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De AVB 2020 zijn tot stand gekomen binnen de klankbordgroep AVB, die is samengesteld uit
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Transport en Logistiek Nederland (TLN).
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEDRIJFSVERHUIZINGEN (AVB)
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AVB: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen, zoals laatst vastgesteld door
branchevereniging Organisatie voor Erkende Verhuizers en gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 40413355.
2. Bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder
winstoogmerk.
3. Bedrijfsverhuizing: iedere overeenkomst tot verhuizing, zowel intern als extern, van zaken
waartoe opdracht wordt gegeven door:
a. een rechtspersoon(bedrijf/onderneming);
b. een (natuurlijke) persoon die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent;
c. een (Overheids)instelling.
4. Opdrachtgever: de partij die de bedrijfsverhuizer de opdracht geeft voor de bedrijfsverhuizing.
5. Bedrijfsverhuizer: degene die zich tegenover de opdrachtgever heeft verbonden een
bedrijfsverhuizing uit te voeren.
6. Zaken: alle zaken die naar hun aard deel uitmaken van de inventaris van het bedrijf. Daartoe
worden mede gerekend handelsvoorraden voor zover het transport daarvan uitsluitend
geschiedt als gevolg van de bedrijfsverhuizing. Andere handelsvoorraden vallen hier niet onder.
7. Gevaarlijke stoffen: stoffen, waarvan de bijlagen A en B van de Europese Overeenkomst
betreffende het internationale vervoer van goederen langs de weg (Trb. 1959, 171), daaronder
begrepen de latere wijzigingen daarvan, het internationale vervoer over de weg verbieden of
slechts onder bepaalde voorwaarden toelaten, met uitzondering van die stoffen of voorwerpen
welke overeenkomstig de voorwaarden van sectie 1.1.3 worden vervoerd.
8. Nevenwerkzaamheden: opgedragen werkzaamheden, die niet zijn overeengekomen bij het
sluiten van de verhuisovereenkomst. Zij gelden als extra werkzaamheden.
9. Verhuisprijs: de financiële vergoeding voor de bedrijfsverhuizing.
10. Inontvangstneming: het tijdstip waarop de zaken ter beschikking zijn gesteld aan de
bedrijfsverhuizer, ten einde te worden verpakt of (gedeeltelijke) gedemonteerd of te worden
vervoerd.
11. Aflevering: het tijdstip waarop de zaken op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek zijn
geplaatst, nadat deze overeenkomstig artikel 5 lid 5 van deze voorwaarden zijn uitgepakt of op
de bestemming in elkaar zijn gezet.
12. Schade claim: een (formele) eis tot vergoeding van geleden schade.
13. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig bedrijfsverhuizer deze niet heeft
kunnen vermijden en voor zover zulk een bedrijfsverhuizer de gevolgen daarvan niet heeft
kunnen verhinderen.
14. Vertraging: wanneer de zaken niet zijn afgeleverd binnen de afgesproken termijn of als geen
termijn is afgesproken, wanneer de werkelijke duur van de bedrijfsverhuizing meer tijd kost dan
van een vakbekwaam bedrijfsverhuizer onder normale omstandigheden mag worden verwacht.
15. CMR: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg (Genève 1956), zoals aangevuld door de protocollen van 1978 en 2008.
16. Uitstellen: de bevoegdheid van de opdrachtgever om de uitvoering van de overeengekomen
bedrijfsverhuizing te verschuiven naar een later tijdstip.
17. Opzeggen: de bevoegdheid van één van de partijen om de overeenkomst te beëindigen.
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ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER
1. Behalve als dwingend recht anders bepaalt, zijn op bedrijfsverhuizingen binnen Nederland deze
algemene voorwaarden van toepassing.
2. Op grensoverschrijdende bedrijfsverhuizingen is het CMR verdrag van toepassing en de
bepalingen van deze algemene voorwaarden, die niet strijdig zijn met het CMR verdrag.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 zijn, in aanvulling daarop van toepassing de niet
met deze voorwaarden strijdige bepalingen van Boek 8 titel 13, Afdeling 4 Verhuisovereenkomst
Burgerlijk Wetboek(BW). In afwijking van het bepaalde in artikel 8: 1170 lid 3 BW wordt de
overeenkomst aangemerkt als verhuisovereenkomst, ongeacht de aard van de te verhuizen
zaken.
