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R.B.C. Terminal B.V. Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de "RBC Voorwaarden") zijn van toepassing op alle
offertes en orderbevestigingen van R.B.C. Terminal B.V. (hierna: "RBC") en/of op alle door
RBC met haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten en door RBC uit te voeren
activiteiten.
2. Onder "Opdrachtgever" wordt verstaan de partij die aan RBC de opdracht geeft om
activiteiten te verrichten en/of met RBC een overeenkomst sluit, daaronder ook begrepen
de groepsvennootschappen van deze partij of anderszins aan deze partij gelieerde
entiteiten.
3. Indien eenmaal op basis van de RBC Voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze
voorwaarden ook van toepassing op alle volgende offertes, orderbevestigingen en
overeenkomsten met dezelfde Opdrachtgever.
4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden, waaronder voorwaarden van
Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden
uitdrukkelijk en schriftelijk door RBC zijn aanvaard.
5. Van het bepaalde in de RBC Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Het
geschrift dient ondertekend te zijn door personen die hiertoe blijkens het handelsregister
bevoegd zijn.
6. Indien een (deel van een) bepaling in de RBC Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft
dit geen invloed op de geldigheid van de overige (delen van de) bepalingen.
Artikel 2 – Toepasselijke voorwaarden en regimes
1. In aanvulling op de RBC Voorwaarden zijn de in dit artikel 2 lid 1 sub a t/m h genoemde
regimes van toepassing op de daar genoemde activiteiten, indien en voor zover RBC die
activiteiten feitelijk uitvoert. Op (mogelijke) aansprakelijkheid van RBC is het regime van
toepassing horend bij de voor (mogelijke) aansprakelijkheid meest relevante activiteit van
RBC. De algemene voorwaarden genoemd in artikel 2 lid 1 sub a t/m d zijn als bijlage aan
de RBC Voorwaarden gehecht en maken daarvan integraal onderdeel uit. De in artikel 2
lid 1 sub e t/m h genoemde verdragen worden hierbij van toepassing verklaard en maken
eveneens integraal onderdeel uit van de RBC Voorwaarden.
a.
Terminalactiviteiten: de Rotterdamse Stuwadoorscondities (1976);
b.
Expeditie en douane-expeditie-activiteiten: de Nederlandse Expeditievoorwaarden
(FENEX, 2018);
c.
Opslagactiviteiten: de Nederlandse Opslagvoorwaarden (FENEX, 1995);
d.
Opwarmen: R.B.C. Terminal B.V. Algemene Opwarmingsvoorwaarden;
e.
Nationaal en internationaal bargen: het verdrag inzake de overeenkomst voor het
vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI);
f.
Nationaal en internationaal wegvervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst
tot internationaal wegvervoer van goederen over de weg (CMR);
g.
Nationaal en internationaal zeevervoer: de Hague-Visby Rules;
h.
Nationaal en internationaal spoorvervoer: het verdrag betreffende het
internationale spoorwegvervoer (COTIF) alsmede de uniforme regelen inzake de
overeenkomst voor het internationale spoorvervoer (CIM); en
i.
Alle overige activiteiten: de bepalingen van deze RBC Voorwaarden, waaronder –
maar niet beperkt tot – de bepalingen van artikel 3 van deze Voorwaarden.
2. Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit de RBC Voorwaarden en een bepaling uit één
van de toepasselijke bovengenoemde regimes, waaronder – maar niet beperkt tot –
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bepalingen met betrekking tot de bevoegde rechter, prevaleert de bepaling uit de RBC
Voorwaarden, voor zover de bepaling uit de toepasselijke regimes niet dwingendrechtelijk
van toepassing is.
Artikel 3 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien op grond van de in artikel 2 genoemde toepasselijke regimes geen andere
beperking van aansprakelijkheid geldt, is de aansprakelijkheid van RBC jegens
Opdrachtgever beperkt tot EUR 10.000,- per incident of serie van incidenten met dezelfde
oorzaak, met een maximum van EUR 100.000,- per Opdrachtgever per jaar.
2. De periode van aansprakelijkheid van RBC vangt aan op het moment dat RBC, haar
werknemers of hulppersonen de feitelijke beschikking krijgt over de zaken c.q. containers
en eindigt op het moment dat RBC, haar werknemers of hulppersonen de feitelijke
beschikking over de zaken c.q. containers verliest.
3. Indien er door omstandigheden (bijvoorbeeld pauzes, drukte, weersinvloeden)
vertragingen ontstaan bij het op- en/of afzetten van containers bij RBC, dan is RBC niet
aansprakelijk voor de gevolgschade van Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van RBC is
hoe dan ook beperkt tot de wachtkosten van de chauffeur.
4. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde en door regelgeving (waaronder – maar
niet beperkt tot – het SOLAS-verdrag) voorgeschreven informatie en gegevens tijdig aan
RBC door te geven.
5. Opdrachtgever is gehouden RBC te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot
alle kosten, aansprakelijkheden, boetes, betalingen, tol- en douaneheffingen, belastingen,
schade, verlies of vorderingen, opgelopen door of opgelegd aan RBC, haar werknemers of
hulppersonen, in verband met de verrichtte activiteiten, om welke reden dan ook – maar
in het bijzonder als gevolg van door Opdrachtgever aan RBC (foutief) doorgegeven
informatie of gegevens – en ongeacht of een dergelijke aanspraak het gevolg is van een
fout in de prestaties van RBC, haar werknemers of hulppersonen.
6. Opdrachtgever is gehouden RBC te vrijwaren en schadeloos te stellen voor al hetgeen
waarvoor een derde RBC aanspreekt in verband met de overeenkomst tussen RBC en
Opdrachtgever, voor zover de aanspraak de beperkte aansprakelijkheid van RBC op grond
van de RBC Voorwaarden (inclusief de toepasselijke regimes) te boven gaat.
7. Elke vordering van Opdrachtgever op RBC vervalt door het enkele verloop van 12
maanden, tenzij RBC en Opdrachtgever schriftelijk een termijnverlenging zijn
overeengekomen. De vorenbedoelde termijn vangt aan op: i) in geval van algeheel verlies
of beschadiging van de zaken, de dag waarop de zaken door RBC worden uitgeleverd of
hadden moeten worden uitgeleverd of ii) in geval van alle andere vorderingen, de dag
waarop de vordering opeisbaar is geworden.
Artikel 4 – Gevaarlijke stoffen
1. Indien containers gevaarlijke stoffen bevatten, is Opdrachtgever gehouden aan RBC alle
benodigde instructies en documenten conform alle geldende voorschriften (waaronder –
maar niet beperkt tot – IMDG Code, AND, ADR en RID) te verschaffen.
2. Containers met gevaarlijke stoffen moeten volgens de wettelijke voorschriften correct
gelabeld worden aangeleverd. Mochten er door omstandigheden (bijvoorbeeld door
weersinvloeden) tijdens verblijf op de terminal, labels afvallen of loshangen dan mag RBC
de containers opnieuw labelen volgens de geldende voorschriften, op kosten van
Opdrachtgever. RBC zal Opdrachtgever hierover vooraf op de hoogte brengen.
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3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden door RBC, haar werknemers,
hulppersonen of andere derden veroorzaakt door de gevaarlijke stoffen tijdens
werkzaamheden verricht door RBC.
Artikel 5 – Offertes
4. Mondelinge offertes en aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Schriftelijke offertes en
aanbiedingen gelden slechts gedurende de termijn die staat vermeld op de offerte of
aanbieding.
5. Uitgebrachte offertes van RBC zijn pas van kracht als Opdrachtgever de (laatst
uitgebrachte) offerte heeft ondertekend met naam, handtekening en bedrijfsstempel
retour heeft gestuurd aan RBC. Eerder uitgebrachte offertes komen dan automatisch te
vervallen, tot die tijd geldt de eerder uitgebrachte offerte, indien van toepassing.
6. Indien een overeenkomst langer dan drie maanden na acceptatie van de offerte of
aanbieding van RBC wordt uitgevoerd, is RBC bevoegd inmiddels opgetreden prijs- en
tariefswijzigingen aan Opdrachtgever door te berekenen.
7. In de door RBC opgegeven prijzen zijn omzetbelasting en andere heffingen en belastingen
slechts begrepen indien dit uitdrukkelijk is vermeld. Niettemin is RBC bevoegd, alle op de
overeenkomst betrekking hebbende heffingen en belastingen aan Opdrachtgever door te
berekenen.
Artikel 6 – Betaling en verzuim
1. Ieder aan Opdrachtgever in rekening gebracht bedrag dient binnen [ X ] dagen na
factuurdatum aan RBC te zijn voldaan.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om betaling op te schorten of te verrekenen.
3. Indien Opdrachtgever de volledige factuur niet voldoet binnen de in lid 1 genoemde
termijn, is Opdrachtgever aan RBC over het verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente
verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum, alsmede door RBC gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Zodra Opdrachtgever jegens RBC in verzuim is, is RBC gerechtigd haar verplichtingen
jegens Opdrachtgever op te schorten, totdat Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens
RBC heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de
verplichtingen.
5. Indien Opdrachtgever gedurende 30 dagen jegens RBC in verzuim is gebleven, is RBC
gerechtigd alle overeenkomsten met Opdrachtgever door enkele schriftelijke kennisgeving
te beëindigen, dit onverminderd RBC's recht betaling te vorderen van de reeds door RBC
verrichte activiteiten, alsmede vergoeding van schade wegens niet-nakoming voor het
overige.
6. In geval van faillissement, surseance van betaling dan wel conservatoir of executoriaal
beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van Opdrachtgever, zijn de vorderingen
van RBC onmiddellijk opeisbaar en worden alle overeenkomsten zonder rechterlijke
tussenkomst beëindigd.
Artikel 7 – Zekerheid
1. Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling
daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van RBC,
Opdrachtgever of hij die aflevering vordert, gehouden op verzoek van de RBC het gedeelte
over de verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen en voor
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de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet
vaststaat, zekerheid te stellen.
2. Op eerste verzoek van RBC zal Opdrachtgever zekerheid stellen voor door RBC aan derden
of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die RBC maakt of voorziet
te zullen maken ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder onder meer vracht,
havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.
Artikel 8 – Retentierecht en pandrecht
1. RBC heeft het recht afgifte van zaken, documenten en gelden, die RBC uit welke hoofde
en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder te
weigeren.
2. RBC heeft een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden, die RBC uit welke
hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle
vorderingen die RBC ten laste van Opdrachtgever en/of de eigenaar van de zaken heeft
of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen die geen betrekking hebben op de zaken.
3. RBC heeft een pandrecht op alle zaken, documenten en gelden, die RBC uit welke hoofde
en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die
RBC ten laste van Opdrachtgever en/of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen.
4. RBC kan het in dit artikel genoemde retentie- en pandrecht tevens uitoefenen voor
hetgeen Opdrachtgever nog aan RBC verschuldigd is in verband met voorgaande
overeenkomsten.
5. De verkoop van zaken waarop RBC een retentierecht of pandrecht uitoefent, geschiedt
voor rekening van Opdrachtgever op de bij wet bepaalde wijze of, indien daarover
overeenstemming bestaat, onderhands.
Artikel 9 – Geheimhouding
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, informatie en documenten die zij uit hoofde
van de overeenkomst met RBC of uit hoofde van de door RBC te verrichten
werkzaamheden onder zich krijgt, geheim te houden, behoudens en voor zover een
wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat, en Opdrachtgever zal in dit kader
voldoen aan alle toepasselijke (privacy-)regelgeving.
2. Opdrachtgever is gehouden RBC te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot
alle kosten, aansprakelijkheden, boetes, betalingen of andersoortige kosten, opgelopen
door of opgelegd aan RBC, haar werknemers of hulppersonen, als gevolg van een
schending van de verplichtingen uit lid 1 van dit artikel.
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen RBC en Opdrachtgever, alsmede op de RBC
Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
4. Alle uit of in verband met overeenkomsten of offertes waarop de RBC Voorwaarden van
toepassing zijn voortvloeiende geschillen, worden uitsluitend onderworpen aan de
Rechtbank Rotterdam.
5. Mocht dwingend recht in de weg staan aan het exclusieve karakter van de
jurisdictieclausule van lid 2, dan kent deze jurisdictieclausule de genoemde instanties een
additionele bevoegdheid toe.
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Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse
Stuwadoors
Rotterdamse Stuwadoorscondities
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsbank
te Rotterdam op 12 Augustus 1976.
Art. 1 - Definities
-

-

-

1. Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van
werkzaamheden worden daaronder verstaan alle feitelijke handelen of
nalaten en alle rechtshandelingen, alsook het afleggen en in ontvangst
nemen van verklaringen, zowel mondelinge als schriftelijke.
2. Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van
emplacement van de stuwadoor, worden daaronder begrepen alle
terreinen, gebouwen (loodsen en anderszins) en waterpartijen waar de
stuwadoor is gevestigd of waar hij zijn werkzaamheden uitvoert, met
inbegrip van (al of niet aangrenzende) kades, spoorweg- kraanbanen en
wegen.
3. De aanduidingen boven de afzonderlijke artikelen van deze Algemene
Voorwaarden kunnen niet als definities van het in het betrokken artikel
behandelde worden beschouwd.

Art. 2 - Algemene bepalingen
- 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ten aanzien van alle
opdrachten aan, en werkzaamheden van de stuwadoor, onverschillig van
welke aard en ook ten aanzien van die, welke niet behoren tot de
eigenlijke stuwadoorswerkzaamheden, steeds onverschillig of de
stuwadoor tot de betreffende werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk,
verplicht is en of zij tegen betaling worden verricht.
- 2. Ten aanzien van opdrachten en werkzaamheden, welke niet behoren
tot de eigenlijke stuwadoorswerkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot,
die van sleepdiensten, opslagbedrijven, enzovoorts, zal de stuwadoor zich
mede kunnen beroepen op de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke
voorwaarden, respectievelijk de voorwaarden, waarvan de
toepasselijkheid specifiek mocht zijn bedongen.
De stuwadoor is eveneens gerechtigd zich te beroepen op voorwaarden
van derden - al dan niet standaardvoorwaarden in de betrokken
bedrijfstak - met wie hij ter uitvoering van zijn werkzaamheden een
overeenkomst heeft gesloten of door wie hij is ingeschakeld, dan wel zich
te beroepen op enige bepaling uit dergelijke voorwaarden of uit enige
met zodanige derde gesloten overeenkomst.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en de
onderhavige Algemene Voorwaarden, staat het ter beoordeling van de
stuwadoor op welke voorwaarden, dan wel op welke bepaling(en) uit
enige van die voorwaarden, hij zich beroept.

-

3. De voorwaarden en bepalingen, in lid 2 bedoeld, zullen geacht zijn ten
behoeve van de stuwadoor te zijn gemaakt en als zodanig door hem te
zijn geaccepteerd.

