ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.A. van Leeuwen en Zoon
B.V., statutair gevestigd te Sassenheim, kantoorhoudende te (2171 TW) Sassenheim aan de
Madame Curiestraat 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28060823.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden, hierna ook: de “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan
onder:
1.1

“Bedrijf”: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder
oogmerk;

1.2

“Box to Store-overeenkomst”: een overeenkomst waarbij Van Leeuwen zich verbindt om
een opslagcontainer te leveren op de door de Opdrachtgever, zijnde een Consument,
gewenste tijd en plaats, waarna de Opdrachtgever de opslagcontainer inlaadt. Van Leeuwen
haalt vervolgens de opslagcontainer op en slaat deze op in een beveiligde en
klimaatgeregelde opslagomgeving. Wanneer de Opdrachtgever dit wenst, brengt Van
Leeuwen de opslagcontainer naar het gewenste adres, waarna de Opdrachtgever de
opslagcontainer weer uitlaadt;

1.3

“Consument”: een consument, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteit;

1.4

“Handymanovereenkomst”: een overeenkomst waarbij Van Leeuwen zich tegenover de
Opdrachtgever verbindt tot het uitvoeren van kluswerkzaamheden;

1.5

“Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgena(a)m(en), in
wiens opdracht en/of ten behoeve van wie de werkzaamheden als omschreven in deze
Algemene Voorwaarden worden uitgevoerd door Van Leeuwen;

1.6

“Opslagovereenkomst”: een overeenkomst waarbij Van Leeuwen zich tegenover de
Opdrachtgever verbindt om zaken gedurende een bij de overeenkomst bepaalde tijd in
opslag te houden;

1.7

“Physical Distribution”: een samenhangende reeks van werkzaamheden zoals vervoer,
inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling,
verzendgereed maken, facturering, met betrekking tot zaken alsmede de hiermede verband
houdende informatie-uitwisseling en het beheer daarvan, voor zover deze tussen de
Opdrachtgever en Van Leeuwen zijn overeengekomen;

1.8

“Physical Distribution Overeenkomst”: een overeenkomst waarbij Van Leeuwen zich
jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Physical Distributionwerkzaamheden;
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1.9

“Van Leeuwen": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.A. van
Leeuwen en Zoon B.V., statutair gevestigd te Sassenheim, kantoorhoudende te (2171 TW)
Sassenheim aan de Madame Curiestraat 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 28060823;

1.10

“Verhuisovereenkomst”: een overeenkomst van goederenvervoer waarbij Van Leeuwen
zich tegenover de Opdrachtgever verbindt verhuisgoederen te vervoeren, hetzij uitsluitend
in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele
over de weg, hetzij uitsluitend over de weg, een en ander conform artikel 8:1170 BW tot en
met 8:1201 BW; en

1.11

“Vervoerovereenkomst”: een overeenkomst van goederenvervoer waarbij Van Leeuwen
zich tegenover de Opdrachtgever verbindt zaken te vervoeren, hetzij over de zee, hetzij
over binnenwater, hetzij over de weg, hetzij door de lucht, hetzij per spoor, hetzij per enig
ander medium.

Artikel 2 Algemeen
2.1

Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze Algemene
Voorwaarden van toepassing op alle door Van Leeuwen opgestelde offertes en/of elke door
Van Leeuwen met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst in het kader van de
werkzaamheden als omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

2.2

Algemene voorwaarden van een Opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders door Van Leeuwen bepaald, niet van toepassing op de in artikel 2.1 vermelde
offertes en overeenkomsten.

2.3

Indien door Van Leeuwen in voorkomende gevallen geen beroep wordt gedaan op hetgeen
in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat Van Leeuwen hiermee
afstand heeft gedaan van het recht om zich in andere (toekomstige) gevallen op deze
Algemene Voorwaarden te beroepen.

