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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
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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 –
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.
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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.
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 14 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
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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
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.
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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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