ARTIKEL 3 - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever is verplicht:
1. Tijdig alle informatie en gegevens te verstrekken, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij
voor de bedrijfsverhuizer van belang zijn. De bedrijfsverhuizer moet zich, aan de hand daarvan
een juist beeld kunnen vormen van de bedrijfsverhuizing qua volume, gewicht, behandeling van
de zaken, tijdsduur, toepasselijkheid van bijzondere voorschriften en benodigde
veiligheidsmaatregelen. De bedrijfsverhuizer heeft het recht om de juistheid van de verstrekte
gegevens te onderzoeken.
2. De bedrijfsverhuizer schriftelijk in te lichten over het gewicht van zeer zware zaken, zoals
brandkasten en machines, en de maximaal toegestane vloerbelasting van het pand waarin zo’n
object moet worden geplaatst. Dit geldt ook voor de maximaal toegestane vloerbelasting van
het traject waarover het object in het pand moet worden verplaatst.
3. Er voor te zorgen dat de bedrijfsverhuizer tijdig in het bezit is van alle gegevens en documenten
over de voorgenomen bedrijfsverhuizing die van de opdrachtgever als gevolg van wettelijke
voorschriften vereist zijn, zoals douanevoorschriften en voorschriften met betrekking tot het
vervoer en de behandeling van gevaarlijke stoffen.
4. De bedrijfsverhuizer te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet
nakomen van zijn/haar verplichtingen uit deze voorwaarden.
5. Er voor te zorgen dat:
a. de te verhuizen zaken op de overeengekomen plaats en tijd aan de bedrijfsverhuizer ter
beschikking worden gesteld;
b. de bedrijfsverhuizer een efficiënte uitvoering van de bedrijfsverhuizing mogelijk wordt
gemaakt.
c. de bestemmingslocatie vóór aanvang van de bedrijfsverhuizing goed toegankelijk is en de
benodigde voorzieningen (zoals elektriciteit en liften) op zowel de vertrek- als de
bestemmingslocatie beschikbaar zijn en bij de uitvoering van de bedrijfsverhuizing kunnen
worden gebruikt.
d. het op de bestemming achtergebleven emballage-materiaal van de bedrijfsverhuizer
binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, en bij afwezigheid daarvan, binnen de
termijn van één maand, aan de bedrijfsverhuizer wordt teruggezonden.
6. De (extra) kosten te betalen, als:
a. een volgens artikel 5 lid 2 geplaatste zaak, op aanwijzing van de opdrachtgever moet
worden herplaatst.
b. De bedrijfsverhuizing volgens artikel 4 lid 6 wordt uitgesteld of anderszins gewijzigd, en de
bedrijfsverhuizer daarvoor schadeloos gesteld moet worden.
ARTIKEL 4 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever is, naast zijn wettelijke aansprakelijkheid op grond van de artikelen
6 : 170 en 6 : 171 BW, aansprakelijk voor de daden en nalatigheid van alle personen van wie hij
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zich voor de uitvoering van de bedrijfsverhuizing bedient, voor zover deze handelen in de
uitoefening van hun werkzaamheden.
Als de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 3 heeft voldaan, dan
moet deze de hieruit voortvloeiende schade aan de bedrijfsverhuizer vergoeden.
Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan de bedrijfsverhuizer de
bedrijfsverhuisovereenkomst opzeggen, als de opdrachtgever in het geheel niet aan zijn
verplichtingen, als vermeld in artikel 3 lid 5 sub a, heeft voldaan. Deze opzegging mag pas
plaatsvinden, nadat de bedrijfsverhuizer de opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn heeft
gesteld en de opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Als door het stellen van een termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou
worden verstoord, kan de bedrijfsverhuizer de overeenkomst ook opzeggen zonder een termijn
te stellen.
De op het voorgaande lid gebaseerde opzegging moet schriftelijk worden meegedeeld en de
overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst van die mededeling.
Als de opdrachtgever op de overeengekomen plaats en tijd slechts een gedeelte van de te
verhuizen zaken ter beschikking heeft gesteld, dan moet de bedrijfsverhuizer op verzoek van de
opdrachtgever die ter beschikking gestelde zaken verhuizen tegen betaling van de reeds
overeengekomen verhuisprijs.