Artikel 3 Werkzaamheden en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden
3.1

Op de overeengekomen werkzaamheden van Van Leeuwen zijn met inachtneming van
het bepaalde in artikel 3.5 de hierna in de betreffende branches gebruikelijke vermelde
algemene voorwaarden van toepassing.
a.

Op een Verhuisovereenkomst met een Consument zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden Voor Verhuizingen (AVVV) 2015, te raadplegen op de website
https://www.erkendeverhuizers.nl/algemene-voorwaarden/.

b.

Op een Verhuisovereenkomst met een Bedrijf zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB) 2020, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 40413355.

c.

Op een Opslagovereenkomst met een Consument zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV) 2015, te raadplegen op de
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website https://www.erkendeverhuizers.nl/algemene-voorwaarden/.
d.

Op een Opslagovereenkomst met een Bedrijf, niet zijnde een collega-verhuisbedrijf of
een collega-transportbedrijf van Van Leeuwen zijn van toepassing de Algemene
Opslagvoorwaarden (AOV) 2019, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, met uitsluiting van het hierin
opgenomen arbitraal beding (artikel 11 lid 2).

e.

Op een Opslagovereenkomst met een collega-verhuisbedrijf of een collegatransportbedrijf van Van Leeuwen zijn van toepassing de bepalingen in artikel 4 van
deze Algemene Voorwaarden (artikel 4 Bijzondere Opslagovereenkomsten) en
aanvullend, voor zover daarmede niet in strijd, de Algemene Opslagvoorwaarden (AOV)
2019, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en
Rotterdam, met uitsluiting van het hierin opgenomen arbitraal beding (artikel 11 lid 2).

f.

Op een Box to Store-overeenkomst zijn van toepassing voor het gedeelte van de
overeenkomst dat betrekking heeft op de opslag: de bepalingen in artikel 4 van deze
Algemene Voorwaarden (artikel 4 Bijzondere Opslagovereenkomsten) en aanvullend,
voor zover daarmede niet in strijd, de Algemene Opslagvoorwaarden (AOV) 2019,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam,
met uitsluiting van het hierin opgenomen arbitraal beding (artikel 11 lid 2); en op het
gedeelte van de overeenkomst dat betrekking heeft op het wegvervoer:
i.

op binnenlands wegvervoer: de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002,
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer
81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer
2/2015; en

ii.

op grensoverschrijdend wegvervoer: het Verdrag betreffende de overeenkomst
tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en aanvullend de
Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002, gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de
rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015.

g.

Op een Handymanovereenkomst met een Consument zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor de uitvoering van Handymandiensten (AVHD) 2015, te raadplegen
op de website https://erkendeverhuizers.nl/algemene-voorwaarden/.

h.

Op een Handymanovereenkomst met een Bedrijf zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor de uitvoering van Handymandiensten (AVHD) 2015, te raadplegen
op de website https://www.erkendeverhuizers.nl/algemene-voorwaarden/, met dien
verstande dat de artikelen die gelden voor Consumenten, zijnde artikel 3 lid 4, artikel
13 lid 2 (deels), artikel 14 lid 1, 2 en 4 en artikel 15 lid 1 (deels), 2 en 3, uitdrukkelijk
niet van toepassing zijn.

i.

Op een Physical Distribution Overeenkomst zijn van toepassing de Logistieke Services
Voorwaarden (LSV) 2014, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2
april 2014 onder nummer 28/2014, met uitsluiting van het hierin opgenomen arbitraal
beding (artikel 14), alsmede, voor zover daarin door de Logistieke Services
Voorwaarden (LSV) 2014 niet wordt voorzien:
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i.

op binnenlands wegvervoer: de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002,
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer
81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer
2/2015; en

ii.

op grensoverschrijdend wegvervoer: het Verdrag betreffende de overeenkomst
tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en aanvullend de
Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002, gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de
rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015.

j.