-

4. De onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen worden ingeroepen
zowel jegens de opdrachtgever als jegens diens vertegenwoordiger, in de
verhouding tot wie zij evenzeer van toepassing zullen zijn.
5. De stuwadoor is tevens gerechtigd zich op het havengebruik te
beroepen, ook indien dit zou afwijken van hetgeen krachtens deze
Algemene Voorwaarden zou gelden.
6. Indien de stuwadoor niet, op enig tijdstip, gebruik maakt van enig recht,
hem bij of krachtens deze Algemene Voorwaarden gegeven, zal dit niet
als afstand van recht kunnen worden beschouwd.
7. Een beroep op een specifieke bepaling of specifiek recht staat een
beroep op enige andere bepaling of enig ander recht niet in de weg.
8. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze
Algemene Voorwaarden en een tekst in een vreemde taal, zal de
Nederlandse tekst prevaleren.

-

-

-

Art. 3 - Offertes, tarieven en betalingen
-

-

-

-

1. Alle door de stuwadoor gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De door
de stuwadoor opgegeven tarieven zijn gebaseerd op de normale
verwerkingswijze van gezonde en zeewaardig verpakte goederen op de
bij de leden van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors gebruikelijke
wijze, met ploegen van normale sterkte en gedurende de normale
arbeidstijd, een en ander als geldend ten tijde van de tariefstelling
De stuwadoor zal gerechtigd zijn de door hem opgegeven tarieven, ook
na aanvaarding, aan te passen, indien een wijziging van één of meer van
de in de vorige volzin bedoelde factoren zou intreden tussen het tijdstip
van de tariefstelling en het tijdstip van de uitvoering van de
werkzaamheden.
2. Alle werkzaamheden behoudens die, vermeld in lid 3 van dit artikel,
dienen onmiddellijk na indiening van de nota te worden betaald, zonder
enige aftrek of schuldvergelijking, uit welke oorzaak ook.
3. De door de stuwadoor ingediende nota voor werkzaamheden aan
schepen die in een vaste lijndienst varen moeten worden betaald binnen
14 dagen nadat de nota is ingediend bij de opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger, wederom zonder enige aftrek of schuldvergelijking, uit
welke oorzaak ook.
4. Door de stuwadoor over te leggen documentatie zal volledig bewijs
opleveren ten aanzien van de aard, de inhoud en de omvang van de
verrichte werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, de gewerkte uren
en de ter beschikking gestelde mankracht en materieel. Eigen

-

-

-

-

-

-

documentatie van de stuwadoor zal daarbij prevaleren boven stukken,
door anderen opgemaakt.
5. Op opeisbare vorderingen van de stuwadoor is bij niet-voldoening, met
ingang van het tijdstip der opeisbaarheid, een rente verschuldigd op
jaarbasis gelijk aan het promesse-disconto van 'De Nederlandse Bank'
vermeerderd met 4 procent.
6. Ongeacht het vorenstaande, of enige andere contractuele bepaling,
zal de stuwadoor te allen tijde het recht hebben om een voorschot,
contante betaling of naar zijn oordeel deugdelijke zekerheid te vragen
voor enige ingediende nota en/of voor betaling van lopende
werkzaamheden en/of voor enige andere vordering en - zonder
voorafgaande aanmaning, ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en
zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds - werkzaamheden op enig tijdstip
te weigeren, op te schorten, te onderbreken of te beëindigen, totdat aan
enig verzoek van het als hier bedoeld deugdelijk is voldaan.
7. Alle vorderingen van de stuwadoor worden onmiddellijk opeisbaar in
geval van faillissement of surséance van betaling (of aanvragen daartoe)
van de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of van de eigenaar
en/of reder en/of bevrachter van de zaak waarvan of ten behoeve
waarvan werkzaamheden worden of zijn verricht, of indien beslag wordt
gelegd op enig eigendom van de opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger dan wel - in het algemeen - indien beslag wordt
gelegd op de zaak of op de inhoud of enig onderdeel daarvan, waaraan
of ten behoeve waarvan werkzaamheden worden of zijn verricht, zoals
bijvoorbeeld het schip, de lading of de bunkers van het schip, of op de
vracht ter zake van het schip, of op enig deel van dezen.
8. De stuwadoor is gerechtigd zaken, documenten en gelden onder zich
te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of
belanghebbende(n), totdat zijn vorderingen zijn voldaan of ter zake
deugdelijke zekerheid (ter beoordeling van de stuwadoor) is verstrekt.
De stuwadoor heeft een pandrecht op alle zaken, documenten en
gelden welke hij onder zich heeft zal krijgen, uit welke hoofde ook, voor
alle vorderingen uit hoofde van zijn werkzaamheden of anderszins.
Indien ter zake van enige vordering niet binnen 30 dagen na aanmaning is
betaald of deugdelijke zekerheid is gesteld, is de stuwadoor gerechtigd
de zaken of documenten waarop hij pandrecht heeft onderhands of in
het openbaar te verkopen zonder rechterlijke machtiging.
De stuwadoor is te allen tijde gerechtigd enige vorderingen te verrekenen
met wat hij aan gelden onder zich mocht hebben of zal krijgen.
9. Indien het door de stuwadoor opgegeven tarief is uitgemaakt in
buitenlandse valuta, is iedere devaluatie van dergelijke valuta ten
opzichte van de Nederlandse gulden, dan wel iedere revaluatie van de
Nederlandse gulden ten opzichte van dergelijke valuta, na het tijdstip van
opgave, voor rekening van de opdrachtgever.
10. De betaling aan de stuwadoor zal steeds geschieden op de door de
stuwadoor aangegeven wijze. Overmaking naar een vertegenwoordiger
van de opdrachtgever bevrijdt de opdrachtgever niet.

-

-

11. Onverminderd het bepaalde bij artikel 1433 van het Burgerlijk Wetboek
zal, in geval meerdere nota's opeisbaar zijn, een betaling worden
toegerekend in volgorde van de ouderdom der nota's; in geval van twijfel
beslist de stuwadoor.
12. Het hiervóór in dit artikel bepaalde geldt onverminderd de
voorzieningen van de in artikel 11 vermelde Tariefbepalingen.

Art. 4 - Algemene bepalingen ten aanzien van werkzaamheden
-

-

-

-

-

1. De stuwadoor heeft te allen tijde het recht de uitvoering van
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te doen geschieden door één of
meer derden of met het personeel, dat in dienst is van één of meer
derden.
2. De werkzaamheden worden door de stuwadoor uitgevoerd hetzij met
eigen of gehuurd materieel en/of met behulp van het kosteloos ter
beschikking te stellen laad- en losgerei en/of aandrijfkracht van het
vervoermiddel, ten behoeve waarvan de werkzaamheden worden
verricht, één en ander naar keuze van de stuwadoor. Het ter beschikking
gestelde laad- en losgerei van het vervoermiddel - alsook, in het
algemeen, die vervoermiddelen zelf - dienen aan alle hieraan van
overheidswege en van de zijde van de stuwadoor gestelde eisen te
voldoen. De scheepsleiding, c.q. degenen, belast met het vervoermiddel
ten aanzien waarvan werkzaamheden worden verricht, zijn verplicht
toezicht te houden op het goed functioneren en het juiste gebruik
daarvan en in het algemeen al het mogelijke te doen om schade te
voorkomen.
3. Het verstrekken van inlichtingen door de stuwadoor ter zake van
bijvoorbeeld het voor de hand komen van goederen en het tijdstip van
inladen, het afleveren en/of aanleveren, geschiedt naar beste weten en
kunnen, zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid wordt aanvaard.
Het zogenaamde 'bestellen' wordt beschouwd als het verstrekken van
inlichtingen zoals in de vorige volzin omschreven.
4. Het opklaren, openen en sluiten van vervoermiddelen of ruimen
daarvan, het stellen van laadbomen, het gereedmaken van winches, het
plaatsen, wegnemen en verplaatsen van gangways enz., en in het
algemeen werkzaamheden, welke slechts in zijdelings verband staan tot
de eigenlijke uitvoering van de opdracht, doch nodig zijn om de in dit
artikel bedoelde aanvangen, voortzetten of beëindigen, geschieden
buiten aansprakelijkheid van de stuwadoor, ook al zou het verrichten van
de werkzaamheden algemeen gebruikelijk geworden zijn.
Indien opdrachtgevers niet tijdig maatregelen hebben getroffen om de in
dit artikel bedoelde werkzaamheden te doen geschieden, zal de
stuwadoor zonder meer bevoegd zijn voor rekening en risico van de
opdrachtgever één en ander te doen.
5. Op de opdrachtgever rust de verplichting zorg te dragen, dat er aan
boord van de vervoermiddelen voldoende licht aanwezig is.

-

-

Indien de stuwadoor bij het ontbreken van licht of bij onvoldoende licht
lampen aanbrengt, geschiedt zulks met uitsluiting van elke
aansprakelijkheid zijnerzijds, zodat hij in geen geval heeft op te komen
voor brand, explosie of andere gevolgen, welke hierdoor mochten
ontstaan.
6. Vervoermiddelen, ten aanzien van welke de
stuwadoorswerkzaamheden beëindigd zijn - of ten aanzien van welke de
werkzaamheden geweigerd, opgeschort of tussentijds onderbroken zijn dienen het emplacement van de stuwadoor op diens eerste aanmaning
te verlaten. Bij gebreke daarvan is de stuwadoor gerechtigd zodanige
maatregelen te treffen als hem wenselijk voorkomen, geheel voor
rekening en risico van de opdrachtgever en/of vervoerder en/of de
eigenaar van en/of belanghebbende(n) bij het vervoermiddel en zonder
enige aansprakelijkheid zijnderzijds.
7. Goederen, die niet tijdig worden afgehaald of verwijderd kunnen door
de stuwadoor voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of
belanghebbende(n) worden opgeslagen, onverminderd enig ander recht
van de stuwadoor krachtens deze Algemene Voorwaarden of anderszins.

Art. 5 - Controlewerkzaamheden
-

-

-

1. Alle controlewerkzaamheden te behoeve van de opdrachtgever zoals
tellen, wegen, meten, ijken, monsteren, sorteren, enzovoorts, zullen
uitsluitend door de stuwadoor worden verricht en tegen een afzonderlijke
vergoeding. Bij wijze van uitzondering kan echter worden
overeengekomen, dat de voornoemde controlewerkzaamheden zullen
worden uitgevoerd door een door de opdrachtgever aan te wijzen
controlebedrijf, mits een dergelijk controlebedrijf lid is van de 'Scheepvaart
Vereniging Zuid'.
2. De opdrachtgever dient een verzoek tot controle door een door hem
aan te wijzen controlebedrijf tijdig aan de stuwadoor op te geven en zal
gehouden zijn de stuwadoor een redelijke vergoeding te betalen voor de
door deze aan een dergelijke controlebedrijf ter beschikking te stellen
faciliteiten, en/of voor andere kosten die door de stuwadoor bij zijn
medewerking ter zake kunnen worden gemaakt. Indien aan het vereiste
van een tijdige opgave als hier bedoeld niet is voldaan, of indien niet tijdig
overeenstemming mocht worden bereikt over de aan de stuwadoor te
betalen vergoeding, zal de stuwadoor niet verplicht zijn het door de
opdrachtgever aangewezen controlebedrijf tot zijn emplacement toe te
laten. De stuwadoor is voorts gerechtigd ter zake van deze toelating
nadere voorwaarden te stellen, met name voor wat betreft een eventuele
aansprakelijkheid jegens of van het controlebedrijf, bij gebreke van
aanvaarding waarvan door het controlebedrijf, het bepaalde aan het slot
van de vorige volzin van overeenkomstige toepassing zal zijn.
3. Het hiervóór bepaalde sluit niet de mogelijkheid uit, dat de stuwadoor
rechtstreeks met het eventueel door de opdrachtgever aangewezen
controlebedrijf een vergoeding als eerder bedoeld overeenkomt; in dit

geval zal de opdrachtgever hoofdelijk naast het controlebedrijf voor de
betaling daarvan aansprakelijk zijn. De voorzieningen ter zake van
betaling van artikel 3 zijn van toepassing.
Art. 6 - Verpakking van en aanduidingen op goederen
-

-

-

-

1. Onverminderd het hierna volgende moeten de te verwerken goederen
zijn verpakt op een wijze, en duidelijk zijn voorzien van opschriften en
andere aanduidingen, die in overeenstemming zijn met de ter plaatse
waar de werkzaamheden worden verricht geldende publiekrechtelijke
regels.
2. In ieder geval zal op alle te verwerken colli duidelijk en nauwkeurig
moeten worden aangegeven - waar mogelijk in overeenstemming met
algemeen aanvaarde regels, bij het ontbreken van publiekrechtelijke
regels in formele zin - of zij aan roest onderhevige en/of oxyderende en/of
ontvlambare en/of explosieve en/of breekbare en/of bijtende en/of
giftige en/of radioactieve en/of bedwelmende goederen bevatten of
betreffen, en in het algemeen of zij goederen bevatten of betreffen die
hinderlijk, schadelijk of gevaarlijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu; ook
zal het gewicht, indien dit méér bedraagt dan 1000 kg., duidelijk en
nauwkeurig op de te verwerken colli dienen te worden aangegeven.
Bovendien moet de stuwadoor op enige van de hiervoor bedoelde
omstandigheden speciaal opmerkzaam worden gemaakt. Zulks geldt
evenzeer voor colli, welke met het oog op hun waarde een bijzondere
stuwage of speciale maatregelen eisen.
3. De stuwadoor mag de behandeling van goederen, die naar zijn
oordeel op enig onderdeel niet aan het vorenstaande voldoen, te allen
tijde weigeren, opschorten, tussentijds onderbreken of beëindigen en/of
ten aanzien van zodanige goederen de maatregelen nemen die hij
gewenst acht (inclusief vernietiging), buiten iedere aansprakelijkheid
zijnerzijds en geheel voor rekening van de opdrachtgever.
4. Aanduidingen of gegevens, gesteld in een vreemde taal of in niet
algemeen technische benamingen, zullen niet geacht worden aan de
hierboven gestelde eisen te voldoen, zulks ter beoordeling van de
stuwadoor.