Als op verzoek van de opdrachtgever de verhuizing wordt uitgesteld of de verhuisovereenkomst
op andere punten wordt gewijzigd, dan moet de opdrachtgever de bedrijfsverhuizer
schadeloosstellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die voortvloeien uit het uitstel of
de wijziging van de verhuisovereenkomst. De gewenste wijziging moet voor de bedrijfsverhuizer
uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de bedrijfsverhuizer niet verstoren.
Voor uitstel zoals genoemd in lid 6 geldt dat een nieuwe verhuisdatum moet worden
afgesproken, die maximaal drie maanden na de oorspronkelijke verhuisdatum ligt. Als de
bedrijfsverhuizing niet binnen deze termijn alsnog plaats vindt, dan wordt de overeenkomst als
opgezegd beschouwd. De opdrachtgever is in dat geval dezelfde vergoeding verschuldigd zoals
vermeld in artikel 10 van deze voorwaarden bij opzegging binnen 0 - 5 dagen voor geplande
verhuisdatum.
Als de opdrachtgever niet aan zijn verplichting als vermeld in artikel 3 lid 5 sub c heeft voldaan
dan geldt de nieuwwaarde van het emballagemateriaal als de in lid 2 van dit artikel genoemde
schade.

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE BEDRIJFSVERHUIZER
De bedrijfsverhuizer is verplicht:
1. De te verhuizen zaken op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen. Hierbij
wordt rekening gehouden met het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
2. De te verhuizen zaken op de bestemming af te leveren op de door de opdrachtgever aan te
wijzen plaats en in de staat, waarin zij op grond van lid 5 van dit artikel voor verpakking of
demontage, of voor vervoer ter beschikking zijn gesteld.
3. De te verhuizen zaken te laden en te lossen.
4. Een aangevangen bedrijfsverhuizing zonder vertraging te voltooien.
5. Als dat schriftelijk is overeengekomen, de zaken die, gelet op hun aard en/of de wijze van
vervoer, uit elkaar genomen behoren te worden en/of ingepakt behoren te worden, uit elkaar te
nemen en/of in te pakken en ter bestemming uit te pakken en/of in elkaar te zetten.
6. Tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende meerkosten alle nevenwerkzaamheden te
verrichten tenzij hierdoor de exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden
verstoord.
7. De opdrachtgever te informeren over de wijze waarop de zaken voor het vervoer moeten
worden aangeboden.
8. De opdrachtgever naar vermogen te informeren over de geldende douanevoorschriften en
andere voor de uitvoering van de bedrijfsverhuizing te vervullen formaliteiten.
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9. Het voor de bedrijfsverhuizing noodzakelijke emballagemateriaal ter beschikking te stellen.
10. Redelijke zorg aan te wenden ten aanzien van de behandeling van de door hem ontvangen
documenten en papieren, met dien verstande dat de bedrijfsverhuizer niet gehouden is de
nauwkeurigheid en de volledigheid van deze documenten en papieren te onderzoeken.
11. Instructies te vragen aan de opdrachtgever, als om welke reden dan ook de uitvoering van de
bedrijfsverhuizing onmogelijk is of wordt. Als bedoelde instructies ontbreken alle maatregelen
te nemen die hij als zorgvuldig bedrijfsverhuizer mag zien als in het belang van de
opdrachtgever. De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van degene aan wiens
zijde de reden voor verhindering is opgekomen.
12. Op verzoek en ten behoeve van de opdrachtgever een afzonderlijke verzekering af te sluiten, die
de risico’s dekt, waarvoor de bedrijfsverhuizer niet aansprakelijk is. De kosten van deze
verzekering zijn voor rekening van de opdrachtgever.
13. De opdrachtgever te vrijwaren voor vorderingen van anderen dan contractpartijen (derden) die
het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze
voorwaarden. Dit geldt niet als vorderingen van derden in alle redelijkheid niet toegerekend
kunnen worden aan het niet nakomen door de bedrijfsverhuizer van zijn verplichtingen.
ARTIKEL 6 - DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSVERHUIZER
1. Als de bedrijfsverhuizer zijn verplichtingen, die op hem rusten op grond van artikel 5 van deze
voorwaarden, niet nakomt, dan is de bedrijfsverhuizer voor de daarvoor ontstane schade
aansprakelijk. Dit geldt niet in geval van overmacht en voor zover elders in dit artikel anders is
bepaald.