Op een Vervoerovereenkomst zijn van toepassing:
i.

op binnenlands wegvervoer: de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002,
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer
81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer
2/2015; en

ii.

op grensoverschrijdend wegvervoer: het Verdrag betreffende de overeenkomst
tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en aanvullend de
Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002, gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de
rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015.

k.

Op de betalingsverplichtingen zijn (aanvullend) van toepassing de Transport en
Logistiek Nederland (TLN) Algemene Betalingsvoorwaarden 2002, gedeponeerd ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 02 juli 2002, aktenummer
69/2002, voor zover de bepalingen uit de Transport en Logistiek Nederland (TLN)
Algemene Betalingsvoorwaarden 2002 niet strijdig zijn met de bepalingen waarnaar
wordt verwezen in artikel 3.1 sub a. t/m j., in welk geval de bepalingen waarnaar wordt
verwezen in artikel 3.1 sub a. t/m j. prevaleren boven de bepalingen uit de Transport
en Logistiek Nederland (TLN) Algemene Betalingsvoorwaarden 2002.

3.2

Indien de algemene voorwaarden uit artikel 3.1 worden herzien, dan zal alsdan de herziene
tekst gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene algemene
voorwaarden. Worden één of meer algemene voorwaarden genoemd in artikel 3.1 op de
wijze genoemd in artikel 6:214 van het Burgerlijk Wetboek vervangen door een
standaardregeling c.q. komt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf
de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse Staatscourant de
desbetreffende standaardregeling.

3.3

Van Leeuwen is te allen tijde gerechtigd andere dan de in artikel 3.1 vermelde algemene
voorwaarden van toepassing te verklaren op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of
andersoortige prestatie.

3.4

Indien onduidelijkheid bestaat over de hoedanigheid waarin bepaalde werkzaamheden zijn
verricht, dan wel indien er tussen Van Leeuwen en een Opdrachtgever onenigheid bestaat
over de vraag welke in artikel 3.1 genoemde algemene voorwaarden van toepassing zijn
c.q. zijn geweest, dan komt aan Van Leeuwen het recht toe te bepalen welke algemene
voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn geweest. Op schriftelijk verzoek van de
Opdrachtgever zal Van Leeuwen in voorkomend geval de Opdrachtgever hierover met
bekwame spoed informeren.
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3.5

In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden die conform
artikel 3.1 op een overeenkomst tussen Van Leeuwen en een Opdrachtgever van
toepassing zijn met bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden of
overeenkomsten, prevaleren te allen tijde de bepalingen uit de algemene voorwaarden
genoemd in artikel 3.1, met uitzondering van de bepalingen omtrent de Bijzondere
Opslagovereenkomsten in artikel 3.1 sub e en f juncto artikel 4 van deze Algemene
Voorwaarden, welke te allen tijde prevaleren.

Artikel 4 Bijzondere Opslagovereenkomsten
4.1

Op Opslagovereenkomsten die Van Leeuwen sluit met collega-verhuisbedrijven of collegatransportbedrijven, waarbij Van Leeuwen zich verbindt om opslagcontainers van het
betreffende collega-verhuisbedrijf of collega-transportbedrijf op te slaan, en op Box to
Store-overeenkomsten, zijn van toepassing de volgende bepalingen.

4.2

Mits de ter opslag aangeboden opslagcontainers bij ontvangst worden verzegeld door Van
Leeuwen en bij teruggave het zegel niet verbroken is, geldt het volgende. De door Van
Leeuwen opgeslagen goederen zijn volledig voor risico van de Opdrachtgever. Van Leeuwen
heeft geen kennis van de soort en aard van de door Van Leeuwen opgeslagen goederen, en
oefent daarop ook geen controle uit. Aansprakelijkheid van Van Leeuwen voor schade aan
goederen van de Opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door goederen van de
Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van
Leeuwen zelf.

4.3

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Van Leeuwen beperkt tot € 10.000 per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.

4.4

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de goederen veroorzaken.

