or incomplete Information and/or documents) and on the basis of
which the Freight Forwarder has not accepted the order to carry out customs formalities, the
Freight Forwarder is at all times ent¡tled to end this c¡rder and not carry this out (any further),
which may or may nc¡t be set out in an additional agreement and/or authorisation, without
any obligation to pay damages.
Remunerations and other costs
Article 6

Remunerations

1". All prices quoted shall be based on the prices that apply at the time of the t¡ffer {quotation),
lf between the time of the offer and the time of execr.rtion of the Agreement, one or more of
the cost factors (including fees, wages, the cost ef social measures and/or laws, freight prices
and exchange rates, etc.) increase, the Freight Forwarder is entitled to pass on this increase
to the Client. The l-reight Forwarder must be able to prove the changes.

lf the f reig,ht Forwarder clrar¡ies all-rn or fixed rates, these rates shall be deemed to ìnclu<Je
all costs that, irì the normal process of handlirrg the order, are for the account of the Freight

?.

Forwa rder.

I

3

[Jnless providecl otherwise, all-Ìn or fixed rates sh¿ll not include at any rate: duties, taxes
and levies, consular and attestation fees, costs of preparing bank guarantees and insurance
premrums.

4.

ln the event of circumstances that are of such a nature that when concluding the Agreement
it was not deemed necessary to take into account the risk thatthey could occur, that cannot
be attributed to the Freight Forwarder and tlrat signif icantly increase the costs of the
Services being performed, the Freight Forwarder is entitled to an additional payment. Where
possible, the Freight Forwarder shall consult in advance with the Client. ln such a case, the
aclditional paynìent shall consist of lhe additionalcosts that the l-reight Forwarder has had to
incur in order to perform the Services, plus an additional payment - deemed fair and
equitable - for the services to be performed by the Freight Forw¿rcler.

5.

Expenses of an exceptional nature and higher wages arising whencver Third Parties, by virtue
of any provision in the relcvant agrcements between the Freight Forwarder and-lhird
Parties, load or unload goods in the everring, at night, on Saturdays or on Sundays or public
holidays in the country where the Service is being carried out, shall not be included in the
agreed prices, unless specifically stated. Any such costs shall therefore be remunerated by
the Client to the Freight torwarder-

6.

Other than in case.s of intent or deliberate recklessness on the part of the Freight Forwarder,
in the event of the lt¡adingand/or unloading time being inadequate, all costs resulting
therefrom, such as demurrage, waiting tirnes, etc. shall be borne by the Client, even when
the Freight Forwarder has accepted the bill of lading and/or the charter party from which the
additional costs arise without protestation The Freight Forwarder must make every effort to
avoid these costs.

nsurance

Article

7-

lnsurance

1.

lnsurance of any kind shall orrly be arranged at the Client's expense anci risl< following
acceptance by the Freight Forwarder of the Client's explicit written order, in which the Client
clearly specifies the goods to lre insured artd thc value to be insured. A mere statement of
the value or the interest is not enough.

2.

The Freight Forwarder will take out the in.surance (or arrange for this to be taken out)
through an insurer / insurance broker / insurance intermediary. The Freight Forwarder is
neither responsible nor liable for the solvency of the insurer / insurance broker / insurance

intermediary.

3.

When the Freíght Forwarder uses equipment, such as derricks, cranes, fork-lift trucks and
other machines to perform the Services that do not forrn part of its usual eqr.ripment, the
Freight Ëorwarder shall be entitled to take out insur¿nce at the Client's expense to cover the
Freighl Forwarder's risks arisirrg from the' use of such eqr:ipment. Where possible, the Freight
Forwarder shall consult in advance with the Client about the use of such equipment. lf no

tirnely prior consultation is possible, tire Frcig,hL Forwarder wìll take the measures that seenl
to it to be in the ltest interests of the Client and shall inlorm the Client of that.
Execution of the Agreement

L

Article

Delivery date, rnethod of delive ry and route

1

'lhe

2.

lf the Client has not given any specific instructi<¡ns abor-rt this with its order, the method of
delivery and route shall be at the Freight Forwarder's discretion and the Freight Forwarder
may at all times accept the documents customarily used by the firms it contracts for the
purpose of carrying out its orders.

staterrent by the Client of a time for clelivery shall not legally bind the Freight
Forwardcr. Arrival times are not strict deadlines and are nol guaranteed by the Freight
Forwarder, unless agreed otherwise in writing.