2. De bedrijfsverhuizer kan zijn aansprakelijkheid op grond van het voorgaande lid niet ontlopen
door een beroep doen op:
a. de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de bedrijfsverhuizing wordt gebruikt;
b. de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij gebruik maakt bij de uitvoering van de
opdracht, tenzij dit door de opdrachtgever hem ter beschikking is gesteld; onder materiaal
wordt niet verstaan een schip, een luchtvaartuig of spoorwagon, waarop de verhuisauto,
dat voor de bedrijfsverhuizing wordt gebruikt, zich bevindt;
c. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen;
d. enig door toedoen van derden, van wie de handelingen niet voor rekening van de
opdrachtgever komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.
3. Onverminderd de leden 6 en 7 van dit artikel is de bedrijfsverhuizer, die de op hem op grond van
de bedrijfsverhuisovereenkomst rustende verplichtingen niet nakomt, desondanks niet voor de
daardoor ontstane schade aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de
bijzondere risico’s verbonden aan één of meer van de volgende omstandigheden:
a. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van
verhuisgoederen door de opdrachtgever of met behulp van enige persoon of enig middel
door de opdrachtgever daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;
b. de keuze door de opdrachtgever - hoewel de bedrijfsverhuizer hem een andere
mogelijkheid aan de hand deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de
bedrijfsverhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen
bedrijfsverhuizing gebruikelijk is;
c. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de bedrijfsverhuizer,
indien hij op de hoogte was geweest van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere
maatregelen zou hebben getroffen;
d. de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die door met deze aard of staat zelf
samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan
beschadiging, zoals:
– levende dieren;
– het afsterven van planten;
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geld, geldswaardige papieren, juwelen, uit edelmetaal vervaardigde of andere
kostbare voorwerpen, tenzij de opdrachtgever hem de daar genoemde zaken
afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde vóór het begin der
bedrijfsverhuizing overhandigde;
– het niet of niet goed functioneren van elektrische, elektronische of mechanische
apparatuur;
– beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen van de medewerkers van de
opdrachtgever;
Wanneer de bedrijfsverhuizer bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet
nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 5, de leden 2 en 4 van deze voorwaarden
rustende verplichtingen een gevolg heeft kunnen zijn van één of meer der in lid 3 van dit artikel
genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit.
In geval van vertraging zoals bedoeld in artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden is de
bedrijfsverhuizer verplicht -als de rechthebbende bewijst dat daardoor schade is ontstaan- voor
deze schade een nader overeen te komen vergoeding te betalen, die niet meer zal bedragen dan
de verhuisprijs.
De bedrijfsverhuizer is, behalve voor zijn wettelijke aansprakelijkheid op grond van de artikelen
6 : 170 en 6 : 171 BW, ook aansprakelijk voor de daden en nalatigheid van alle personen, die hij
voor de uitvoering van de bedrijfsverhuizing inzet, voor zover deze handelen in de uitoefening
van hun werkzaamheden.
De bedrijfsverhuizer is niet aansprakelijk voor de handelingen en verzuimen van andere dan de
in lid 6 van dit artikel genoemde personen, die zich ten tijde van de bedrijfsverhuizing in het
bedrijfspand bevinden, als daardoor schade aan de zaken of vertraging in de uitvoering van de
bedrijfsverhuizing ontstaat.
De schadevergoeding, die de bedrijfsverhuizer verschuldigd is als gevolg van het niet nakomen
van de op hem op grond van artikel 5 lid 2 van deze voorwaarden rustende verplichtingen, is
beperkt:
a. in geval van een bedrijfsverhuizing uitsluitend binnen een gebouw tot een bedrag van €
50.000 per bedrijfsverhuizing;
b. in alle andere gevallen binnen Nederland tot een bedrag van € 50.000 per wagenzending;
c. bij bedrijfsverhuizingen onderworpen aan het CMR-verdrag, is de aansprakelijkheid van de
bedrijfsverhuizer op grond van artikel 23 CMR beperkt tot 8 1/3 speciale trekkingsrechten
(SDR) voor elk ontbrekend kilogram-bruto gewicht.
De opdrachtgever kan, mits de bedrijfsverhuizer hierin toestemt en tegen betaling van een
overeen te komen vergoeding (o.a. premie voor de door de bedrijfsverhuizer af te sluiten
verzekering), schriftelijk een waarde van de verhuisgoederen aangeven, die het maximum,
vermeld in lid 8 van dit artikel, overschrijdt. In dat geval treedt het aangegeven bedrag in de
plaats van dit maximum. Dit bedrag mag hoe dan ook niet de werkelijke waarde van de zaken
overschrijden.