Art. 7 - Verblijf op het emplacement
-

-

1. Ieder, die zich op of bij het emplacement van de stuwadoor ophoudt,
moet de van Overheidswege en door de stuwadoor gestelde
voorschriften of gegeven aanwijzingen, welke in het belang van orde en
veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen.
2. Het is de scheeps- en wagenvoerders met hun vervoermiddelen en bij
het aan- en afleveren van goederen aanwezige arbeiders verboden zich
gedurende de arbeid onder de vlucht van de hefwerktuigen op te
houden, een en ander voor zover niet strikt vereist voor de

-

-

-

werkzaamheden. Bovendien is het hun verboden op het emplacement te
roken.
3. Hij die op of aan het emplacement van de stuwadoor goederen
aanlevert of in ontvangst neemt of manipulaties laat verrichten, is jegens
de stuwadoor verantwoordelijk voor de nakoming van het bepaalde bij of
krachtens dit artikel door hen, die zich om enige reden in verband met de
werkzaamheden of de bedoelde goederen op of bij het emplacement
van de stuwadoor bevinden.
4. De stuwadoor is te allen tijde bevoegd, door hem niet gewenste
personen de toegang tot het emplacement te weigeren of deze daarvan
de doen verwijderen.
5. De stuwadoor is niet verplicht te zorgen, dat goederen, die op zijn
emplacement ( in de loodsen dan wel op de wal of anderszins) onder
hem verblijven, zich boven de hoogste vloed zullen bevinden.

Art. 8 - Aansprakelijkheid
-

-

-

-

1. De stuwadoor is voor schade, alsmede voor het gebeuren, waardoor
schade is veroorzaakt, niet aansprakelijk, tenzij en voor zover genoegzaam
wordt bewezen, dat deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld van
de stuwadoor of van iemand voor wie hij aansprakelijk is en, in het
laatstbedoelde geval, dat de stuwadoor bij de keuze en de leiding van de
betrokkene(n) geen redelijke zorg heeft betracht.
2. Alle aansprakelijkheid van de stuwadoor vervalt, indien hij niet vóór het
beëindigen van de werkzaamheden of vóór het verlaten van de
personen, dieren of zaken van zijn emplacement (welk tijdstip ook eerder
mag zijn), schriftelijk op beweerdelijk ontstane schade of beweerdelijk
verkeerd uitgevoerde werkzaamheden opmerkzaam wordt gemaakt,
tenzij zulks redelijkerwijs niet mogelijk is.
3. In geval van aansprakelijkheid van de stuwadoor is deze beperkt als
volgt:
a. voor schade met betrekking tot goederen of dieren tot ten hoogste ƒ
2.000,-- per collo, respectievelijk dier; bij niet-colli tot ƒ 2.000,-- per 1000
kg.;
b. voor schade met betrekking tot personen tot ten hoogste ƒ 20.000,-per persoon;
c. voor schade met betrekking tot alle zaken, niet vallend onder a, tot ten
hoogste ƒ 20.000,-- per zaak.
In alle gevallen van schade met betrekking tot personen en/of dieren
en/of zaken of anderszins, al of niet afzonderlijk of gecombineerd
teweeggebracht of geleden, zal de aansprakelijkheid van de stuwadoor
beperkt zijn tot ƒ 50.000,-- in totaal per opdracht of gebeuren ( zulks ter
beslissing van de stuwadoor), pro data over de betrokken belangen te
verdelen naar gelang van de geleden schade.
4. In geval van schade in enige vorm is ontstaan of kan ontstaan, alsook in
geval enig voorschrift of enige aanwijzing niet wordt opgevolgd, is de
stuwadoor gerechtigd, doch niet verplicht, zijn werkzaamheden te

-

-

weigeren, op te schorten, te onderbreken of te beëindigen, alsook
verdere maatregelen te nemen, die wenselijk voorkomen, zonder enige
aansprakelijkheid zijnerzijds.
5. Alle schade door de stuwadoor zelf in enige vorm geleden, waaronder
begrepen alle kosten door hem gemaakt, alle gederfde winst of geleden
verlies, boetes of andere nadelen door hem opgelopen, bij of tengevolge
van enig gebeuren dan wel in andere gevallen waarin hij, met name
krachtens enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, niet
aansprakelijk is, zullen hem op eerste verzoek door de opdrachtgever
worden vergoed, zulks ongeacht of de opdrachtgever zelf en/of anderen
schade hebben geleden. In dit verband zal, indien hetzelfde gebeuren
zowel schade tot gevolg heeft waarvoor de stuwadoor aansprakelijk is als
schade waarvoor hij niet aansprakelijk is, de eigen schade door de
stuwadoor zelf worden gedragen.
6. De opdrachtgever van de stuwadoor zal deze vrijwaren voor
aanspraken, welke dan ook, van derden, tegenover wie de stuwadoor
zich niet op deze Algemene Voorwaarden zou kunnen beroepen, voor
zover die aanspraken uitgesloten zouden zijn indien de bedoelde derden
aan deze Algemene Voorwaarden waren gehouden.

Art. 9 - Aansprakelijkheid
De stuwadoor is, behoudens eigen opzet of grove schuld, nimmer
aansprakelijk voor niet-materiële schade of voor gevolgschade in enige vorm
( zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, inkomensschade, boetes en
soortgelijke heffingen), alsmede voor het gebeuren, waardoor zodanige
schade is veroorzaakt, en voorts niet voor schade in enige vorm ( met
inbegrip weer van het gebeuren, waardoor de schade is veroorzaakt):
a. welke te wijten is, hetzij aan de aard, toestand of stuwage van de te
verwerken goederen, hetzij aan de aard, geschiktheid of inrichting van
enig betrokken vervoermiddel of enig onderdeel daarvan;
b. welke bij de toegepaste wijze van werken redelijkerwijs niet te vermijden is,
indien door of namens de opdrachtgever of de vervoerder of andere
belanghebbenden niet schriftelijk en tijdig bezwaren zijn geuit tegen deze
wijze van werken, of indien de vereiste spoed naar het oordeel van de
stuwadoor tot deze arbeidswijze dwingt;
c. door onjuiste stuwage, indien door of vanwege de vervoerder of
opdrachtgever of andere belanghebbenden geen of onvoldoende
aanwijzingen of inlichtingen zijn gegeven en eventuele bezwaren tegen
de stuwage niet schriftelijk tijdens de werkzaamheden ter kennis van de
stuwadoor zijn gebracht;
d. door het begeven van hefwerktuigen, ketting- en touwwerk, staaldraad
en andere gereedschappen, tenzij - ingeval dat het materieel eigen
materieel van de stuwadoor is - kan worden aangetoond, dat hetzelve
zich niet in goede staat van onderhoud bevond of niet voldeed aan door
de Overheid gestelde eisen of, bij het ontbreken daarvan, aan algemeen
redelijk te achten eisen;

e. bij werkzaamheden, die normaal door anderen - bijvoorbeeld de
scheepsbemanning of cargadoorpersoneel - worden verricht, ongeacht
de reden waarom de stuwadoor dergelijke werkzaamheden overneemt
en of hij daarvoor een vergoeding ontvangt;
f. als gevolg van de door de stuwadoor uitgevoerde werkzaamheden in
verband met douaneformaliteiten;
g. door werkstaking van arbeiders, losse of vaste, geheel of gedeeltelijk,
georganiseerd, onverschillig of deze plaatsvindt door contractbreuk of
tengevolge van tevoren plaatsgehad hebbende opzegging der
werklieden, door uitsluiting van, agitatie door of gebrek aan arbeiders of
door arbeidsonrust of arbeidsvertraging in enige andere vorm; zulks
ongeacht of het betreft arbeiders in dienst van de stuwadoor, of in dienst
van anderen ( met inbegrip van de opdrachtgever);
h. door oorlog, oproer, sabotage, molest, vernieling, rellen, terrorisme of
gijzeling;
i. door inbraak, brand of ontploffing;
j. door het niet of niet volledig nakomen door de opdrachtgever, door
derden of door personen voor wie de stuwadoor aansprakelijk is, van
enige van Overheidswege of zijdens de stuwadoor gesteld voorschrift of
gegeven aanwijzing (met inbegrip van die, vervat in deze Algemene
Voorwaarden);
k. door hoog water, storm of andere natuur-evenementen;
l. door andere goederen, verborgen gebreken aan leidingen, gebouwen,
machinerieën of bedrijfsstoringen, door kwaliteitsverandering van
goederen, schimmel, lekkage, bederf, ongedierte, onvoldoende of
gebrekkige verpakking;
m. door enige nalatigheid in de verrichting van iets, dat de stuwadoor niet
uitdrukkelijk of afzonderlijk is opgedragen;
n. te wijten aan oorzaken die de stuwadoor redelijkerwijs niet heeft kunnen
voorkomen of verhinderen of door onbekende oorzaak.
Art. 10 - Aansprakelijkheid
-

-

-

1. Indien de stuwadoor verplicht is schade te vergoeden, waarvoor de
opdrachtgever tegenover derden aansprakelijk is, zal het bedrag der te
vergoeden schade in overleg met de stuwadoor worden vastgesteld. De
stuwadoor is tot vergoeding ener dergelijke schade alleen gehouden,
indien hem het bewijs wordt geleverd dat deze schadevergoeding ook
werkelijk aan de betreffende derde ten goede is gekomen of zal komen.
2. In geval van schade, waarvoor de stuwadoor aansprakelijk zou blijken
te zijn, rust op belanghebbenden de verplichting de schade in eerste
instantie te claimen onder enige voor hen of de gelaedeerde(n)
geldende regeling van particuliere of publiekrechtelijke verzekering.
3. De stuwadoor is te allen tijde gerechtigd zich te beroepen of zich mede
te beroepen op bedingen tot uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid, welke zijn vervat in overeenkomsten tussen zijn
opdrachtgever of de vervoerder en derden, of op wettelijke bepalingen

-

ter zake, welke met betrekking tot zodanige overeenkomsten mochten
gelden.
4. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid van de stuwadoor en betreffende vrijwaring door de
opdrachtgever voor aanspraken van derden, alsook alle wettelijke
bepalingen ter zake als met name bedoeld in lid 3 artikel, alsook het
arbitragebeding, en alle andere rechten in verband met mogelijke
schade en evenementen voor de stuwadoor bedongen (zoals bij artikel 8,
lid 6), zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, bedoeld in artikel
4, lid 1, van deze Algemene Voorwaarden, alsook ten behoeve van
personen, in dienst van de stuwadoor en in het algemeen ten behoeve
van een ieder, voor wiens handelingen de stuwadoor uit welken hoofde
dan ook aansprakelijk kan zijn of die voor werkzaamheden van de
stuwadoor aansprakelijk kan worden gehouden.
Voor zoveel nodig treedt de stuwadoor bij de onderliggende
overeenkomst in dat opzicht op als vertegenwoordiger van de hier
bedoelde personen.
Bovendien is de stuwadoor onherroepelijk gemachtigd tegenover al
diegenen, ten behoeve van wie voormeld derdenbeding is gemaakt,
afstand te doen namens de opdrachtgever van al de hem tegen
bedoelde personen toekomende rechten tot vergoeding van schade
respectievelijk hen van aansprakelijkheid deswege te ontslaan.

Art. 11 - Tariefbepalingen
-

-

1. De tarieven en de daarbij behorende Tariefbepalingen, uitgegeven of
nog uit te geven door de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors,
worden geacht deel uit te maken van de onderhavige Algemene
Voorwaarden, voor zover de stuwadoor het tegendeel niet uitdrukkelijk
heeft vastgelegd.
2. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling, neergelegd in de
onderhavige Algemene Voorwaarden en enige Tariefbepaling, staat het
ter beoordeling van de stuwadoor op welke bepaling hij zich wenst te
beroepen.

Art. 12 - Verval
Iedere vordering tegen de stuwadoor vervalt, ongeacht of voldaan is aan
het bepaalde bij artikel 8, lid 2, voor de daar bedoelde vorderingen, door
enkel tijdsverloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de
vordering conform het bepaalde bij artikel 13 vóórdien aanhangig is
gemaakt.
Art. 13 - Arbitrage
-

1. Alle geschillen, welke tussen de stuwadoor en zijn opdrachtgever of
diens vertegenwoordiger mochten ontstaan, zullen worden beslist door 3

-

-

scheidslieden, in gemeen overleg te benoemen en, bij gebreke van
overeenstemming binnen redelijk korte tijd, te benoemen door de
Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op
verzoekschrift van de meest gerede partij, waarmee de ander in kennis
moet zijn gesteld. De voorzitter van arbiters zal een te Rotterdam
practizerend jurist moeten zijn.
2. De arbiters zullen oordelen 'als goede mannen naar billijkheid'.
3. Ieder van partijen is verplicht, van de aanvraag tot arbitrage en van de
afloop mededeling te doen aan het secretariaat van de Vereniging van
Rotterdamse Stuwadoors en de uitspraak van arbiters aldaar te
deponeren.
4. De stuwadoor is gerechtigd in bepaalde gevallen, met name voor het
innen van geldvorderingen, afstand te doen van het bij dit artikel
bepaalde; in zodanig geval zullen de te Rotterdam gevestigde
burgerrechtelijke instanties bevoegd zijn.

Art. 14 - Toepasselijk recht
Op alle werkzaamheden van de stuwadoor zal Nederlands recht van
toepassing zijn.
Art. 15 - Effectuering
-

-

-

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als
'Rotterdamse Stuwadoorscondities'. Zij treden in werking op de dag der
deponering ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.
Eerder gedeponeerde Algemene Voorwaarden komen daarmee te
vervallen, behalve voor overeenkomsten van welke zij reeds deel
uitmaken en in welke de onderhavige Algemene Voorwaarden niet
kunnen worden geïncorporeerd.
2. Ten aanzien van offertes of lopende werkzaamheden ten tijde van de
deponering van de onderhavige Algemene Voorwaarden ter griffie
voornoemd geldt, dat deze Algemene Voorwaarden daarop van
toepassing zijn, met ingang van de dag van het depot. Wijzigingen, die na
de dag der deponering in deze Algemene Voorwaarden zullen worden
aangebracht, zullen eveneens in werking treden met ingang van de dag
waarop dezelve zijn gedeponeerd en zullen met ingang van die dag van
toepassing zijn op alle lopende werkzaamheden van de stuwadoor.
3. In geval van twijfel is de stuwadoor gerechtigd, eventueel in afwijking
van hetgeen in dit artikel is bepaald, te beslissen op welke Algemene
Voorwaarden of op welke bepaling(en) hij zich wenst te beroepen.
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Definities
Definities
In 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 natuurlijke 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. Overeenkomst: de door de Expediteur 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
verhinderen;
7. Voorwaarden: deze Nederlandse Expeditievoorwaarden.
8. Za(a)k(en): de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Expediteur, diens
hulppersoon of Derden door of namens Opdrachtgever ter beschikking te stellen of gestelde
zaken.

Werkingssfeer

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 zijn 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 afdwingbaar 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.

3. In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van
deze Voorwaarden.
Derden
De Opdrachtgever laat aan de Expediteur 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 van) de (algemene) voorwaarden waaronder
hij met die Derden heeft gecontracteerd aan Opdrachtgever te overhandigen.

Tot stand komen van de overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle door de Expediteur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en
voor zover Expediteur deze schriftelijk heeft bevestigd of Expediteur met de uitvoering van de
Diensten is aangevangen.