Article 9

mÉ:re

Commencement of the Services

1.

The Client is obliged to deliver the Goods to the Freight Forwarder or a Third party in suítable
packaging to the agreecl location, at the agreed time and in the rnanner agreed.

2.

ln respect of the Goods, as well as in respect of the handling thereof, the Client is obliged to
supply the Freight Forwarder in good tirne with any details and rJocuments that it knows or
ought to know, are of importance to the Freight Forwarder. lf the Goods and/or activities are
subject to governmental provisions, including customs arrd excise regulations and tax rules,
tlre Client must provide all information and documents, in good time, that are required by
the Freight Forwarder in order to comply with those provisiorrs.

3

The Client gl¡arantees that the information and docurnents that it provicles are correct and
complete and that all instructions and Goods that are made available comply with current
legislation. The Freight Forwarder shall not be obliged but shall be entitled to investigate
whether the information provided is correct and complete.

Article

10.

Goods Handling

1,

All operations such as inspecting, sampling, taring, tallying, weighing, measuring, etc. and
receiving goods subject to appraisal by a court-appointed expert, shalltake place only on the
Client's -specific instructions and upon renluneration of the costs thereof.

2

Notwíthstanding the provisions in paragraph 1, the Freight Forwarder shall be entitled, but
not obliged, on its own authority and at the Client's expense and risk, to tðke all sr.¡ch actions
as it deems necessary in the Client's interest. Wlrere possible, the Freight Forwardershall
consult in advance with the Client. lf this is nr:t possible, the Freight Forwarder shalltake the
rneasures that seem to itto be in the best interests of thc Client and shall inform the Client
of lhe measures taken and the associated costs, ês soon as this is reasorrably possible.

3.

The Freigltt Forwarder is not an expert with respect to the Goods. The Freight Forwarder
shall therefore in no way be liable for any damage that arises from or that is related to any
notification by the Freight Forwarcler with rcgard to the state, nature or quality of the Goods;
nor shall the Freight Forwarder be under any obligation to ensure that the shipped Goods
correspond with the -sanrples

Liability
Ar"ticle

Il..

Liability

I

All Services shall br: at the Client's expense and risk

2

Without prejudice to thc provisions in Article 17, the Freight Forwarder shall not be liable for
any damage whatsoever, unless the Client can prove that the damage has been caused by
fault or negligence on the part of the Freight Forwarder or the latter's employees.

3

The Freight Forwarder's liability shall in all cases be limited to 10,000 SDR per occurrence or
series of occurret"Ìces witlr one and the same cause of dumage.laking into account lhe
aforementioned limit, in the event of damage, loss of value or loss of the Goods in the
Agreement, the liability shall be limited to 4 SDR per kilogram of damaged or devalued Goods
or lost gross weight.

4.

The loss to be indemnified by the Frei¡1ht Forwarder shall never exceed the invoice value of
the Goods, to be proved by the Client, in default whc,reof the market value, to be proved by
the Client, at the time when the damage occurred, shall apply.

5

The Freight Forwarder shall never be liable for lost profit, consequential loss and immaterial

damage, however that occurred.

6.

lf during the execution of the Agreement damage occurs for which the Freight Forwarder is
not liable, taking into account the provisions in Article L9 of these Conditions, the Freight
Forwarder shall make efforts to recover the Client's damage from the party that is liable for
the damage. The Freight Forwarder shall be entitled to charge to the Client the costs
incidental thereto. lf so requested, the Freight Forwarder shall waive in the Client's favour its
claims against Third Parties whose services it engaged for the purpose of executing the
Agreement.

7.

The Client shall be liable vís-a-vis the Freight Forwarder for any damage - including but not
limited to material and immaterial damage, consequential damage, fines, interest, as well as
penalties and confiscation, includirrg damage on account of non-clearance or tardy clearance
of customs documents and claims due to product liability and/or intellectual property rights
- suffered directly or indirectly by the Freight Forwarder as a result of (amongst other things)
the non-cornpliance by the Client of any obligation pursuant to the Agreenrent or pursuant to
applicable national ancJ/or international legislation, as a result of any incident that is within
the control of the Client, as well as a result of the fault or negligence in general of the Client
andf or its employees and/or Third Parties whose services the Client engaBCs and/or Third
Parties that work on behalf of the Client.