Als de bedrijfsverhuizer niet voldoet aan zijn verplichtingen, genoemd onder artikel 5 de leden 1,
3, 5 en 8 kan de opdrachtgever de bedrijfsverhuisovereenkomst opzeggen. Deze opzegging mag
pas plaatsvinden nadat hij de bedrijfsverhuizer een uiterste termijn heeft gesteld en de
bedrijfsverhuizer na afloop daarvan nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Na opzegging is de bedrijfsverhuizer verplicht de opdrachtgever de extra kosten te vergoeden,
die deze bewijst door de opzegging te hebben gemaakt. Deze vergoeding bedraagt hoe dan ook
niet meer dan de overeengekomen verhuisprijs.
Als de bedrijfsverhuizer niet voldoet aan zijn verplichtingen, genoemd onder artikel 5 de leden 6,
9 en 10 van deze voorwaarden moet de bedrijfsverhuizer aan de opdrachtgever de schade
vergoeden die deze bewijst te hebben geleden. Deze vergoeding bedraagt hoe dan ook niet
meer dan de overeengekomen verhuisprijs.
Als de bedrijfsverhuizer niet voldoet aan zijn verplichting, genoemd onder artikel 5 lid 11 van
deze voorwaarden, dan is de bedrijfsverhuizer op dezelfde voet als een opdrachtnemer (artikel
–
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7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek) aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of onjuiste
behandeling van de documenten, die hem zijn overhandigd. De door hem verschuldigde
schadevergoeding mag hoe dan ook die welke verschuldigd is in geval van verlies van de zaken,
niet overschrijden.
Toelichting:
Artikel 6 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de bedrijfsverhuizer ten
opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in artikel 8:1095 Burgerlijk Wetboek.
Op grond van artikel 8:1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig,
tenzij artikel 6 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de overeenkomst tot
bedrijfsverhuizing bevat, wordt vast gelegd. Geadviseerd wordt deze voorwaarden steeds weer bij de
overeenkomst tot bedrijfsverhuizing te voegen, door deze aan de overeenkomst vast te hechten en/of
in een e-mail met de overeenkomst mee te sturen.
ARTIKEL 7 – SCHADEMELDING EN SCHADECLAIM
1. Als de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door de bedrijfsverhuizer worden
afgeleverd, en de opdrachtgever bij of dadelijk na aanneming van de zaak geen schriftelijk
voorbehoud bij de bedrijfsverhuizer bekend maakt, dan wordt er van uitgegaan dat de
bedrijfsverhuizer de zaken in dezelfde staat heeft afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.
In de schademelding moet de algemene aard van de schade of het verlies worden aangegeven,
2. Als de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de opdrachtgever niet binnen één
week na aanneming van de zaak een schriftelijk voorbehoud maakt met daarin vermeld de
algemene aard van de schade of het verlies bij de bedrijfsverhuizer bekend maakt, dan wordt er
eveneens van uit gegaan dat de bedrijfsverhuizer de zaken in dezelfde staat heeft afgeleverd als
waarin hij hen heeft ontvangen.
3. Een schadeclaim moet schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij de bedrijfsverhuizer.
ARTIKEL 8 - SCHADEHERSTEL
1. Herstel van beschadigingen of vervanging van verloren gegane zaken mag pas plaatsvinden
nadat door of namens partijen overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of
oplossing voor de schade.
2. Wanneer de bedrijfsverhuizer op grond van de bepalingen in deze voorwaarden een
schadevergoeding moet betalen voor geheel of gedeeltelijk vermissing of verlies van de zaken,
dan wordt deze schadevergoeding berekend met inachtneming van de waarde, welke de zaken
zouden hebben gehad op het tijdstip waarop en ter plaatse waar ze hadden moeten worden
afgeleverd.*
3. De waarde van de zaken wordt vastgesteld volgens de beurskoers of, als die ontbreekt, volgens
de gangbare marktprijs. Als één en ander ontbreekt, volgens de gebruikelijke waarde van zaken
van dezelfde aard, kwaliteit of ouderdom.
4. Bij een dispuut over de waarde van een zaak wordt de waarde vastgesteld door een in onderling
overleg aangewezen onafhankelijk taxateur, en worden de daaraan verbonden kosten door
beide partijen gedeeld.