Douanewerkzaamheden

Douanewerkzaamheden
1. 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. 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.
3. Indien 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 onvolledige gegevens en / of documenten ter beschikking 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

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 Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn 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. Indien door de expediteur all-in tarieven of forfaitaire (gefixeerde) tarieven worden berekend,
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 verzekeringspremies.
4. In geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden
voordoen, die de Expediteur niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de
uitvoering van de Diensten aanzienlijk verhogen, heeft de Expediteur aanspraak op bijbetaling.
Waar mogelijk pleegt 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 verrichten vermeerderd met een extra naar billijkheid 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 feestdagen 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 door de Opdrachtgever
aan de Expediteur worden vergoed.
6. Tenzij 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
cognossement 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

Verzekering
1.

Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de Opdrachtgever
afgesloten na aanvaarding door de Expediteur van de uitdrukkelijke 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.

2.

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

verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon. Voor de gegoedheid van de verzekeraar /
verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon is de Expediteur niet verantwoordelijk
noch aansprakelijk.
3.

De Expediteur is, wanneer hij bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt van materialen,
zoals bokken, kranen, vorkheftrucks en andere werktuigen, die niet standaard onder zijn
uitrusting vallen, gerechtigd voor rekening van de Opdrachtgever een verzekering te sluiten,
die de risico's dekt die voor de Expediteur uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.
Waar mogelijk pleegt de Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever over het
gebruik van dergelijke materialen. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt
de Expediteur de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de
Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daaromtrent.

Uitvoering van de overeenkomst

Aflevertijd, wijze van verzending en route
1.

Enkele vermelding door de Opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt de Expediteur
niet. Tijden van aankomst zijn geen fatale termijnen en worden door de Expediteur niet
gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.

Indien 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.
Aanvang van de Diensten

1.

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

2.

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. Indien 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 instructies 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 gedane opgaven juist en volledig zijn.
Behandeling van Zaken

1.

Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in
ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk
voorschrift van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van de kosten.

2.

Ongeacht het in lid 1 bepaalde is de Expediteur gerechtigd, maar niet verplicht, om op eigen
gezag voor rekening en risico 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. Indien dit niet mogelijk is, neemt de Expediteur de maatregelen die hem het
beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever,
zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, van de genomen maatregelen en de daaraan verbonden
kosten.

3.

De Expediteur is geen deskundige met betrekking tot de Zaken. De Expediteur is daarom niet
aansprakelijk 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.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
1.

Alle Diensten geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.

De Expediteur is - onverminderd het bepaalde in artikel 17 - niet aansprakelijk voor enige
schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid
van de Expediteur of diens ondergeschikten.

3.

De aansprakelijkheid van de Expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 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 gegaan 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.

De Expediteur is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële
schade hoe ook ontstaan.

6.

Indien 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 19
van deze Voorwaarden, in te spannen om de schade van de Opdrachtgever te verhalen op
degene die voor de schade aansprakelijk is. De Expediteur is gerechtigd de daarbij gemaakte
kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de Expediteur zijn
aanspraken op de door hem ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden aan

de Opdrachtgever af.
7.

De Opdrachtgever is tegenover de Expediteur aansprakelijk voor alle schade – waaronder
maar niet beperkt tot materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, boeten,
interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens
niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten en aanspraken wegens
productaansprakelijkheid en/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 nalatigheid in het
algemeen van de Opdrachtgever en/of diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde
en/of werkzame derden.

8.

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, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven
zijn overeengekomen, niet als vervoerder, maar steeds als doen vervoerder volgens titel 2
afdeling 3 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk, waarbij de aansprakelijkheid wordt
beheerst door deze Voorwaarden.

10.

Indien de Expediteur door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter
zake 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 afwering 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 verweermiddel inroepen, als ware ook de
Derde of ondergeschikte zelf partij bij de Overeenkomst.

12.

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.
Overmacht

1.

Ingeval van Overmacht blijft de Overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de
Expediteur worden echter voor de duur van de Overmacht opgeschort.

2.

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.

Weigering vervoerders
Indien vervoerders weigeren voor aantal, gewicht enz. te tekenen, is de Expediteur voor de gevolgen
daarvan niet verantwoordelijk.

Dwingend recht

Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen
Deze Voorwaarden laten de artikelen 8:61 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), 8:62 lid 1 en 2 BW, 8:63 lid
1, 2 en 3 BW onverlet.

Betaling

Betalingsvoorwaarden
1.

De Opdrachtgever is verplicht de Expediteur 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.

Indien in afwijking van lid 1 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. In 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 of vennootschap - 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
verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de Opdrachtgever zelf in verband met het
verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.

7.

De Expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van
vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden
verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan het verzoek van de
expediteur tot een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de Opdrachtgever.
Indien de 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 voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen
tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt Expediteur de maatregelen die hem het beste
voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever
daaromtrent

8.

De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de Overeenkomst door enige
overheid in te vorderen dan 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.

De Opdrachtgever zal de Expediteur 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.

10.

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
toegestaan.
Toerekening betalingen en rechtelijke- buitengerechtelijke kosten

1.

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 10% van de vordering met een minimum van € 100,-.
Zekerheden

1.

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 Expediteur heeft een retentierecht op alle Zaken, documenten en gelden die hij uit welke

hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen
die de Expediteur ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de Zaken heeft of
zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zaken.
3.

De Expediteur heeft een pandrecht op alle Zaken, documenten en gelden die de Expediteur
uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle
vorderingen die 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 de
Opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die Zaken.

5.

Indien bij afrekening 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 verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen
en voor de 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 met voorgaande opdrachten en voor hetgeen bij wijze van
rembours op de zaak drukt.

7.

Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij de wet
bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.

8.

Op eerste verzoek van de Expediteur zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door de
Expediteur aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die de
Expediteur maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder
onder meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.

9.

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

Slotbepalingen

Beëindiging van de Overeenkomst
1.

De Expediteur kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de
Opdrachtgever:
-

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

-

in staat van faillissement wordt verklaard;
een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
surseance van betaling aanvraagt;
de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge
van beslaglegging.

2.

Indien de Expediteur bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of
meerdere van haar verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Opdrachtgever,
onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 11, de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:
- hij de Expediteur door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft aangegeven waarin de
Expediteur is tekort geschoten en deze daarbij een termijn van minimaal dertig dagen
voor nakoming heeft gesteld en;
- de Expediteur bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

3.

Indien 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. Indien 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.
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.
Verjaring en verval
1.

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

2.

Elke vordering jegens de Expediteur vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.

3.

De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen, 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 moeten worden afgeleverd.

4.

In het geval de 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 volgende op die waarop de Expediteur door de derde in rechte is aangesproken;
 de dag volgende op die waarop de Expediteur de tot hem gerichte vordering heeft
voldaan.
Indien de Expediteur of een door hem ingeschakelde derde in bezwaar en/of beroep is
gegaan, vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan op de dag volgende op die waarop
de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.
5.

Tenzij de situatie als bedoeld in lid 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 nieuwe termijn van verjaring te lopen die drie maanden beloopt.
Rechtskeuze

1.

Alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan
Nederlands recht.

2.

Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de Expediteur.
Citeertitel

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Nederlandse Expeditievoorwaarden".

Geschillen

Arbitrage
1.

Alle geschillen, die tussen de Expediteur en zijn wederpartij mochten ontstaan, zullen met
uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters conform
het FENEX arbitragereglement. Het FENEX arbitragereglement en de actuele tarieven van de
arbitrageprocedure zijn te lezen en downloaden via de FENEX website. Een geschil is aanwezig
wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.
Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het de Expediteur vrij 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 in 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 benoemde arbiter, met als bijlage de schriftelijke verklaring van de door hen
gezamenlijk benoemde arbiter inhoudende zijn/haar aanvaarding van de benoeming en de
werking en geldigheid van het FENEX arbitragereglement.

3.

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 waarbinnen vorenbedoelde Expediteur is gevestigd; de derde wordt benoemd
door beide aldus aangewezen arbiters in onderling overleg.
4.

De Voorzitter van de FENEX zal een ter zake van expeditie en logistiek deskundig persoon
benoemen; de Deken 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 bedrijf, waarin de
wederpartij van de Expediteur werkzaam is.

5.

Waar toepasselijk 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.

FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek
PortCityII, Waalhaven Z.z. 19, 3e etage, Havennummer 2235, 3089 JH Rotterdam
Postbus 54200, 3008 JE Rotterdam

NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN
gedeponeerd door de FENEX,
Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek,
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
op 15 november 1995

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
opslagbedrijven en hun opdrachtgevers ook na de beëindiging van de overeenkomst,
voor zover het betreft de bepalingen vermeld in hoofdstuk I dezer voorwaarden en op
de rechtsverhouding tussen opslagbedrijven en houders van opslagbewijzen, voor
zover het betreft de bepalingen, vermeld in hoofdstuk II dezer voorwaarden, indien in
het opslagbewijs is vermeld, dat deze voorwaarden - aangeduid met de naam
"Nederlandse Opslagvoorwaarden" - van toepassing zijn.

1.2

Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opslagbedrijven zijn
uitdrukkelijk niet van toepassing eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de
opdrachtgevers op enigerlei wijze mocht worden verwezen of die door deze van
toepassing mochten worden verklaard.

1.3

De opdrachtgever, resp. de houder van het opslagbewijs kan zich niet beroepen op
reglementen of bepalingen voorzover die met deze voorwaarden in strijd zijn.

1.4

Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden, zoals die van expediteurs,
cargadoors, stuwadoors, vervoerders, assurantiebemiddelaars, controlebedrijven
enz. die door het opslagbedrijf worden verricht, zullen mede van toepassing zijn de in
de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, onderscheidenlijk de
voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.

Artikel 2
Definities
In deze voorwaarden wordt bedoeld met:
opslagbedrijf:

opdrachtgever:

opslagbewijs:

degene, die - daargelaten de mogelijkheid van ruimere taakstelling opdrachten aanvaardt tot opslag, bewaring of aflevering van zaken
(hoofdstuk I) resp. degene, die zaken in bewaring heeft tegenover welke
een door hem afgegeven opslagbewijs in omloop is (hoofdstuk II);
degene, die aan het opslagbedrijf een opdracht verstrekt tot opslag of
uitlevering van zaken, resp. degene voor wie zaken door het opslagbedrijf
worden bewaard waarvoor geen opslagbewijs in omloop is;
een van het opschrift "opslagbewijs" of synoniem voorzien, genummerd en
rechtsgeldig getekend of gewaarmerkt bewijsstuk, waarin wordt verklaard
dat de houder gerechtigd is de daarin genoemde zaken te ontvangen;
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houder van het
opslagbewijs:

degene die zich als houder van het opslagbewijs aan het opslagbedrijf kenbaar maakt door vertoning van het opslagbewijs of op een
andere voor het opslagbedrijf aanvaardbare wijze;

laatste aan het
opslagbedrijf
bekende houder
van het
opslagbewijs:

degene, aan wie het opslagbewijs is afgegeven en vervolgens
de houder van het opslagbewijs wiens schriftelijk verzoek aan
aan het opslagbedrijf om als zodanig te worden behandeld de
jongste datum draagt, echter met dien verstande, dat het opslagbedrijf gerechtigd is, doch niet verplicht om een ander als zodanig te
beschouwen indien het reden heeft om aan te nemen, dat deze de laatste
houder van het opslagbewijs is.

Artikel 3
Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten tussen het opslagbedrijf en de opdrachtgever worden beheerst door
Nederlands recht en voorzover in deze condities niet anders is bedoeld, zijn de bepalingen
van het burgerlijk recht, betrekking hebbend op bewaargeving, in het algemeen en naar
omstandigheden van toepassing.

Artikel 4
Geschillen
4.1

Alle geschillen, welke tussen het opslagbedrijf en zijn opdrachtgever respectievelijk
de houder van het opslagbewijs mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de
gewone rechter in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters. Een geschil is
aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is. Onverminderd het in
de voorgaande alinea bepaalde staat het het opslagbedrijf vrij vorderingen van
opeisbare geldsommen waarvan de verschuldigdheid niet door de wederpartij binnen
vier weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de gewone
rechter.

4.2

Eén der arbiters wordt benoemd door de Voorzitter van de FENEX; de tweede wordt
benoemd door de Deken der Orde van Advocaten van het arrondissement
waarbinnen vorenbedoeld opslagbedrijf is gevestigd; de derde wordt benoemd door
beide aldus aangewezen arbiters in onderling overleg.
De Voorzitter van de FENEX zal slechts tot benoeming van een arbiter overgaan
indien één der bij het geschil betrokken partijen lid is van de FENEX. Indien eerder
genoemde voorzitter geen arbiter benoemt, zal de benoeming van arbiters
plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

4.3

De Voorzitter van de FENEX zal een terzake van opslag deskundig persoon
benoemen; de Deken der Orde van Advocaten zal verzocht worden een jurist te
benoemen; als derde arbiter zal bij voorkeur gekozen moeten worden een persoon,
die deskundig is terzake van de tak van handel of bedrijf, waarin de wederpartij van
het opslagbedrijf werkzaam is.
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4.4

De partij die een beslissing van het geschil verlangt zal hiervan bij aangetekende
brief mededeling doen aan het secretariaat van de FENEX onder korte omschrijving
van het geschil en zijn vordering, alsmede onder gelijktijdige toezending van het door
het bestuur van de FENEX vast te stellen bedrag aan administratiekosten,
verschuldigd als vergoeding voor de administratieve bemoeiingen van de FENEX bij
een arbitrage.

4.5

Na ontvangst van bovengenoemde aangetekende brief zal het secretariaat van de
FENEX ten spoedigste een kopie daarvan zenden aan de wederpartij, aan de
Voorzitter van de FENEX, aan de Deken der Orde van Advocaten, wat de beide
laatsten betreft met het verzoek ieder een arbiter te benoemen en het FENEXsecretariaat naam en woonplaats van de benoemde mede te delen. Na ontvangst
van dit bericht zal het FENEX-secretariaat ten spoedigste de beide aangewezenen
van hun benoeming in kennis stellen onder toezending van een kopie der arbitrageaanvrage en een exemplaar van deze algemene voorwaarden, met verzoek de derde
arbiter te benoemen en het FENEX-secretariaat te berichten, wie als zodanig is
benoemd. Na ontvangst hiervan zal het FENEX-secretariaat ten spoedigste de derde
arbiter van zijn benoeming in kennis stellen onder toezending van een kopie der
arbitrage-aanvrage en een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Vervolgens
zal het FENEX-secretariaat beide partijen mededelen wie tot arbiters zijn benoemd.