8.

The Client shallinclemnify the Freight Forwarder at ailtimes against third-party claims,
including employees of both the Freight Forwarder and the Client, connectecj with or ensuing
from the damage referred to in the previous paragraph.

!).

Even where all-in or fixed rates, ¡s the case may be, have been agreed, the Freight Forwarder
that is not a carrier but always a party that arranges transportation in accordance with title 2,
sect¡on 3 of Book 8 of the Dutch Civil Code, shall be liable, whereby the liability is governed

by these Conditions.

10. lf aclaimismadeag,ainsttheFreightForwarderbytheClientoutsideoftheAgreementin
respect of the damage tlrat occurs during the execution of the Services, then the Freight
Forwarder's liability shall be lirritecl to the liability under the Agreement.

11 lf to defend

its liability for conduct of a Third Parly or employee the Freight Forwarcler
derives a defence f rom the Agreement vis-a-vis the Client, then if it is held liable by the Client
under this defence, a Third Party or employee can invoke this defence as if the Third Party or
employee were also party to the Agreement.

ll2. ln the event

a Frelght Forwarder is held liable outside of the Agreement with regard to
damage to or loss of a Good or delay in delívery by someone who is not party to the

Agreement or a transport agreement entered into by or on behalf of the Freight Forwarder,
then the Freight Forwarder has no further liability than it would have under the Agreement,

1"2,

Article

Force majeure

1.

ln the event of Force Majeure, the Agreement shall remain in force; the Freight Forwarder's
obligations shall, however, be suspended for the duration of the Force Majeure.

2.

All additional costs caused by Force Majeure, such as transport and storage charges,
warehouse or yard rental, demurrage and standing fees, insurance, removal, etc., shall be
borne by the Client and shall be paid to the Freight Forwarder at the latter's first request.

Article

L3,

Refusal of carriers

lf the carriers refuse to sign for quantity, weight, etc., the Freight Forwarder shall not be liable for the
consequences thereof.

lmperative law
Article

14.

The Agreement to organise transportation of goods

These Conditions shall not affect articles 8:61 paragraph L,8:62 paragraphs
paragraphs 1-,2 and 3 of the Dutch Civil Code.

l

and 2 and 8:63

Payment

Article

15.

Payment conditions

1.

The Client shall pay to the Freight Forwarder the agreed remunerations and other costs,
freights, duties, etc. ensuing from the Agreement upon commencement of the Services,
unless agreed otherwise,

2.

The risk of exchange rate fluctuations shall be borne by the Client.

3.

The amounts referred

to in paragraph 1 shall also be due if damage has occurred during the
execution of the Agreement.

4

lf, ìn contr¿vention of parr:graph L of thìs article, the Frcight Forwarder allows cJeferred
paynlent, the Freiglrt l-orwarder shall bc enlitled to make a credit limit charge

li

ln the everrt of terrninatir.¡n or dissolutic¡n of the Agreernent, all claìms of tlre I'reight
Forwardcr - including luture claims - shall be dt¡e and payable forthwith and in full. All claims
shall be due and päy¡rble fortlrwith anrJ in fullin any casc., if:
- the bankrr"rptcy of the Client is annourrced, the ('.lient applies fc.rr suspension of
päyment or otherwise loses the uttrestricted disposition over a significant part of its

.-

a

ssets;

tlre Client offers a settlement to his creditors, is in default of fulfilling any financial
obligation owed to the Freight Forwarder, ceases to trade or - where the Client is a
legal entity or corporate body' if the legal enlity or the corporate body is dissolved,

6.

Upon first demand by the Freight Forwarder, the Client must provide security for the amount
owed or that shall be owed by the Client to the Freíght Forwarcler. This obligation remains if
the Client also has to provide or has provided security in relation to the amount owed.

7.

The Freight Forwarder shall not be obliged, from its own means, to provide security for the
payment of freight, duties, levies, taxes and/or other costs should the same be demanded.

All the consequences of non-complíance or of failure to comply forthwith with a demand
from the Freight Forwarder to provide security shall be borne by the Client.
lf the Freight Forwarder lras provided security from of its own means, it may demand that
the Client inrmediately pays the amount for which security has been provided.
Where possible, the l-reight f-orwarder shall consult in advance with the Client. lf no tirnely
prior consultation is pos.sible, the Freight Forwarder will take the measures that seem to it to
be in the best interests of the Client and shall infr.:rm the Client c¡f that.