4.5

Het is de Opdrachtgever strikt verboden om de volgende goederen op te slaan bij Van
Leeuwen (deze lijst is niet uitputtend):
a.

elk voorwerp dat rook, geur of stank afgeeft;

b.

dieren of enig ander levend organisme;

c.

afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige gevaarlijke
afvalstoffen);

d.

voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn
dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen
veroorzaken;

e.

vuurwapens, springstoffen of munitie;

f.

illegale substanties en goederen zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die
illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen etc.;

g.

chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten;

h.

asbest en/of blauwleer;

i.

(kunst)mest;

j.

gasflessen en/of accu’s;

k.

vuurwerk;

l.

brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel;
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m. alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als
zodanig zijn opgenomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving.
4.6

Van Leeuwen kan een Bijzondere Opslagovereenkomst te allen tijde opzeggen onder
opgave van redenen, zoals, maar niet beperkt tot, ruimtegebrek, met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden.

4.7

Gedurende de looptijd van de Bijzondere Opslagovereenkomst kunnen de prijzen die
berekend worden voor de opslag jaarlijks door Van Leeuwen worden gewijzigd. In het geval
dat Van Leeuwen de prijs wijzigt, heeft de Opdrachtgever het recht om de Bijzondere
Opslagovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand.

Artikel 5 Extra kosten
5.1

Voor alle overeenkomsten die Van Leeuwen afsluit geldt dat de kosten voor het gebruik van
ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en
douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene
maatregelen tot het behoud of de aflevering van goederen voor rekening komen van de
Opdrachtgever.

Artikel 6 Aansprakelijkheid van Van Leeuwen
6.1

Voor zover de aansprakelijkheid van Van Leeuwen niet wordt geregeld in de op een
overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden conform artikel 3.1 van deze
Algemene Voorwaarden of in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden, zijn (aanvullend)
van toepassing de volgende bepalingen.

6.2

De aansprakelijkheid van Van Leeuwen is in alle gevallen beperkt tot EUR 10.000,- per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.

6.3

In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever en/of derden is Van
Leeuwen in geen geval gehouden om schade te vergoeden.

6.4

Indien Van Leeuwen door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter
zake van bij de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schade, is Van Leeuwen niet
verder aansprakelijk dan dat zij dit zou zijn op grond van deze Algemene Voorwaarden.

6.5

Indien Van Leeuwen ter zake van beschadiging of verlies van een zaak of vertraging in de
aflevering buiten overeenkomst wordt aangesproken door een derde die geen partij is bij de
overeenkomst, dan is zij tegen deze niet verder aansprakelijk dan zij dit zou zijn op grond
van deze Algemene Voorwaarden.

6.6

Indien Van Leeuwen ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een
hulppersoon of ondergeschikte aan de overeenkomst een verweermiddel jegens de
Opdrachtgever kan ontlenen, dan kan ook de hulppersoon of ondergeschikte, indien zij op
grond van deze gedraging door de Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel
inroepen, als ware ook de hulppersoon of ondergeschikte zelf partij bij de overeenkomst.

6

Artikel 7 Vrijwaring
7.1

De Opdrachtgever vrijwaart Van Leeuwen tegen alle mogelijke aanspraken van derden in
verband met de uitvoering van een overeenkomst.

7.2

Indien Van Leeuwen uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Van Leeuwen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld
al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Blijft de
Opdrachtgever in gebreke met het nemen van adequate maatregelen, dan is Van Leeuwen,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan
de zijde van Van Leeuwen en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening
en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 Verzekering
8.1

Behoudens het bepaalde in de algemene voorwaarden waarnaar wordt verwezen in artikel
3.1 van deze Algemene Voorwaarden, geldt ter zake van het verzekeren van de goederen
van de Opdrachtgever het volgende.

8.2

Van Leeuwen sluit geen verzekering af ten behoeve van de goederen van de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever is zelf gehouden om een verzekering af te sluiten ten
behoeve van zijn/haar goederen.