4.6

Mocht binnen 30 dagen na het indienen der arbitrage-aanvrage de benoeming van
alle drie arbiters niet hebben plaatsgehad, dan zullen alle arbiters op bij eenvoudig
rekest te doen verzoek van de meest gerede partij, worden benoemd door de
President van de Arrondissementsrechtbank binnen wiens ressort het opslagbedrijf
is gevestigd.

4.7

Als Voorzitter van arbiters treedt op de door de Deken benoemde. Indien de
benoeming door de President van de Arrondissementsrechtbank plaatsvindt, stellen
arbiters onderling vast, wie hunner als voorzitter zal fungeren. Arbiters zullen
uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid onder gehoudenheid de
toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen, waaronder de bepalingen van
internationale vervoersverdragen, in acht te nemen. Zij bepalen op welke wijze de
arbitrage zal worden behandeld, met dien verstande dat partijen in ieder geval in de
gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en
mondeling toe te lichten.

4.8

De opdracht aan arbiters duurt voort tot aan de eindbeslissing. Hun vonnis zullen zij
deponeren ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank binnen welk arrondissement
de plaats van de arbitrage is gelegen, terwijl zij daarvan kopie zullen toezenden aan
ieder van de partijen en aan het secretariaat van de FENEX. Arbiters kunnen vooraf
van de eisende partij of van beide partijen een depot voor arbitragekosten verlangen;
tijdens de behandeling kunnen zij aanvulling daarvan eisen. Arbiters zullen in hun
vonnis bepalen wie van de beide partijen of voor welk deel ieder van partijen de
arbitragekosten zal hebben te dragen. Hieronder zijn te begrijpen het honorarium en
de verschotten van arbiters, het bij aanvrage aan de FENEX betaalde bedrag aan
administratiekosten, alsmede de door partijen gemaakte kosten, voorzover arbiters
die redelijkerwijze noodzakelijk achten. Het aan arbiters toekomende wordt, voor
zover mogelijk, op het depot verhaald.
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Artikel 5
Gedeponeerde voorwaarden
5.1

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam. Zij worden op verzoek toegezonden.

5.2

Bij verschil tussen de Nederlandse en de in de enige andere taal gestelde tekst van
de Nederlandse Opslagvoorwaarden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

HOOFDSTUK I
BEPALINGEN BETREFFENDE AANLEVERING, OPSLAG, BEWARING
EN UITLEVERING

Artikel 6
Schriftelijke vastlegging
6.1

Alle overeenkomsten, aandieningen, voorschriften betreffende opslag, bewaring,
behandeling en uitlevering van zaken, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

6.2

Door mondelinge of telefonische mededelingen of afspraken wordt het opslagbedrijf
slechts gebonden indien onmiddellijk schriftelijke bevestiging is gevolgd, tenzij anders
is overeengekomen.

Artikel 7
Omschrijving van zaken en verstrekken van inlichtingen
7.1

Aandiening van zaken en voorschriften betreffende opslag, bewaring en behandeling
moeten geschieden, resp. verstrekt worden met vermelding van een juiste en
volledige schriftelijke omschrijving van de zaken, zoals onder andere de waarde, het
aantal colli, het bruto gewicht en voorts alle bijzonderheden welke van dien aard zijn
dat de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten indien
het opslagbedrijf van de ware stand van zaken had kennis gedragen.

7.2

Indien zaken onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan
belastingvoorschriften of andere regelgeving van overheidswege, dient de
opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermede
noodzakelijk zijn te verstrekken teneinde het opslagbedrijf in staat te stellen de
desbetreffende opgave te doen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen.
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Artikel 8
Tarieven / vergoedingen / belastingen
8.1

Gangbare tarieven en vergoedingen voor werkzaamheden en alle mondeling of
schriftelijke overeenkomsten tussen het opslagbedrijf en de opdrachtgever
betreffende de tarieven en vergoedingen voor werkzaamheden zijn gebaseerd op de
ten tijde van het verstrekken van de opdracht, resp. het tot stand komen van de
overeenkomst geldende arbeidskosten. In geval van verhoging der arbeidskosten
worden de gangbare, resp. de overeengekomen tarieven en vergoedingen daaraan
met onmiddellijke inwerkingtreding aangepast. Het opslagbedrijf is ook gerechtigd tot
aanpassing der tarieven in geval van invoering of verhoging door de overheid van de
op de door het opslagbedrijf verleende diensten drukkende lasten.

8.2

Gangbare en overeengekomen tarieven voor bewaarloon zijn, tenzij nadrukkelijk
anders is overeengekomen, gebaseerd op de voor de betreffende zaken usantiële
wijze van stapeling. Indien op verlangen van de opdrachtgever of in verband met de
toestand van de zaak van de usantiële wijze van stapeling wordt afgeweken, zal een
tariefsverhoging worden toegepast evenredig met de ten opzichte van normale
stapeling ingenomen meerdere vloeroppervlakte.

Artikel 9
Rechten, kosten en belastingen
9.1

Alle vracht, remboursen, belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boeten en/of
andere lasten of kosten, hoe ook genaamd, terzake van de zaken of daarmede
verband houdende, die bij aankomst of achteraf moeten worden betaald, zullen voor
rekening van de opdrachtgever zijn en moeten door de opdrachtgever op eerste
verzoek van het opslagbedrijf al dan niet bij vooruitbetaling worden voldaan c.q.
vergoed, ongeacht of deze zaken nog niet op het terrein aanwezig zijn dan wel dit
inmiddels hebben verlaten.

9.2

Indien het opslagbedrijf het nodig acht om terzake van door de overheid opgelegde
belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boeten en/of andere lasten of kosten, hoe
ook genaamd, procedures te voeren of rechtsmaatregelen te nemen, danwel indien
de opdrachtgever het opslagbedrijf zulke procedures of rechtsmaatregelen verzoekt
te voeren of te nemen en het opslagbedrijf zulk een verzoek inwilligt, zullen de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden en kosten met inbegrip van de kosten terzake van
juridische en/of fiscale en/of andere door het opslagbedrijf noodzakelijk geachte
adviezen of bijstand, voor rekening en risico zijn van de opdrachtgever. Voordat het
opslagbedrijf overgaat tot het voeren van procedures of het nemen van
rechtsmaatregelen als in dit artikel bedoeld, zal het opslagbedrijf trachten hieromtrent
overleg te voeren met, dan wel instructies te verkrijgen van de opdrachtgever of
direct belanghebbende.

9.3

Indien het opslagbedrijf optreedt of is opgetreden als fiscaal vertegenwoordiger, zijn
alle door het opslagbedrijf verschuldigde belastingen, rechten, bijdragen en andere
heffingen, alsmede boeten, rente, kosten, hoe ook genaamd, of schadevergoedingen
voor rekening van de opdrachtgever, zulks onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit
artikel. De opdrachtgever is verplicht om deze bedragen op eerste verzoek van het
opslagbedrijf te voldoen.
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Artikel 10
Aansprakelijkheid opdrachtgever
10.1

De opdrachtgever is tegenover het opslagbedrijf en/of derden aansprakelijk voor
schade welke voortvloeit uit onjuiste en/of bedrieglijke en/of onvolledige
omschrijvingen, aanduidingen of mededelingen, alsmede voor schade welke
voortvloeit uit niet te voren medegedeelde gebreken aan de zaken en/of aan de
verpakking, ook indien deze schade zonder zijn schuld is ontstaan. Wordt het
gewicht niet of verkeerd opgegeven dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade die daaruit voortvloeit.

10.2

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet/niet
tijdig/niet behoorlijk nakomen van enige hem bij deze voorwaarden, of tussen het
opslagbedrijf en opdrachtgever gesloten afzonderlijke overeenkomst, opgelegde
verplichting, voorzover in deze voorwaarden niet reeds een regeling is opgenomen.

10.3

Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal de opdrachtgever het opslagbedrijf
vrijwaren tegen aanspraken van derden, dan wel het opslagbedrijf schadeloos stellen
voor schade betaald of verschuldigd door derden of betaald of verschuldigd aan
derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel het opslagbedrijf als de
opdrachtgever die verband houden met de aard of gesteldheid van de opgeslagen
zaken.

Artikel 11
Het weigeren van een opdracht
Het opslagbedrijf is gerechtigd een opdracht tot opslag en/of bewaring zonder opgave van
redenen te weigeren. Indien het opslagbedrijf de opdracht aanvaard heeft, kan de
overeenkomst slechts met toestemming van beide partijen verbroken worden.

Artikel 12
Onderzoek van zaken
12.1

Zonder opdracht is het opslagbedrijf niet verplicht de zaken, welke worden
opgeslagen, te wegen of te meten.

12.2

Het staat het opslagbedrijf vrij ter controle van ontvangen opgaven te wegen en te
meten. Wordt in dat geval door het opslagbedrijf vastgesteld, dat gewicht of maat
afwijken van de opgave, dan zijn de kosten aan het wegen en/of meten verbonden,
voor rekening van de opdrachtgever. Het opslagbedrijf is echter slechts
verantwoordelijk voor de vaststelling van gewichten en/of maten indien de zaken door
het opslagbedrijf in opdracht van de opdrachtgever zijn gewogen en/of gemeten en
onverminderd hetgeen in artikel 19 is bepaald ten aanzien van de aansprakelijkheid
van het opslagbedrijf.

12.3

Het openen van colli, teneinde de inhoud te onderzoeken, geschiedt alleen op
verzoek van de opdrachtgever, doch het opslagbedrijf is te allen tijde daartoe
bevoegd, doch niet verplicht, indien het vermoedt, dat de inhoud niet juist is
opgegeven.

© FENEX, 1995
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FENEX mogen deze voorwaarden niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of in enige vorm openbaar gemaakt.
6-23

12.4

Indien bij het onderzoek blijkt, dat de inhoud afwijkt van de opgave, zijn de kosten
van het onderzoek voor rekening van de opdrachtgever. Het opslagbedrijf is echter
nimmer verantwoordelijk voor de omschrijving en/of de aanduiding van in bewaring
genomen zaken.

Artikel 13
Aanlevering/ uitlevering en inontvangstneming
13.1

Aanlevering bij en inontvangstneming door het opslagbedrijf vinden plaats door
afgifte van de zaken door de opdrachtgever en inontvangstneming daarvan door het
opslagbedrijf, ter plaatse van de opslag.

13.2

Uitlevering aan en inontvangstneming door de opdrachtgever vinden plaats door
afgifte van de zaken door het opslagbedrijf en inontvangstneming daarvan door de
opdrachtgever, ter plaatse van de opslag.

Artikel 14
Toestand van zaken bij aankomst
14.1

Zaken moeten, tenzij anders is aangegeven, in goede staat en indien verpakt, in
goed verpakte toestand bij het opslagbedrijf aangeleverd worden.

14.2

Bevindt zich de zaak, die aan het opslagbedrijf is toegezonden, bij aankomst in een
beschadigde of gebrekkige toestand, die uitwendig zichtbaar is, dan zal het
opslagbedrijf gerechtigd doch niet gehouden zijn voor rekening en risico van de
opdrachtgever diens belangen tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en
voor het bewijsmateriaal van de toestand te zorgen, zonder dat nochtans aan de
wijze, waarop het opslagbedrijf zich van deze taak heeft gekweten, de opdrachtgever
enig recht jegens het opslagbedrijf kan ontlenen. Het opslagbedrijf zal de
opdrachtgever onverwijld bericht zenden zonder dat deze op grond van het
achterwege blijven van het bericht enige aanspraak tegenover het opslagbedrijf kan
doen gelden.

14.3

Tot opslag ontvangen zaken die een zorgvuldig opslagbedrijf indien het geweten zou
hebben dat ze na inontvangstneming gevaar zouden kunnen opleveren, met het oog
daarop niet voor opslag zou hebben willen ontvangen, mogen door hem op ieder
ogenblik worden verwijderd, vernietigd dan wel op andere wijze onschadelijk
gemaakt.

14.4

Ten aanzien van voor opslag ontvangen zaken waarvan het opslagbedrijf de
gevaarlijkheid heeft gekend, geldt hetzelfde, doch slechts dan wanneer die zaken
onmiddellijk dreigend gevaar opleveren.

14.5

Het opslagbedrijf is terzake geen enkele schadevergoeding verschuldigd en de
opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor het opslagbedrijf,
voortvloeiende uit de aanlevering voor opslag, uit de opslag zelve of uit de
maatregelen, tenzij die kosten en schaden dan wel de noodzaak tot het treffen van
zodanige maatregelen het uitsluitende gevolg zijn van schuld aan de zijde van het
opslagbedrijf.
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14.6

Door het treffen van maatregelen eindigt de overeenkomst met betrekking tot de daar
genoemde zaken, doch indien deze alsnog worden uitgeleverd, eerst na uitlevering.
Artikel 15
Aanvang van de uitvoering van de opdracht tot opslag

Met de uitvoering van aanvaarde opdrachten tot opslag of uitlevering van zaken wordt door
het opslagbedrijf, tenzij anders is overeengekomen of bijzondere omstandigheden het
verhinderen, zo snel als mogelijk na aanvaarding van de opdracht en na ontvangst van de
benodigde bescheiden, gegevens en behandelingsinstructies aangevangen.
Artikel 16
Niet tijdige, onregelmatige aanlevering of afhaling
Indien door de opdrachtgever aan het opslagbedrijf is medegedeeld dat zaken voor opslag in
bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij het opslagbedrijf zullen worden aangeleverd
of, dat uit te leveren zaken in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd zullen worden
afgehaald en indien in zodanig geval de opdrachtgever de zaken niet tijdig en regelmatig
aanlevert resp. in ontvangst neemt is de opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden
welke tengevolge daarvan voor het opslagbedrijf ontstaan doordat werklieden en werktuigen
welke voor uitvoering van de betreffende opdracht door het opslagbedrijf waren besteld en/of
ingedeeld niet of onvolledig benut worden.
Artikel 17
Werktijden
Aanleveren van zaken aan en afhalen van zaken van de bewaarplaats moet geschieden
tijdens de, voor het personeel van het opslagbedrijf geldende werkuren. Indien door de
opdrachtgever wordt verlangd, dat werkzaamheden worden verricht buiten de normale
werktijd is het opslagbedrijf vrij daaraan wel of niet te voldoen. Extra kosten welke ontstaan
door werken buiten de normale arbeidstijd zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 18
Plaats van de opslag, verplaatsing van zaken
18.1

Het opslagbedrijf is, tenzij anders is overeengekomen, vrij in de keuze van de plaats
van opslag.

18.2

Het opslagbedrijf is te allen tijde bevoegd de zaken naar een andere bewaarplaats te
verplaatsen.