8.

The Client shall at all times be obliged to indemnify the Freight Forwarder for any ¿mounts to
be levied or additionally demanded by any authority in connection with the Agreement, as

well

as any related

fines imposed upon the Freight Forwarder.

The Client shall also reimburse the said amounts to thc, Freight Forwarder if a Third Party
brought in by the Freight Forwarder demands paymerìt for the said amounts within the

framework of the Agreement.

9

The Client shall at all times indemnify the Freight Forwarder for any amounts, as well as for
all additit-rnal costs that may be claimed or addítionally claimed from the Freight Forwarder in
cclnnection with the order, as a result of incorrectly levied freight and cosls.

10. lt shall not be permissible for claims receivable to be set off against payment of
rcnrunerations arising from the Agreement on any other account in respect of the Services
owed by the Client or of other costs chargeable against the Goods w¡th claims of the Client or
suspension clf the aforementioned claims by the Clierrt.

Article

1

16.

Allocation of payments and judicial and extrajudicial costs

Cash payments shall be cleemed in the first place to have been made on account of non-

preferential debts.

2

Article

he l-reight Iorw¿rder sh¿ll be entitled to char¡;e to tlre Client exlrajurJicial and judicial costs
for collection of the clairn, The exlrajr.rdicial collection costs are owed as from the time at
which the Clienl is in default and these amoLrnl lo tO% of the clainr, with a minimurn of €
100 00
f

17,

Sureties

lhe Freighl Forwarder has the right to refuse the delivery of Goods, documents and monies,
tlrat the Freight Forwarder has or will obtairr, for whatever reason and with whatever
destination, in respect of another party.

2

The Freight Forwarder has a right of retent¡on in respect of all Goods, documents and monies
that the Freight Forwarder holds or will hold for whatever reasorì and with whatever
destination, for all claims the Freight Forwarder lras or might have in future on the Client
and/or the owner of the Goods, inclucling in respect of all claims whiclr do not relate to those
Gor.¡ds.

3.

1'he Freight f:orwarder has a right of lien in respect of all Goods, documents and monies that

the Freight l:orwarder holds or will hold for whatever reäson and with whatever destination,
for all claims the Freight Forwarder has or miglrt h¿rve in future on the Client and/or the
owner of the Goocls.

4

The Freight Forwarder shall regard anyone who, on behalf of the Client, entrusts Goods to
the Freight Forwarder for performing Services, as the Client's agent for creating a lien on
those Goods.

5.

lf when settling the invoice a dispute arises over the arnount due or if there is need for ¿
calculation to be made for the determination of what is due that cannot be made quickly,
then at the discretion of the Freight Forwarder, the Client or the party that demands delivery
at the request of the Freight Forwarder is obliged to pay forthwitli the part which the parties
agree is due and to furnish security for the part in ciispute or for the part for which the
amount has not yet been established.

6

The Freight Forwarder can also exercise the rights outlined in this article (right of lien, right
clf retention and right to refuse delivery) for what is still c¡wed to it by the Client in relation to
previous orders antJ for any amounts payable by way of delivery C.O.D. in respect of the
Goods.

7,

The sale of any security shall take place .rt the account r¡f the Client in the manner prescribed
by law or - if there is consensus thereon - privately.

I

At the Frerght Forwarder's first request, the Client shall furnish security for cos,ts paid or to
be paid by the Freight Forwarderto Third Parties or government authorities and other costs
that tlre Freight Forwarder incurs or anticipates incurring, on behalf of the Client, including
freight, port costs, duties, taxes, levies anrJ prernrurns.

9.

ln the absence of documents, the Freight Forwarder is not obliged to give indemnities or
furnish securities. lf the Freight Forwarder has given intJernnification or furnished security,
the Clienl is obliged to indemnify the Freight Forwarder from all corìsequences thereof.

Final provisions

18.

Arlicle

1.

'l

Termination of the Agreenrent

he l-reight f-orwarcler can term¡näte the Agreement with immediate effect in the event the

Clierrt:

-

discontinues it-s prolession or business largely or in full;
loses the power to dispose of its assets or a substantial part thereof;
loses its legal personality, is dissolved or effectively liquidateri;
is declared lrankrupt
offers an agreement excluded frc¡m the bankruptcy proceeclings;
applÍes for moratorium on paymenU
loses the power to dìspose of its goods or a substantìal part thereof as a result of
seizlrre.