* Bij bedrijfsverhuizingen, onderworpen aan het CMR verdrag, wordt in afwijking van artikel 8 lid 2 de
waarde van de zaken berekend naar de waarde van de zaken op de plaats en het tijdstip van de
inontvangstneming door de bedrijfsverhuizer (afzendwaarde).
ARTIKEL 9 - RECHTHEBBENDE
1. Uitsluitend de opdrachtgever of zijn uitdrukkelijk gemachtigde heeft ten opzichte van de
bedrijfsverhuizer het recht op aflevering van de zaken volgens de op de bedrijfsverhuizer
rustende verplichtingen.
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ARTIKEL 10 - OPZEGGING BEDRIJFSVERHUISOVEREENKOMST
1. Voordat de zaken ter beschikking van de bedrijfsverhuizer zijn gesteld, heeft de opdrachtgever
het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hij is verplicht aan de bedrijfsverhuizer
de overeengekomen verhuisprijs te betalen volgens de volgende staffel:
Opzegging binnen aantal werkdagen voor
geplande verhuisdatum:
0 – 5 werkdagen
6 – 10 werkdagen
11- 19 werkdagen
20 werkdagen en meer

Verschuldigd percentage van de
overeengekomen verhuisprijs:
100 %
75 %
50 %
20 %

ARTIKEL 11 – FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. De bedrijfsverhuizer zal telkens volgens de gemaakte afspraken factureren voor de geleverde
diensten, of indien daarover geen nadere afspraken zijn gemaakt, nadat de opgedragen
bedrijfsverhuizing is uitgevoerd, of in geval van langlopende opdrachten (langer dan 1 maand)
maandelijks of uiterlijk één maand nadat werkzaamheden in het kader van die opdracht zijn
verricht. De bedrijfsverhuizer is daarbij gerechtigd elektronisch te factureren.
2. De opdrachtgever is verplicht de verhuisprijs, en hetgeen op grond van overige afspraken met
betrekking tot de bedrijfsverhuizing verschuldigd is of verdere op de te verhuizen zaken
drukkende overeengekomen kosten binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen.
3. Als de in lid 2 van dit artikel bedoelde bedragen niet op het in dat lid genoemde tijdstip zijn
voldaan, is de opdrachtgever verplicht daarover de wettelijke rente te betalen op grond van
artikel 6:119a BW, en met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten
plaatsvinden tot en met de dag van de betaling.
4. De bedrijfsverhuizer heeft het recht om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten voor het incasseren van de verhuisprijs en andere bedragen zoals genoemd
in lid 2 van dit artikel, in rekening te brengen aan degene, die de verhuisprijs en/of andere
kosten verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het
moment dat de debiteur in verzuim is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend
aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad
2012/141) of de laatste versie van dat besluit.
5. De volle verhuisprijs, het op grond van overige afspraken met betrekking tot de
bedrijfsverhuizing verschuldigde en verdere op de te verhuizen zaken rustende kosten zijn ook
verschuldigd, als de te verhuizen zaken niet, slechts ten dele of beschadigd ter bestemming
worden afgeleverd.
6. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs, van het op grond van
overige afspraken met betrekking tot de bedrijfsverhuizing verschuldigde of van verdere op de
te verhuizen zaken drukkende kosten met op een andere grond gebaseerde vorderingen is niet
toegestaan.
7. Als bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of voor de bepaling daarvan
een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij, die aflevering vordert, verplicht het
gedeelte waarover de verschuldigdheid door partijen niet wordt betwist, terstond te betalen en
voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag
nog niet vast staat, zekerheid te stellen.
8. De bedrijfsverhuizer kan tot opslag of stalling overgaan, als het stellen van zekerheid, als in lid 6
van dit artikel bedoeld, wordt geweigerd. Opslag vindt plaats onder toepasselijkheid van de
Nederlandse Opslag voorwaarden, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995.
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ARTIKEL 12 - ZEKERHEDEN
1. De bedrijfsverhuizer heeft tegenover ieder iedereen, die daarvan afgifte verlangt, een
retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de verhuisovereenkomst onder
zich heeft. Dit recht komt hem niet toe als hij op het tijdstip dat hij de te verhuizen zaken
ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de opdrachtgever de zaken voor de
verhuizing ter beschikking te stellen.