18.3

De verplaatsing geschiedt voor rekening van het opslagbedrijf, tenzij de verplaatsing
moet geschieden:
in het belang van de opdrachtgever, dan wel de opdracht, of
ten gevolge van omstandigheden waarvoor het opslagbedrijf niet aansprakelijk
is, of
ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en risico
van het opslagbedrijf komen, of
ten gevolge van regelgeving van overheidswege.
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Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van het opslagbedrijf
komt, vindt plaats onder de gebruikelijke vervoersvoorwaarden.
Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van de
opdrachtgever komt, wordt door het opslagbedrijf verzorgd als expediteur en vindt
plaats voor risico van de opdrachtgever.
18.4

Worden de zaken verplaatst naar een andere bewaarplaats, dan geeft het
opslagbedrijf hiervan kennis aan de opdrachtgever, zonder dat deze op grond van
het achterwege blijven van de kennisgeving enige aanspraak tegenover het
opslagbedrijf kan doen gelden.

Artikel 19
Beschadiging / verlies van zaken
19.1

De opdrachtgever doet door deze opslagvoorwaarden voor het geval van
beschadiging en/of vermissing afstand van verhaal op derden; hij zal uitsluitend het
opslagbedrijf aansprakelijk kunnen stellen, ook indien het opslagbedrijf in de
uitoefening van zijn bedrijf gebruik heeft gemaakt van de diensten van derden, een
en ander onder de volgende beperking.

19.2

Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de
opdrachtgever, tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

19.3

Het opslagbedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever
bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van het opslagbedrijf of
diens ondergeschikten.

19.4

Het opslagbedrijf wordt in geval van beschadiging en/of verlies door diefstal met
braak geacht voldoende zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke
afsluiting van de bewaarplaats heeft zorggedragen.

19.5

Bij zaken die op open terrein zijn opgeslagen of die alleen op open terrein
opgeslagen kunnen worden of waarvoor het bij het opslagbedrijf gebruikelijk is deze
op open terrein op te slaan, is iedere aansprakelijkheid van het opslagbedrijf voor
schaden, mogelijkerwijs verband houdende met zodanige opslag, uitgesloten.

19.6

De aansprakelijkheid van het opslagbedrijf is in alle gevallen beperkt tot 2 SDR per
kilogram beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van
100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde
schade-oorzaak.

19.7

De door het opslagbedrijf 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. Het opslagbedrijf is slechts aansprakelijk voor
schade aan de zaak zelf en voor schade zoals vermeld in artikel 19.9 en is nimmer
aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

19.8

Bij schade aan een zelfstandig onderdeel van de zaak of bij schade aan één of meer
verscheidene bij elkaar behorende zaken blijft de eventuele waardevermindering van
de overige onderdelen of de niet beschadigde zaken buiten beschouwing.
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19.9

De aansprakelijkheid van het opslagbedrijf voor schade die voortvloeit uit het
vervullen van (douane-)formaliteiten is beperkt tot 7500 SDR per gebeurtenis of
reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak.

Artikel 20
Toegang tot het terrein
20.1

Het opslagbedrijf is verplicht de opdrachtgever en de door deze aangewezen
personen voor rekening en risico van de opdrachtgever toegang te verlenen tot de
plaats waar diens zaken worden bewaard, zulks met inachtneming van de te
vervullen douane- en andere van overheidswege voorgeschreven formaliteiten.

20.2

Voor hen aan wie het opslagbedrijf toegang verleent gelden de volgende
voorwaarden:
a.

b.
c.
d.

20.3

alle personen, die de bewaarplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan
de bewaarplaats komende vaar- en voertuigen moeten zich houden aan de
voorschriften van het opslagbedrijf;
alleen gedurende de gewone werktijden en onder geleide wordt toegang
verleend;
de aan het bezoek verbonden kosten van begeleiding moeten door de
opdrachtgever aan het opslagbedrijf worden betaald;
de opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de
bezoekende personen veroorzaakt.

De opdrachtgever zal het opslagbedrijf vrijwaren tegen aanspraken van derden,
waaronder begrepen ondergeschikten van zowel het opslagbedrijf als de
opdrachtgever, die verband houden met schade voortvloeiend uit de vorige leden.

Artikel 21
Uitvoering van handelingen
21.1

Door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden, zoals bemonstering,
behandeling, verzorging, overpakking, overstapeling, splitsing in partijen, weging,
enz., alsmede uitlevering moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende
vergoedingen en condities worden opgedragen aan het bewarende opslagbedrijf.

21.2

Werkzaamheden welke het opslagbedrijf niet op zich wenst te nemen kunnen na
verkregen toestemming van het opslagbedrijf, door of namens de opdrachtgever
worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van door het opslagbedrijf te stellen
voorwaarden, onder toezicht van het opslagbedrijf en tegen betaling van de daaraan
verbonden kosten, echter zonder verantwoordelijkheid van het opslagbedrijf.

Artikel 22
Bijzondere wijze van behandeling van zaken
22.1

Het opslagbedrijf is niet verplicht tot enige maatregel ten aanzien van de in bewaring
ontvangen zaken of de verpakking daarvan dan die welke voor de bewaring van de
betreffende zaken als normaal gelden.
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22.2

Tot bijzondere maatregelen is het opslagbedrijf slechts verplicht indien deze zijn
overeengekomen.

22.3

Het opslagbedrijf is echter gerechtigd een maatregel direct, op kosten en voor risico
van de opdrachtgever te nemen, het opruimen, het verwijderen, het vernietigen of het
op andere wijze onschadelijk maken daaronder begrepen, wanneer door het nalaten
daarvan verlies en/of schade aan de zaken zelf of aan andere zaken, of aan de
bewaarplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen is of
wanneer het nemen van maatregelen uit andere hoofde vereist, dan wel geïndiceerd
is, zulks ter beoordeling van het opslagbedrijf. Het opslagbedrijf stelt de
opdrachtgever van de genomen maatregelen terstond in kennis, zonder dat deze op
grond van het niet voldoen aan deze verplichting enige aanspraak tegenover het
opslagbedrijf kan doen gelden.

22.4

Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtgever gehouden het
opslagbedrijf te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door
opdrachtgever's zaken veroorzaakt aan zaken van derden.

Artikel 23
Verzekering van zaken
23.1

Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen is het
opslagbedrijf niet verplicht zorg te dragen voor enige verzekering van de zaken.
Indien tussen het opslagbedrijf en de opdrachtgever is overeengekomen dat het
opslagbedrijf voor rekening van de opdrachtgever voor de verzekering van de zaken
zal zorgdragen, dan heeft het opslagbedrijf het recht om naar eigen keuze de
overeengekomen verzekering op naam van de opdrachtgever te sluiten, of om deze
onder een polis van het opslagbedrijf onder te brengen.
Als te verzekeren waarde zal worden aangehouden het bedrag dat door de
opdrachtgever is opgegeven. Het opslagbedrijf zal ten aanzien van de verzekeringen
in alle gevallen uitsluitend worden beschouwd als tussenpersoon, zonder enige
aansprakelijkheid, ook niet voor met de verzekeraar(s) bedongen voorwaarden of
voor de soliditeit dan wel de solvabiliteit van de verzekeraar(s).

23.2

In alle gevallen waarin de zaken door tussenkomst van het opslagbedrijf verzekerd
zijn, heeft het opslagbedrijf het recht om voor en namens de belanghebbenden bij de
zaken de schadepenningen te incasseren en daarop al zijn vorderingen, uit welke
hoofde dan ook, op de opdrachtgever te verhalen. Het overblijvende bedrag wordt
aan de opdrachtgever uitgekeerd.

23.3

Indien in geval van schade aan of verlies van zaken door brand of door enige andere
oorzaak de medewerking van het opslagbedrijf voor de vaststelling van de schade of
het verlies gewenst of noodzakelijk is , dan wordt deze door het opslagbedrijf
verleend tegen betaling van de daaraan verbonden kosten en van een vergoeding
voor zijn bemoeiingen. Het opslagbedrijf kan het verlenen van medewerking
afhankelijk stellen van de contante betaling van, of het stellen van zekerheid voor, al
hetgeen het opslagbedrijf van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook te
vorderen heeft en de in dit lid bedoelde kosten en vergoeding.
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23.4

De opdrachtgever is verplicht om bij uitlevering van een deel van de zaken door het
opslagbedrijf op te geven voor welk bedrag hij de overblijvende zaken wenst te doen
verzekeren.
Bij gebreke van zulke opgave is het opslagbedrijf gerechtigd om het verzekerde
bedrag naar eigen inzicht te verminderen in dezelfde verhouding als waarin de zaken
in aantal, gewicht, maat of inhoud verminderd zijn.

Artikel 24
Berekening bewaarloon bij vernietiging van de zaken
In geval van vernietiging der bij het opslagbedrijf in bewaring liggende zaken door brand of
anderszins, geldt de dag van vernietiging als de dag van uitlevering en is het bewaarloon, en
indien de zaken door bemiddeling van het opslagbedrijf zijn verzekerd de verzekeringspremie
en -kosten in volle maanden berekend, verschuldigd tot en met die dag.

Artikel 25
Terugneming van zaken
25.1

De opdrachtgever kan tegen betaling van hetgeen het opslagbedrijf van hem te
vorderen heeft (in de ruimste zin) en met inachtneming van de bepalingen dezer
condities de in bewaring gegeven zaken te allen tijde terugnemen.

25.2

Het bewaarloon - en indien de zaken door bemiddeling van het opslagbedrijf zijn
verzekerd de verzekeringspremie en -kosten - wordt altijd berekend in volle
maanden, een gedeelte van een maand tellende voor een volle maand.

25.3

Indien een vaste termijn van bewaring overeengekomen is kan het opslagbedrijf niet
vorderen, dat de opdrachtgever de zaak vóór afloop van de overeengekomen tijd
terugneemt.

25.4

Indien geen termijn van bewaring is overeengekomen of indien de overeengekomen
termijn van bewaring is verstreken kan het opslagbedrijf de terugneming met een
opzeggingstermijn van één maand verlangen, doch niet binnen drie maanden na de
aanvang van de bewaring.

25.5

In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van het
opslagbedrijf worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort. Alle extra
kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever. Als
overmacht gelden alle omstandigheden die het opslagbedrijf redelijkerwijze niet heeft
kunnen vermijden en waarvan het opslagbedrijf de gevolgen redelijkerwijze niet heeft
kunnen verhinderen.
Artikel 26
Tussentijdse terugneming van zaken wegens dringende reden

26.1

Het opslagbedrijf is echter te allen tijde gerechtigd de terugneming van de in
bewaring ontvangen zaken vóór afloop van de termijn van bewaring en zonder zich te
houden aan enige opzeggingstermijn, te vorderen, indien daartoe een dringende
reden bestaat.
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26.2

Onder dringende reden wordt verstaan een omstandigheid, die van dien aard is dat
de opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van
de opslag niet mag verwachten.

26.3

Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn, indien de
opdrachtgever één of meer andere bepalingen dezer condities niet nakomt, indien
blijkt, dat voor de aanwezigheid van de zaken gevaar voor verlies en/of schade aan
andere zaken, aan de bewaarplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor
personen te vrezen is, en voorts indien de zaken aan bederf onderhevig zijn, of
daarin veranderingen ontstaan die naar het oordeel van het opslagbedrijf het
vermoeden van waardevermindering wettigen en de opdrachtgever nalatig is in het
geven van instructies ter voorkoming en bestrijding daarvan.

26.4

De opdrachtgever blijft gehouden het bewaarloon tot op de dag van terugneming van
de zaak aan het opslagbedrijf te vergoeden.

Artikel 27
Betaling
27.1

Alle bedragen welke het opslagbedrijf van de opdrachtgever te vorderen heeft, uit
welke hoofde dan ook, zoals: bewaarloon, verzekeringspremie en -kosten, huur,
verschot, vergoedingen voor opslag en uitlevering, gedane uitgaven en kosten voor
verrichte of te verrichten werkzaamheden, kosten van opruiming e.d. bij of na brand
of anderszins, buitengewone onkosten, extra arbeidsloon, belastingen, rechten,
heffingen, boeten, rente enzovoorts, zijn terstond opeisbaar.
Indien het opslagbedrijf een betalingstermijn hanteert, dan zijn voornoemde bedragen
terstond opeisbaar zodra de betalingstermijn is verstreken.

27.2

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de opdrachtgever gehouden het
verschuldigde bewaarloon steeds prompt te voldoen binnen de tussen partijen
geldende termijn, doch ten minste éénmaal per 12 maanden.

27.3

Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk de bedragen, welke het opslagbedrijf van de
opdrachtgever te vorderen heeft, betaalt, is het opslagbedrijf gerechtigd de wettelijke
rente in rekening te brengen.

27.4

Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente
vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betalingen andere aanwijzigingen zijn
gegeven.

27.5

Indien bij niet-tijdige betaling langs gerechtelijke of andere weg tot incasso wordt
overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten,
terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever
komen, tot het door het opslagbedrijf betaalde of verschuldigde bedrag.
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Artikel 28
Retentierecht en pandrecht
28.1

Het opslagbedrijf heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt een pandrecht
en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die het opslagbedrijf uit
welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle
vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en/of eigenaar heeft of mocht
krijgen.

28.2

Het opslagbedrijf kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor
hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande
opdrachten.

28.3

Het opslagbedrijf zal een ieder die ten behoeve van de opdrachtgever zaken aan het
opslagbedrijf toevertrouwt voor het verrichten van werkzaamheden beschouwen als
door de opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een retentie- en pandrecht
op deze zaken.

28.4

Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de
bij de wet bepaalde wijze of -indien daaromtrent overeenstemming bestaatonderhands.

Artikel 29
Openbare verkoop
29.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 28 van deze condities is het opslagbedrijf
gerechtigd hem toevertrouwde zaken zonder inachtneming van enige formaliteit op
de plaats, op de wijze en tegen de voorwaarden die het opslagbedrijf goeddunken in
het openbaar dan wel op een andere wijze indien de wet dit toelaat, op kosten van de
opdrachtgever te (doen) verkopen en om zichzelf uit de opbrengst daarvan alle
bedragen die door de opdrachtgever aan het opslagbedrijf verschuldigd zijn, te
voldoen, indien de opdrachtgever in gebreke is om de door hem aan het
opslagbedrijf toevertrouwde zaken na beëindiging van de overeenkomst of op de
overeengekomen dan wel aan het opslagbedrijf meegedeelde tijd of op een ander
tijdstip in geval van een van de dringende redenen genoemd in artikel 26 van de
condities, terug te nemen;

29.2

Indien aannemelijk is dat bij verkoop de kosten hoger zullen zijn dan de baten of
indien geen koper gevonden wordt ondanks een redelijke poging daartoe dan is het
opslagbedrijf gerechtigd om de zaken te verwijderen, te doen verwijderen of te
vernietigen. De opdrachtgever blijft dan aansprakelijk voor hetgeen verschuldigd is,
vermeerderd met de kosten van verwijdering of vernietiging.