2.

lf the Freight torwarder consistently ímputably f ails to fulfil one or more of its oblígations
tlnder the Agreement, without prejudice to its right to compensation for arry darnage that
may have been suffered in accordance with article 11, the Client can dissolve the Agreement
with immediate effect in full or in part after:
- it has notified the Freight Forwarder by registered letter with reasons how the Freight
f-orwarder has failed to comply, stipulating a perìod of time of at least thirty days for
fulfilment of the oblìgations, and;
- on expiry of that deadlìne, the Freight Forwarder has not yet fulfilled the obligations,

3.

lf the Client consistently imputably fails to fulfil one or rnore of its obligations under the
Agreement, without prejudice to its right to compensation for any damage that may have
been suffered, the Freight Forwarder can dissolve the Agreement with immediate effect in
fullor in part after, by registered letter, it has stipulated a deadline tothe Client of at least
fourteen day.s for fulfilment of the oblígations and upon expiry of that deadline, the Client
has not yet fulfilled its obligations. lf, by stipulating such a period, the Freight Forwarder,s
interests in the undisturbed conduct of its business would be impaired disproportionately,
the Freight Forwarder may dissolve the Agreement without observing a time limit.

4.

Neither of the Parties may dissolve the Agreement if, considering its special nature or limited
significant, the failure does not justify dissolution with all implications thereof.

Artícle

19.

Proceedings against Third Parties

Legal and arbitration proceedings against Third Parties shall not be conducted by the Freight
Forwarder unless it agrees to do so at the Client's request and at the latter's expense and risk.

Article

20.

Prescription

ancJ

limitation

L.

Notwithstanding the provisions in paragraph 5 of this article, every claim
prescription by the expiry of a period of rrinc months.

2

Every claim vis-a-vis the Freight Forwarder shall be tirne-barred by the mere expiry of
period of L8 months.

3

-f

is subject

to

a

he periods of time stated in paragraphs 1 and 2 commence on the day following the day on
which the claim has become due and payable, or the day followins the dav on which the

prejudiced party lìad tlte knowlcd¡1t'of the loss. Nr¡twitlr.starrrlirr¡1 the f oregoing provisions,
the ¿lforc,menticlned periorls of trrnt'lor cl¡ims with rcgartl to damage, value deprecrati<ln or
loss of the Gc¡ocls, coñìrnence r¡n ìhe clay lollowirrg the day on whicll the (.iootls arr. clcliverecl
by thc Freight Fclrw¿lrder or slrclulcì tr¿rvc bcr.:n clelivered

4

ln the evcnt that thc Freight Forwarcler rs he.,lci liablc by Third Partie.s, including ony public
authority, for damages, the periods of time stated in paragraphs 1 and 2 commence ils from
tlre f irst of the follt¡wing days:
. the day following the day on which the Third Parties havc lrrought action against the
Freight Forwarder;
the day following the day on which the Freight f-orwarder has settled the claim
brought against it.
lf lhe Freight Forwarcler or the Third Party whose services it has engaged objects and/or
appeals, the periods of time stated in paragraphs L and 2 commence on the day following
the tlay on which a final ruling has been given on the objections and/or appeal.

¡

5.

Article

LJnless the situation referred to in paragraph 4 of this ¿lrticle occurs, if following the term of
prescription a claim is brought against one of the parties for that payable by tlrat party to a
lhircl Party, a new terrn of prescription r¡f three rnonths cornmences.

21.

Choice of law

1.

All Agreements to which tlrese Conditions apply are governecl by Dutch law

2.

'lhe place
of payment and settlement of claims shall be the Freight Forwarder's place of
business.

Article

22.

Reference tltle

These general terms and conditions can be cited as "Dutch Forwarding Conditions"

Disputes

Article

23.

Arbitration

1.