Artikel 9 Overmacht
9.1

Indien Van Leeuwen door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de
Opdrachtgever kan voldoen, wordt nakoming van haar verplichtingen opgeschort voor de
duur van de overmachtstoestand.

9.2

Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht
om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de
overmachtssituatie een en ander rechtvaardigt.

9.3

In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding,
ook niet als Van Leeuwen als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.4

Indien Van Leeuwen bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en
is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

9.5

Van Leeuwen zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende)
overmachtssituatie op de hoogte stellen.

9.6

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Leeuwen geen invloed kan uitoefenen,
als gevolg waarvan Van Leeuwen niet in staat is haar verplichtingen na te komen,
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waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: (werk)staking, stremming van vervoer,
brand, lekkage, uitbraak van besmettelijke ziekten, alsmede het niet-tijdig of behoorlijk
voldoen door derden, van wie Van Leeuwen voor de uitvoering van de opdracht
afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Van Leeuwen om welke reden dan ook,
waardoor Van Leeuwen de opdracht, niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel
bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten.
Artikel 10 Opzegging
10.1

Behoudens hetgeen is geregeld omtrent opzegging in de op een overeenkomst tussen Van
Leeuwen en de Opdrachtgever van toepassing zijnde algemene voorwaarden conform
artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en in artikel 4.5 van deze Algemene
Voorwaarden geldt dat, indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt,
Van Leeuwen het recht heeft om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen,
zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en
verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal Van Leeuwen in dat geval gerechtigd blijven alle
verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de
Opdrachtgever.

Artikel 11 Verjaring en verval
11.1

Behoudens hetgeen in de op een overeenkomst tussen Van Leeuwen en de Opdrachtgever
van toepassing zijnde algemene voorwaarden conform artikel 3.1 van deze Algemene
Voorwaarden wordt geregeld omtrent verjaring en verval, geldt dat vorderingen tegen Van
Leeuwen verjaren door het enkele verloop van één jaar en vervallen door het enkele
verloop van achttien maanden.

11.2

De in artikel 11.1 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel of gedeeltelijk verlies,
beschadiging of vertraging van goederen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
a.

de dag waarop de zaken door Van Leeuwen afgeleverd zijn of afgeleverd hadden
moeten worden;

b.

de dag waarop Van Leeuwen van het verlies of de beschadiging aan de
Opdrachtgever mededeling doet; of

c.

de dag waarop de Opdrachtgever bekend is geworden of bekend behoorde te zijn
met het verlies, de beschadiging of de vertraging.

11.3

In ieder geval vangen de in artikel 11.1 genoemde termijnen voor alle vorderingen die
verband houden met de overeenkomst niet later aan dan vanaf de dag volgend op die
waarop de overeenkomst tussen partijen is geëindigd.

Artikel 12 Wijziging van de Algemene Voorwaarden
12.1

Van Leeuwen is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen
bekend zijn gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding
zal worden vermeld. Van Leeuwen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig, te weten
minimaal dertig dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen, aan de Opdrachtgever
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toezenden.
Artikel 13 Overige

13.1

Vanaf de datum dat de overeenkomst is gesloten worden alle mededelingen van Van
Leeuwen aan de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeenkomst gericht
aan het door de Opdrachtgever aan Van Leeuwen opgegeven adres, e-mailadres of
telefoonnummer. De Opdrachtgever is verplicht Van Leeuwen schriftelijk op de hoogte
te stellen van eventuele wijzigingen in haar gegevens.

13.2

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Van Leeuwen en de Opdrachtgever in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk de inhoud
en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1

Op elke overeenkomst en alle betrekkingen tussen Van Leeuwen en de Opdrachtgever
alsmede op alle daaruit voortvloeiende geschillen tussen Van Leeuwen en de
Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2

Ieder geschil tussen Van Leeuwen en de Opdrachtgever zal worden beslecht door de
bevoegde rechter te Rotterdam.
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