29.3

In geval van verkoop zal het opslagbedrijf hetgeen van de opbrengst na aftrek van
alle kosten en alle vorderingen op de opdrachtgever resteert, gedurende vijf jaar ter
beschikking van de opdrachtgever houden, na welke termijn het restant indien dit niet
is opgeëist, aan het opslagbedrijf vervalt.
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Artikel 30
Verjaring en verval
30.1

Elke vordering verjaart door het enkele verloop van 12 maanden.

30.2

Alle vorderingen jegens het opslagbedrijf vervallen door het enkele verloop van 2
jaren.

30.3

De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel verlies,
beschadiging of vermindering aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
de dag waarop de zaken door het opslagbedrijf worden uitgeleverd of hadden
moeten worden uitgeleverd;
de dag waarop het opslagbedrijf hiervan aan de opdrachtgever mededeling
heeft gedaan.

30.4

In het geval het opslagbedrijf door derden, waaronder enige overheid, wordt
aangesproken, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan vanaf de eerste van de
volgende dagen:
de dag waarop het opslagbedrijf door de derde is aangesproken of;
de dag waarop het opslagbedrijf de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.

30.5

Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, vangen de in de leden 1 en 2
genoemde termijnen voor alle andere vorderingen aan vanaf het moment dat deze
opeisbaar zijn geworden.

Artikel 31
Reclames
31.1

Indien de zaken ter beschikking worden gesteld door het opslagbedrijf zonder dat de
opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan van het opslagbedrijf de
staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of
beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van de ter beschikking stelling, of,
indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, binnen vijf werkdagen na
de ter beschikking stelling, voorbehouden ter kennis van het opslagbedrijf heeft
gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is
aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht de zaken in goede staat te
hebben ontvangen. De bovenbedoelde voorbehouden moeten, indien het
onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, schriftelijk worden gemaakt.

31.2

De dag van de ter beschikkingstelling wordt bij het bepalen van voornoemde
termijnen niet meegerekend.
Artikel 32
Overdracht respectievelijk overgang van zaken

32.1

Overdracht of overgang van eigendom van bij het opslagbedrijf aanwezige zaken
resp. de overdracht of overgang van het recht op uitlevering daarvan door een
opdrachtgever aan een derde, is tegenover het opslagbedrijf ongeldig en heeft
tegenover het opslagbedrijf geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door het
opslagbedrijf erkend, tenzij alle vorderingen die het opslagbedrijf uit welke hoofde
ook op de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever heeft, zijn voldaan.

© FENEX, 1995
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FENEX mogen deze voorwaarden niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of in enige vorm openbaar gemaakt.
15-23

32.2

Op de opdrachtgever rust de plicht om het opslagbedrijf van een
eigendomsoverdracht of -overgang van zaken, resp. overdracht of overgang van het
recht op uitlevering van zaken terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

32.3

Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft overdracht of overgang tegenover het
opslagbedrijf geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door het opslagbedrijf erkend,
dan nadat de nieuwe rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen
het opslagbedrijf en de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever alsmede
de onderhavige voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

32.4

Het opslagbedrijf behoeft overdracht of overgang van eigendom resp. recht op
uitlevering niet te erkennen en is zelfs gerechtigd een gedane erkenning te
herroepen en het opslagbedrijf kan uitlevering van de zaken weigeren, indien naar
het oordeel van het opslagbedrijf gebreken kleven aan de rechtstitel met betrekking
tot enige eigendomsoverdracht of -overgang van de zaken resp. enige overdracht of
overgang van het recht op uitlevering en indien de nieuwe rechthebbende(n) zich
erop beroept (beroepen) de onderhavige voorwaarden niet te hebben aanvaard of
daaraan niet te zijn gebonden.

32.5

De oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever blijft jegens het opslagbedrijf
aansprakelijk voor alle vorderingen van het opslagbedrijf terzake van of in verband
met de opslag en/of met betrekking tot die zaken verrichte werkzaamheden, ook
indien deze zijn verricht na de eigendomsoverdracht of -overgang resp. na de
overdracht of overgang van het recht op uitlevering.
Na overdracht of overgang van de eigendom resp. het recht op uitlevering van de
zaken geldt de nieuwe rechthebbende als de opdrachtgever en is hij naast zijn
rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle bovenbedoelde vorderingen, ook
voorzover deze vóór de overdracht of overgang zijn ontstaan.

Artikel 33
Afgifte van opslagbewijzen
33.1

Het opslagbedrijf kan aan de opdrachtgever op diens verzoek een opslagbewijs
afgeven, vermeldende de door deze aan het opslagbedrijf in bewaring gegeven
zaken.

33.2

Het opslagbedrijf is gerechtigd de afgifte van een opslagbewijs te weigeren indien
niet door de opdrachtgever alle vorderingen welke het opslagbedrijf uit welke hoofde
ook op hem heeft zijn voldaan.
Het opslagbedrijf kan voorts de afgifte van een opslagbewijs weigeren indien het
daartoe termen aanwezig acht.

33.3

Met de afgifte van een opslagbewijs aan toonder vervallen alle verplichtingen van het
opslagbedrijf jegens de opdrachtgever en komen daarvoor in de plaats de
verplichtingen van het opslagbedrijf jegens de houder van het opslagbewijs, nader
geregeld in hoofdstuk II dezer condities. De opdrachtgever blijft ook na afgifte van het
opslagbewijs tegenover het opslagbedrijf aansprakelijk voor de gevolgen van een
verschil tussen de zaken tegenover welke het opslagbewijs is afgegeven en de
omschrijving daarvan in het opslagbewijs.
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HOOFDSTUK II
BEPALINGEN BETREFFENDE HET OPSLAGBEWIJS

Artikel 34
Toepasselijke bepalingen
Op de rechtsverhoudingen tussen opslagbedrijven en houders van opslagbewijzen zijn de
bepalingen vermeld in hoofdstuk I van overeenkomstige toepassing, tenzij de voorwaarden in
hoofdstuk II meebrengen dat een bepaling in hoofdstuk I geen toepassing mag vinden.

Artikel 35
Recht op uitlevering van de zaken
35.1

Het opslagbewijs geeft recht op uitlevering door het opslagbedrijf van de zaken welke
het opslagbedrijf ter bewaring heeft ontvangen en tegenover welke het opslagbewijs
is afgegeven. Voor een verschil tussen wat in bewaring is genomen en de
omschrijving daarvan in het opslagbewijs is het opslagbedrijf aansprakelijk tegenover
de houder van het opslagbewijs aan wie bij de verkrijging van het opslagbewijs het
bestaan van het verschil onbekend was, tenzij het zaken betreft van welke de
identificatie een bijzondere vakkennis en/of een diepgaand onderzoek of een analyse
vereist.

35.2

Indien in het opslagbewijs de clausule:
"inhoud, hoedanigheid, getal, gewicht of maat onbekend"
of een daarmede gelijkstaande clausule is opgenomen, binden de in het
opslagbewijs voorkomende vermeldingen, omtrent de inhoud, de hoedanigheid en
het getal, het gewicht of de maat van de zaken het opslagbedrijf niet.

35.3

Het recht op uitlevering bestaat niet zolang het opslagbedrijf enig uit deze
voorwaarden voortvloeiend recht op de zaken kan doen gelden en zolang niet aan
alle voor uitlevering vereiste douane- en andere van overheidswege voorgeschreven
formaliteiten is voldaan.

Artikel 36
Vervaldatum van het opslagbewijs
36.1

Het opslagbewijs heeft een geldigheidsduur van drie jaren, gerekend vanaf de op het
opslagbewijs vermelde datum van afgifte, tenzij in het opslagbewijs een kortere
geldigheidsduur is vermeld.

36.2

Tot de vervaldatum kan het opslagbewijs op verzoek van de houder van het
opslagbewijs vervangen worden door een nieuw opslagbewijs tegen vergoeding der
daaraan verbonden kosten. Het opslagbedrijf heeft het recht vervanging van het
opslagbewijs te weigeren en op de vervaldatum terugneming van de zaken te
verlangen.
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36.3

Indien op de vervaldatum het opslagbewijs niet voor vervanging is aangeboden, resp.
indien na weigering van vervanging van het opslagbewijs de zaken niet op de
vervaldatum van het opslagbedrijf zijn teruggenomen wordt de houder van het
vervallen opslagbewijs geacht in te stemmen met het bewaarloon - en indien de
zaken door bemiddeling van het opslagbedrijf zijn verzekerd de verzekeringspremie
en -kosten - zoals deze van die datum af door het opslagbedrijf zullen worden
vastgesteld.

36.4

Indien op de vervaldatum het opslagbewijs niet voor vervanging is aangeboden, resp.
indien na weigering van vervanging van het opslagbewijs de zaken niet op de
vervaldatum zijn teruggenomen tegen betaling van de bedragen waarop het
opslagbedrijf volgens artikel 36 recht heeft, is het opslagbedrijf gerechtigd de zaken
waarop het vervallen opslagbewijs betrekking heeft te verkopen, met inachtneming
van hetgeen daaromtrent in deze voorwaarden is bepaald.

36.5

Het opslagbedrijf is gedurende vijf jaar na de vervaldatum van het opslagbewijs
verplicht om de zaken waarop het vervallen opslagbewijs betrekking heeft - resp. zo
het opslagbedrijf gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de zaken te verkopen de
netto-opbrengst van de zaken, zonder vergoeding van rente - uit te leveren aan de
houder van het vervallen opslagbewijs onder aftrek van alle bedragen welke het
opslagbedrijf te vorderen heeft. Na afloop van deze vijf jaren zullen de rechten van de
houder van het vervallen opslagbewijs ophouden en zal het opslagbedrijf de zaken
niet meer behoeven uit te leveren - resp. de opbrengst niet meer behoeven te
verantwoorden - noch aan de houder van het vervallen opslagbewijs, noch aan
anderen.

Artikel 37
Uitlevering van zaken na betaling
37.1

Het opslagbedrijf is gerechtigd om, alvorens tot gehele of gedeeltelijk uitlevering van
de zaken waarop het opslagbewijs recht geeft over te gaan, betaling te verlangen
van:
a.

zoveel maanden bewaarloon als blijkens het opslagbewijs zijn verstreken en niet
volgens aantekening op het opslagbewijs vóór de uitlevering reeds zijn
afgerekend, zulks tegen het in het opslagbewijs vermelde bewaarloon per
maand, gedeelten van maanden tellende voor volle maanden;

b.

zoveel maanden verzekeringspremie en -kosten als blijkens het opslagbewijs
zijn verstreken en niet volgens aantekening op het opslagbewijs vóór de
uitlevering reeds zijn afgerekend, zulks tegen de in het opslagbewijs vermelde
verzekeringspremie per maand, gedeelten van maanden tellende voor volle
maanden;
de vergoeding voor het uitleveren der zaken volgens het daarvoor geldende
tarief;

c.

d.

de voorschotten welke door het opslagbedrijf zijn verricht voor in opdracht van
de uitlevering vragende houder van het opslagbewijs met betrekking tot de in
het opslagbewijs vermelde zaken vervulde douane- en/of andere van
overheidswege voorgeschreven formaliteiten;
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e.

alle kosten welke door het opslagbedrijf na de op het opslagbewijs vermelde
datum van afgifte zijn gemaakt:
e.1 ten behoeve van het behoud van de in het opslagbewijs vermelde zaken;
e.2 ter bestrijding van gevaren welke door de in het opslagbewijs vermelde zaken
zijn veroorzaakt voor de bewaarplaats en andere daarin aanwezige zaken;
e.3 als gevolg van maatregelen welke met betrekking tot de in het opslagbewijs
vermelde zaken moeten worden genomen tengevolge van omstandigheden
welke het opslagbedrijf niet mogen worden aangerekend.
f.
alle overige uit het opslagbewijs blijkende vorderingen van het opslagbedrijf.
37.2

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de houder van het opslagbewijs
gehouden het verschuldigde bewaarloon - en indien de zaken door bemiddeling van
het opslagbedrijf zijn verzekerd de verzekeringspremie en -kosten - te voldoen
telkens als 12 maanden bewaring zijn verstreken of zoveel eerder als blijkens
vermelding in het opslagbewijs is overeengekomen en de onder d. en e. bedoelde,
door het opslagbedrijf gemaakte kosten zodra deze door het opslagbedrijf aan hem
worden bekend gemaakt.

37.3

Indien de houder van het opslagbewijs niet voldoet aan de verplichting om telkens na
12 maanden of zoveel eerder als blijkens vermelding in het opslagbewijs is
overeengekomen het verschuldigde bewaarloon - en indien de zaken door
bemiddeling van het opslagbedrijf zijn verzekerd de verzekeringspremie en -kosten te voldoen, wordt met ingang van de dag waarop 12 maanden bewaring zijn
verstreken het bedrag, dat uit hoofde daarvan aan het opslagbedrijf verschuldigd is,
verhoogd met een boete van 1% van het betreffende bedrag voor elke maand
waarmede de termijn van 12 maanden wordt overschreden.

Artikel 38
Schadevergoeding
In afwijking van het bepaalde in artikel 19.7 geldt dat de door het opslagbedrijf voor verlies
van de zaak te betalen schadevergoeding, bij het ontbreken van de factuurwaarde van de
zaak, is beperkt tot de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde van de zaak op de
dag van de afgifte van het opslagbewijs.
Artikel 39
Toegang tot en inlichtingen over zaken
Toegang tot en inlichtingen over zaken waarvoor opslagbewijzen zijn afgegeven worden
alleen gegeven op vertoon van het betreffende opslagbewijs.
Artikel 40
Werkzaamheden met betrekking tot de zaken
40.1

Door de houder van het opslagbewijs gewenste werkzaamheden met betrekking tot
de in het opslagbewijs vermelde zaken, zoals bemonstering, behandeling, verzorging,
overpakking, overstapeling, splitsing in partijen, weging, enz., alsmede uitlevering
moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende vergoedingen en condities worden
opgedragen aan het bewarende opslagbedrijf.
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40.2

Door de houder van het opslagbewijs verlangde werkzaamheden worden door het
opslagbedrijf slechts uitgevoerd na inlevering van het opslagbewijs.

40.3

Werkzaamheden welke het opslagbedrijf niet op zich wenst te nemen kunnen na
verkregen toestemming van het opslagbedrijf en na inlevering van het opslagbewijs,
door of namens de houder van het opslagbewijs worden uitgevoerd, zulks met
inachtneming van door het opslagbedrijf te stellen voorwaarden, onder toezicht van
het opslagbedrijf en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten, echter zonder
verantwoordelijkheid van het opslagbedrijf.

40.4

Gedeeltelijke uitleveringen, bemonsteringen en behandeling der zaken waardoor een
verandering, vermindering of wijziging van het stukstal ontstaat worden in het
opslagbewijs vermeld op de daarvoor bestemde plaats. Indien op het opslagbewijs
voor verdere vermelding van uitleveringen, veranderingen, verminderingen, enz.
geen plaats meer is wordt het opslagbewijs op kosten van de houder van het
opslagbewijs vervangen.