All disputes which may arise between the Freight Forwarc.ler ancl its Otlrer Party shaf I be
decided by three arbitrators to tlre exclusion of the ordinary courts of law, in accordance
with the FENEX Rules of Arbitration. The FENEX Rules of Arbitration and the current fees for
the arbitration process can be read and dclwnloatled frorn the FTNEX web-site. A dispute shall
exist whenever either of the parties declares that this will be so
Without prejudice to the provisions of tlre prececling paragraph, thc Freight Forwarder shall
be at liberty to bring before the competent Dutch court in thc Freight torwarder's place of
business, claims for sltms of money due and payable, the ìndebtedne.ss c.¡f which has not
been disputed in writing by the Other Party within four weeks after the invoice date. The
Freight Forwarder is alsc¡ at liberty lo institute interim relief proceerJings for claims of an
urgent nature at the competent Dutch court in the Freight Forwarder's place of business.

2.

The arbitration shall be settled by three arbitrators, unless neither of the parties lras
subntitted a request for arbitrators to be appointed ancl the parties have jointly informed the
FENEX secretariat in writirrg thal they wish to have the arbitration settled by an arbitrator
who they have appointed joirrtly, ap¡:ending tlle writtr:rr clecl;¡r¿ltìon of the arbitrator who

thcy have appolrtecl ¡ointly contatning his/her acceptance of the appointulent and the force
ancl validity of the FINEX Arbitration Rules

One arbitrator shall be appointed by the Chairman or the Vice-Chairman ol the FTNEX; the
secotrd shall be appointecl try thc De'an of the 8ar Association of the district in wþich the
aforesaid Freight Forwarder has its registered office; the third shall be appointed by mutual

;rgreement l¡etween the two arbitrators so appointed.

4

The Chairman of the FENEX shall appoint an expert on forwarding and logistics;the Dean of
the Bar Association shall be asked to appoint a specialised lawyer in forwarding and logistics;
the third arbitrator shall preferably be an expert on the trade and trade and industry in
which the Freight Forwarder's Other Party is engaged.

5.

Where applicable, arbitrators shall apply the provisions of international transport
conventions, including the Convention on the Contracl for the lnternational Carriage of
Goods by Road (CMR).

l/

L0GtsTtcs

Bijlage/Annex c
(ala bedoeld ln art. 6 van de Algemene Voonraarden van MST Logletlca)
(as rcferred to ln añ. 6 of the General Terms & Condltlons of MSI Loglsltcs)

MST Logistics Voorwaarden voor Bijzondere Dlensten
,WSf Logìstics lerms & Condifions for Specíal Services

.lfFffiset

STICS

MST Logistlcs Voonvaarden voor Bijzondere Diensten
MSf loglsffcs ferms & Conditlons for Speclal Seryices

'Bflzondere Dlensten' is een verwijzlng naar het felt dat de Algemene Vervoerconditles gelden ten
aanzien van MST Logistics' hoedanigheid van vervoerder (art. 4 van de Algemene Voorwaarden van
MST Logistics) en de Nederlandse Expeditievoon¡vaarden ten aanzien van MST Loglstlcs'
hoedanigheid van verlener van andere logistieke diensten (zoals omschreven in art, 5 van de
Algemene Voorwaarden van MST Logistics), terwijl ten aanzlen van alle andere actlvltelten deze MST
Loglstics Voorwaarden voor Bljzondere Diensten gelden (art. 6 van de Algemene Voorwaarden van
MST Logistics).
'Spacial Services' is a reference lo the fact that the General Transport Condltlons apply wlth regard to
MSI Loglsflcs' capacity of carrier (art. 4 of the General Terms & Conditlons of MSf Log/stlcs) and tha
Dutch Forwarding Conditions with regard fo MSf loglstlcs' capacity of provlder of other logisfics
services (as defined in art. 5 of the Gendral Terms & Conditions of MSI logistics), whllst ln respect of
all other actfuiTres fñese MSI Loglsflcs lerms & Conditions for SpecialSerylces apply (art. 6 of the
GeneralTerms & Condltions of MSf Logrsflcs).
1.

ledere aansprakeliJkheld van MST Logistics is uitgesloten.
Any liabllity of MSf loglsfics is exc/uded.
2.

Elke vordering jegens MST Logistics vervalt door het enkele verloop van 9 maanden, welkê termijn
aanvangt op de dag volgende op die waarop de benadeelde met het bestaan van enlge schade of
mogelijke schade bekend is geworden,
Any clalm vis-å-vls MSI logisfics shall be tìme-barred by tha mere expiring of a perlod of g months,
which period commences on the day followÍng the day on which the preJudiced party had knowtedge
of any /oss or pofanfial /oss.
3.