2. Tegenover de opdrachtgever kan de bedrijfsverhuizer het retentierecht ook uitoefenen voor dat
wat hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande verhuisovereenkomsten.
3. Alle zaken, documenten en gelden, die de bedrijfsverhuizer in verband met de
verhuisovereenkomst onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die hij op
grond van regelgeving op de opdrachtgever heeft.
4. Behalve in de gevallen waarin de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, hem
surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft de bedrijfsverhuizer nooit het recht de
verpande zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter zoals is geregeld in art.3:248
lid 2 BW.
ARTIKEL 13 - RECHTSKEUZE
1. Op alle overeenkomsten die zijn gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden voor
Bedrijfsverhuizingen (AVB) is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen over deze algemene voorwaarden (AVB) zullen ter beslechting
worden voorgelegd aan de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied
van de woonplaats of de plaats van de vestiging van de bedrijfsverhuizer.
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Algemene Opslagvoorwaarden (AOV) 2019

Algemene Opslagvoorwaarden

In Stichting Vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen:
evofenedex, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
CBRB, Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart
Koninklijke BLN-Schuttevaer, de ketenbrede brancheorganisatie voor de binnenvaart
Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer
Goederenvervoer Nederland
De Algemene Opslagvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
en Rotterdam.
© 2019, Stichting Vervoeradres
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en (of) openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
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Artikel 1
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting Vervoeradres en
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
2. BW: Burgerlijk Wetboek.
3. CMR: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève
1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.
4. Opslagovereenkomst: de overeenkomst waarbij de bewaarnemer zich jegens de bewaargever verbindt de
hem toevertrouwde zaken in opslag te nemen.
5. Opslag: het inslaan, bewaren en uitslaan van de aan de bewaarnemer toevertrouwde zaken.
6. Opslagbewijs: Een vrachtbrief dan wel enig ander document waarop dient te worden vermeld datum
inontvangstneming, aantal colli alsmede inhoud van de colli, maten, gewichten en bijzondere instructies,
schriftelijk door de bewaargever bij het aangaan van de opslagovereenkomst ter kennis gebracht aan
de bewaarnemer en al hetgeen overigens bewaargever en bewaarnemer goeddunkt. De afwezigheid, de
onregelmatigheid of het verlies van het opslagbewijs staat de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet in
de weg.
7. Bewaargever: degene die opdracht geeft tot opslag van zaken.
8. Bewaarnemer: degene die de opdracht tot opslag aanvaardt en uitvoert.
9. Inontvangstneming: het moment waarop de bewaarnemer de zaken heeft aanvaard.
10. Aflevering: het moment waarop de bewaarnemer de zaken overdraagt aan de bewaargever ter plaatse waar
de opslag is geschied.
11. Inslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer na inontvangstneming worden verricht teneinde de zaken
op te slaan in de daarvoor bestemde ruimte.
12. Uitslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer worden verricht ten einde de zaken te kunnen afleveren
aan de bewaargever.
13. Overmacht: omstandigheden die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover
zulk een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
14. Werkdagen: alle kalenderdagen, met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen, alsmede algemeen
erkende Christelijke- en Nationale feestdagen.
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Artikel 2
Werkingssfeer
1. De Algemene Opslagvoorwaarden zijn van toepassing op de opslagovereenkomst, voor zover deze niet in
strijd zijn met dwingend recht.
2. Voor zover daarin door deze Algemene Opslagvoorwaarden niet wordt voorzien, zijn op de opslag de
bepalingen van Boek 8 titel 13 BW en de AVC analoog van toepassing.
Artikel 3
Verplichtingen van de bewaarnemer
De bewaarnemer is verplicht:
1. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de noodzakelijke door
de bewaargever te verstrekken documenten in ontvangst te nemen, in te slaan, op te slaan en uit te slaan
en de zaken in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft dan wel in de overeengekomen staat af te
leveren.