40.5

Vorderingen van het opslagbedrijf uit hoofde van uitgevoerde werkzaamheden met
betrekking tot de in het opslagbewijs vermelde zaken of uit hoofde van toezicht
daarop moeten onmiddellijk worden voldaan. Het opslagbedrijf is gerechtigd
teruggave van het opslagbewijs te weigeren zolang deze vorderingen niet zijn
voldaan.

Artikel 41
In kennis stellen van bijzondere wijze van behandeling
Indien het opslagbedrijf overgaat tot het nemen van een maatregel als bedoeld in artikel 22,
stelt het opslagbedrijf de laatste aan het opslagbedrijf bekende houder van het opslagbewijs
hiervan terstond in kennis, zonder dat de houder van het opslagbewijs van het achterwege
blijven van kennisgeving enige aanspraak tegenover het opslagbedrijf kan doen gelden.

Artikel 42
Verplichting opslagbedrijf tot verzekering
42.1

Indien in het opslagbewijs is vermeld dat de betreffende zaken zijn verzekerd, heeft
door deze vermelding het opslagbedrijf de verplichting op zich genomen ervoor te
zorgen dat de zaken voor rekening van de houder van het opslagbewijs zijn
verzekerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.

42.2

Als verzekerde waarde geldt de in het opslagbewijs vermelde waarde.

42.3

Indien in het opslagbewijs vermeld is, dat tot de waarde van de dag is verzekerd,
behoort het tot de zorg van het opslagbedrijf de zaken voldoende verzekerd te
houden.

Artikel 43
Verandering, van kracht zijn en beëindiging van de verzekering
43.1

Verandering van de verzekerde waarde en beëindiging van de verzekering zijn alleen
mogelijk wanneer het opslagbewijs ter aantekening daarvan wordt ingeleverd.
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43.2

Van kracht is alleen de verzekering zoals deze in het opslagbewijs is vermeld.

43.3

De verzekering eindigt overigens met de uitlevering van de zaak.

43.4

Bij aflevering van een gedeelte van de zaak moet de verzekerde waarde van het uit
te leveren goed afzonderlijk worden opgegeven en op het opslagbewijs aangetekend
indien in het opslagbewijs niet de verzekerde waarde per eenheid is vermeld en
bijaldien geen verhoudingsgewijze vermindering uit het opslagbewijs kan blijken.

Artikel 44
Schadepenningen
De door het opslagbedrijf geïncasseerde schadepenningen worden door het opslagbedrijf
tegen ontvangst van het opslagbewijs uitgekeerd, onder aftrek van al hetgeen het
opslagbedrijf van de houder van het opslagbewijs te vorderen heeft.

Artikel 45
In kennisstelling van vernietiging van de zaken
In geval van vernietiging van de in het opslagbewijs vermelde zaken door brand of
anderszins, stelt het opslagbedrijf de laatste aan het opslagbedrijf bekende houder van het
opslagbewijs daarvan terstond in kennis, zonder dat de houder van het opslagbewijs op
grond van het achterwege blijven van kennisgeving enige aanspraak tegenover het
opslagbedrijf kan doen gelden.

Artikel 46
Beschadiging van het opslagbewijs
46.1

Raderingen en beschadigingen maken het opslagbewijs waardeloos; doorhalingen
zijn slechts geldig indien door het opslagbedrijf geparafeerd.

46.2

De houder van een beschadigd opslagbewijs kan tegen teruggave van het
opslagbewijs de afgifte van een duplicaat-opslagbewijs vorderen tegen vergoeding
der daaraan verbonden kosten. Voor de vaststelling van de aard en hoeveelheid der
in het duplicaat-opslagbewijs te vermelden zaken geldt uitsluitend de desbetreffende
administratie van het opslagbedrijf als maatstaf.

Artikel 47
Verlies en tenietgaan van opslagbewijzen
47.1

Indien een opslagbewijs is verloren of tenietgegaan, kan de rechthebbende aan het
opslagbedrijf een verzoek indienen tot nietigverklaring van dat opslagbewijs en tot
afgifte der zaken of van een duplicaat-opslagbewijs; dit verzoek moet zo mogelijk de
oorzaak van het teloorgaan van het opslagbewijs vermelden en de gronden
inhouden, waarop de verzoeker zijn recht baseert.
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47.2

Levert het door het opslagbedrijf in te stellen onderzoek geen redenen op om aan de
juistheid van de gronden van het verzoek te twijfelen, dan zal het opslagbedrijf door
twee aankondigingen met tussenruimte van minstens 14 dagen te plaatsen telkens in
ten minste twee door het opslagbedrijf aan te wijzen dagbladen de indiening van het
verzoek bekend maken, met uitnodiging aan hen, die recht menen te hebben op de
in het vermiste opslagbewijs vermelde zaken, om zich bij deurwaardersexploit tegen
afgifte daarvan of van het duplicaat-opslagbewijs te verzetten.

47.3

Wanneer binnen 14 dagen na de laatste aankondiging zich niemand bij
deurwaardersexploit tegen de afgifte heeft verzet, kan het opslagbewijs door het
opslagbedrijf nietig worden verklaard en afgifte van zaken of van een duplicaatopslagbewijs aan de verzoeker plaats vinden. Voor de vaststelling van de aard en
hoeveelheid der uit te leveren, resp. in het duplicaat-opslagbewijs te vermelden,
zaken geldt uitsluitend de desbetreffende administratie van het opslagbedrijf als
maatstaf. Van de nietigverklaring kan onmiddellijk daarna in de bovenbedoelde
bladen kennis worden gegeven. Door deze nietigverklaring heeft het oorspronkelijke
opslagbewijs haar waarde verloren en zijn alle verplichtingen voor het opslagbedrijf
voortvloeiende uit het oorspronkelijke opslagbewijs tenietgegaan.

47.4

Bij verzet door een derde wordt het verzoek niet ingewilligd, zolang niet uit een
rechterlijke gewijsde of andere definitief beslissende uitspraak of schikking is
gebleken, dat verzoeker rechthebbende is op de zaken.

47.5

Degene, die de afgifte van de zaken, vermeld in een duplicaat-opslagbewijs,
verkregen heeft, blijft garant voor alle aanspraken, welke eventueel ten laste van het
opslagbedrijf uit deze afgifte zouden kunnen voortvloeien. Het opslagbedrijf kan
terzake zekerheid verlangen.

47.6

Alle kosten in de ruimste zin, welke voor het opslagbedrijf ontstaan tengevolge van
het verzoek, komen ten laste van de verzoeker. Het opslagbedrijf is gerechtigd
voorschot te verlangen alvorens het verzoek in behandeling te nemen.

Artikel 48
Einde van de geldigheidsduur van het opslagbewijs
48.1

Indien na afloop van de geldigheidsduur van het opslagbewijs, het opslagbedrijf de
zaken niet langer in bewaring wenst te houden sommeert het de laatste aan het
opslagbedrijf bekende houder van het opslagbewijs om de zaken terug te nemen.

48.2

Indien deze niet binnen 14 dagen aan de sommatie voldoet of, zo hij niet meer in het
bezit van het vervallen opslagbewijs is, door hem niet binnen 14 dagen de houder
van het vervallen opslagbewijs wordt aangewezen en evenmin de houder van het
vervallen opslagbewijs zich binnen die termijn heeft aangemeld, is het opslagbedrijf
gerechtigd de zaken waarop het vervallen opslagbewijs betrekking heeft te verkopen.

48.3

Alvorens daartoe over te gaan maakt het opslagbedrijf zijn voornemen tot verkoop
van zaken waarvoor een vervallen opslagbewijs in omloop is bekend door twee
aankondigingen met tussenruimte van minstens 14 dagen te plaatsen telkens in ten
minste twee dagbladen, waarvan ten minste één verschijnt in de plaats waar het
opslagbedrijf gevestigd is, waarin alsnog de houder van het vervallen opslagbewijs
gemaand wordt zijn verplichtingen na te komen, resp. de eventuele verkrijgers van
het vervallen opslagbewijs gewaarschuwd worden.
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48.4

Wanneer 14 dagen na de laatste aankondiging de houder van het opslagbewijs zich
niet heeft gemeld, resp. indien hij zich wel heeft gemeld en geen overeenstemming is
bereikt over de terugneming der zaken, heeft het opslagbedrijf vrijheid de zaken
onmiddellijk te verkopen.
De verkoop geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.

Artikel 49
Aanvang vervaltermijn
De verjarings- en vervaltermijn als bedoeld in artikel 30 begint in geval van algemeen verlies
met afloop van de dag, waarop het opslagbedrijf de laatste aan het opslagbedrijf bekende
houder van het opslagbewijs het verlies mededeelt of, indien deze niet meer in het bezit van
het opslagbewijs is en zich geen volgende houder van het opslagbewijs bij het opslagbedrijf
heeft gemeld een week na de aankondiging van het verlies in twee dagbladen, waarvan
tenminste één verschijnende in de plaats waar het opslagbedrijf gevestigd is.

Artikel 50
Toepasselijkheid van de bepalingen van dit hoofdstuk
50.1

De bepalingen van dit hoofdstuk gelden uitsluitend voor de rechtsverhouding tussen
het opslagbedrijf en de houder van het opslagbewijs als zodanig.

50.2

Op het moment, dat de houder van het opslagbewijs, om welke reden dan ook, het
opslagbewijs bij het opslagbedrijf inlevert houden de bepalingen van dit hoofdstuk op
van toepassing te zijn. Van dat moment af gelden de bepalingen van hoofdstuk I,
regelende de rechtsverhouding tussen het opslagbedrijf en de opdrachtgever, met
dien verstande, dat het opslagbedrijf alle rechten geldend kan maken die uit het
opslagbewijs blijken.

FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek
PortCity II, Waalhaven Z.z. 19, 3e etage, Havennummer 2235, 3089 JH Rotterdam
Postbus 54200, 3008 JE Rotterdam

© FENEX, 1995
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FENEX mogen deze voorwaarden niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of in enige vorm openbaar gemaakt.
23-23

R.B.C. Terminal B.V.
Westgeulstraat 6
3197 LD BOTLEK ROTTERDAM

R.B.C. Terminal B.V. Algemene Opwarmingsvoorwaarden
Artikel 1 – Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Object: iedere (tank)container, tank(wagen) en ieder ander materieel dat door de
opdrachtgever ter verwarming wordt aangeboden;
b.
Tank: een tank met een inhoud groter dan 1m3 zijnde een vaste tank of een
afneembare tank;
i. Vaste tank: een op een voertuig (dat aldus een tankwagen wordt) blijvend
gemonteerde tank of een tank die een geïntegreerd deel van een dergelijk
voertuig uitmaakt;
ii. Afneembare tank: een tank met een capaciteit groter dan 1.000 liter, niet zijnde
een vaste tank, een laadketel of een tankbatterij, die niet is ontworpen voor het
vervoer van stoffen zonder tussentijds opnieuw te vullen en die gewoonlijk niet
kan worden behandeld, tenzij de tank leeg is.
c.
Opwarmen: het op een door opdrachtgever aangegeven temperatuur houden of
brengen van lading en tank door middel van aansluiten van stoom, warm water of
elektriciteit op de op de tank aangebrachte voorzieningen ten behoeve van opwarmen.
Artikel 2 – Gegevens
1. De opdrachtgever dient op verzoek van RBC bij het verlenen van de opdracht, RBC schriftelijk
in het bezit te stellen van alle gegevens waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor
RBC van belang zijn.
2. Voor het Opwarmen en/of op temperatuur houden van het materieel door RBC, dient de
opdrachtgever het opwarmmedium en de te volgen werkwijze mee te delen. De opdrachtgever
is tevens verplicht RBC schriftelijk in te lichten over:
a.
de aard van de lading; en
b.
de technische specificaties van het materieel.
3. De opdrachtgever is verplicht op verzoek van RBC een formulier in te vullen en te
ondertekenen waarop alle gegevens met betrekking tot opwarmen worden vermeld (plus
eventuele specifieke gegevens).
4. RBC mag afgaan op de verstrekte gegevens en verklaringen zonder gehouden te zijn de
nauwkeurigheid en volledigheid van die gegevens te onderzoeken en is gerechtigd, doch niet
verplicht, deze gegevens en verklaringen op juistheid en volledigheid te controleren.
5. De opdrachtgever staat voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en
verklaringen in en is tegenover RBC alsmede tegenover derden aansprakelijk voor alle schade
en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door hem verstrekte gegevens onjuist en/of
onvolledig zijn geweest.
6. RBC mag werkzaamheden weigeren indien aan het gestelde in dit artikel niet wordt voldaan.
De daarmee gemoeide behandelingskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 3 – Instructies
1. RBC draagt er zorg voor dat het materieel wordt behandeld met inachtneming van de door
de opdrachtgever opgegeven voorzorgsmaatregelen en zal ter zake alle mogelijke zorg
aanwenden.
2. De opdrachtgever is verplicht om instructies die hem worden gegeven in het kader van het
waarborgen van de veiligheid van zijn materieel, alsmede het materieel en personen van RBC
onverwijld op te volgen. De opdrachtgever is dan ook tegenover RBC alsmede tegenover
derden aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door RBC
gegeven instructies niet juist en/of onvolledig door de opdrachtgever zijn uitgevoerd.
Artikel 4 – Opwarm-overeenkomst per gebeurtenis
1. De overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
aangegaan per materieeleenheid per op te warmen gebeurtenis en/of op temperatuur te
houden gebeurtenis.
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R.B.C. Terminal B.V. Algemene Opwarmingsvoorwaarden
Artikel 5 – Belading
1. De opdrachtgever is verplicht bij aanvang van de overeenkomst ter opwarming de lading
uitsluitend in goed gesloten materieel aan te bieden. De beladingsgraad dient voldoende
ruimte te laten voor het uitzetten van de lading en/of drukopbouw ten gevolge van het
opwarmen, waarbij in ieder geval de wettelijke bepalingen omtrent de beladingsgraad nooit
mogen worden overschreden.
Artikel 6 – Zorgplicht opdrachtgever bij opwarming
1. De opdrachtgever dient te zorgen voor goed werkende appendages waaronder goed werkende
temperatuurmeter en verwarmingssysteem.
2. De plaatsing van de temperatuurmeter dient zodanig te zijn, dat ongeacht het vloeistofniveau,
de temperatuur van de vloeistof wordt gemeten. RBC is niet gehouden tot controle van de
inwendige staat van het materieel en de kwaliteit van de lading.
Artikel 7 – Spoedeisend onderhoud
1. Alle door RBC te maken kosten van spoedeisend onderhoud aan het aangeboden materieel
met betrekking tot het opwarmen c.q. op temperatuur houden zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
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