De opdrachtgever zal MST Logistics te allen tijde vriJwaren tegen aanspraken van derden die verband
houden met de opdracht en/of instructies aan MST Logistics en/of met de uitvoerlng of beoogde
uitvoering door MST Logistlcs van dergelijke opdracht en/of instructles.
The cllent shall lndemnlfy MST Loglsf/cs af a// fimas agalnst thtrd-party alaims aonnected wlth the
order and/or lnstructlons fo MSf Logrstics andlor wlth the execution and/or lntended executlon by
MSI log/sflcs of sald order and/or lnstructlons.
4,

Het ls de opdrachtgever nlet toegestaan verrekenlng toe te passen of de nakomlng van haar
verplichtingen op te schorten. De opdrachtgever dlent derhalve onder alle omstandigheden de op zich
redelijkenrvijs niet te betwlsten facturen van MST Logistlcs volledig en blnnen de betaalterm[n te
voldoen.
The olient is not allowed to apply compensatìon / set off or suspension of ifs obtlgatlons. The ctlent
thorefore to always fully and timely settle MST Loglstlcs'rnyorces fåaf as such cannot reasonably be
dlsputed.
5.

Blj te late betallng is opdrachtgever per 30 dagen te late betallng, of per deel van een perlode van 30
dagen voor wat betreff een niet geheel verlopen laatste periode van 30 dagen, 10lo samengestelde

rente verschuldigd over het uitstaande factuurbedrag.

L(l0lsïtcs
(5, / English)
/n case of late payment, the client to pay 1o/o cotnpound inferesf per 30 days late payment, or per part
of a perlod of 30 days late payment as far as a nof fully passed last perlod of 30 days ls concerned,

over the outstandlng lnvolce amount.
6.

Bultengerechtelflke kosten ter lncasso van de vordering van MST Loglstics op de opdrachtgever
bedragen forfaltah 10% van de vordering met een minimum van € 2,500,-.
Extratudlcialcosfs for collectian of MSI loglstios' claim agalnst the client are fixed oosfs af the level of
10% of the principalclalm amountwith a minimum of € 2.500,-.
7.a

MST Logistlcs heeft het recht de afglfte van zaken, documenten en gelden, dle MST Logistics uit
welke hoofden en mêt welke bestemming ook onder zlch heeft of zal krijgen, jegens een ieder te
weigeren.
MSf Logisflcs åas fhe right to refuse the delivery of goods, documents and monlas, that MST
foglsfios /¡as or wÍll obtain, for whatever reason and with whatever destlnation,ln respacf of another
party.
7.b
MST Logistlcs heeft een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden dle z[ uit welke hoofde en
met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krljgen, voor alle vorderlngen dle MST Loglstlcs ten
lasta van de opdrachtgever en/of de eigenaar van de zaken heeft of zal krljgen, ook ten aanzlen van
vorderlngen welke geen betrekklng hebben op dle zaken,

MSf Logisticsåasa rightof retentlonlnrespectof allgoods, documentsandmonlesthatMST
logisf/cs holds or wlll hold for whataver re€son and wlth whatever destlnatlan, for all clalms MST
Logistfcs åas or mlght havo in future on the cllent and/or the owner of the goads, lncludingin respecf
of all clalms whlch do not ralate fo fñose goods,
7,c
MST Loglstlcs heeft een pandrecht op alle zaken, documenten en gelden die zlJ ult welke hoofde en
met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die MST Loglstics ten
laste van de opdrachtgever en/of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen,
MSI Logisfics has a rlght of lien in respect of all goods, documents and monies that MST Logrlstics
holds or wlll hold for whatever reason and wlth whatever destlnatlon, for all claims MSf Logisfics åas
or might have in future on the client and/or the owner of the goods.
7.d

MST Logistics kan de ln dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentierecht en recht om afgifte te
weigeren)evoneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd ls ln
verband met voorgaande opdrachten en voor hetgeen bljwljze van rembours op de zaak drukt,
MSlr[ogisf/cs can a/so exerclse the rlghts outllned ln thls artìcle (rlght of llen, rlght of retentlon and
rlght to refuse dellvery) for whatis sfil/ owed to lt by the cllent ln relatlon to prevlous orders and for any
amounts payable by way of dellvery C.O.D. ln respect of the goods.