2. a. Bij inontvangstneming van de zaken en het opslagbewijs een getekend exemplaar van het opslagbewijs
aan de bewaargever te retourneren.
b. Bij de inontvangstneming van de zaken de juistheid van de vermelding van het aantal zaken op het
opslagbewijs alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te controleren en in
geval van afwijking daarvan aantekening te maken op het opslagbewijs. Deze verplichting bestaat niet
wanneer naar het oordeel van de bewaarnemer de inontvangstneming daardoor aanmerkelijk zou worden
vertraagd.
c. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen instructies te
vragen aan de bewaargever. Indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, is de bewaarnemer
gerechtigd de inontvangstneming van de zaken te weigeren. Evenzo is de bewaarnemer gerechtigd
de inontvangstneming van de zaken te weigeren indien deze, voor zover van toepassing, worden
aangeboden in ondeugdelijke of beschadigde verpakking.
d. Het opslagbewijs levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der opslagovereenkomst en
de partijen bij die overeenkomst, van de inontvangstneming van de zaken en hun verpakking in uiterlijk
goede staat, van het gewicht en van het aantal zaken.
Indien de bewaarnemer geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van vermeldingen
bedoeld in lid 2b van dit artikel te controleren, levert het opslagbewijs geen bewijs van die vermeldingen.
3. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan schriftelijk opgave te doen aan de opdrachtgever.
4. De opslag te doen plaatsvinden in de overeengekomen ruimte(n). Indien geen ruimte is overeengekomen zal
de bewaarnemer de zaken opslaan in een hiervoor geschikte ruimte.
5. Aan de bewaargever mededeling te doen ten aanzien van eventuele verplaatsing van de zaken. De
bewaarnemer is gerechtigd de zaken te verplaatsen naar een andere geschikte ruimte, voor zover dit in het
kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is.
6. Ten aanzien van de zaken alle, ook niet rechtstreeks uit de opslagovereenkomst voortvloeiende,
noodzakelijke maatregelen op kosten van de bewaargever te nemen en alvorens daartoe over te gaan, indien
mogelijk, overleg te plegen met de bewaargever.
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7. Zijn wettelijke aansprakelijkheid alsmede zijn aansprakelijkheid, voortvloeiend uit de Algemene
Opslagvoorwaarden, te verzekeren bij een solide verzekeraar en op verzoek van de bewaargever deze een
kopie van de polis te verstrekken.
8. Op schriftelijk verzoek en voor rekening van de bewaargever ten behoeve van deze, onder opgave van de
gewenste dekking, de zaken te verzekeren bij een solide verzekeraar en op verzoek een kopie van de polis
aan de bewaargever te verstrekken.
9. De bewaargever en de door deze aangewezen personen voor eigen risico toe te laten tot de ruimten waarin
zich de zaken bevinden, mits zulks:
– in aanwezigheid van de bewaarnemer plaatsvindt;
– tijdig kenbaar is gemaakt;
– geschiedt conform de huisregels van de bewaarnemer.
10. In te staan voor het door hem gebruikte materiaal ter uitvoering van de opslagovereenkomst.
11. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van feiten en gegevens, die hem op basis van
de opslagovereenkomst bekend zijn.
12. De zaken slechts af te leveren nadat hij hiertoe schriftelijk van de bewaargever opdracht heeft gekregen. De
bewaarnemer kan de zaken uitsluitend afleveren aan degene die hiertoe blijkens de schriftelijke opdracht
van de bewaargever is aangewezen.
Artikel 4
Aansprakelijkheid van de bewaarnemer
1. Indien de door de bewaarnemer ontvangen zaken in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel in
de overeengekomen staat worden afgeleverd, is de bewaarnemer, behoudens overmacht en het verder in
deze voorwaarden bepaalde, voor de daardoor ontstane zaakschade aansprakelijk. De last de zaakschade te
bewijzen rust op de bewaargever.
2. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de
bijzondere risico’s verbonden aan opslag in de open lucht, in opdracht van de bewaargever.
3. De bewaarnemer die de op hem uit hoofde van artikel 3 lid 1 rustende verplichtingen niet nakwam, is voor
de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere
risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a behandeling, lading, stuwing of lossing van de zaken door de bewaargever of personen die voor rekening
van de bewaargever handelen;
b. de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard samenhangende oorzaken zijn blootgesteld
aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing,
smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies, of optreden van
ongedierte of knaagdieren;
c. hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is
overeengekomen dat de opslag zal plaatsvinden in een ruimte speciaal ingericht om de zaken aan invloed
daarvan te onttrekken;
d. onvolledigheid of gebrekkigheid van cijfers, letters of merken der colli’s.
4. a. Wanneer de bewaarnemer bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen
van de verplichtingen een gevolg heeft kunnen zijn van één of meer bijzondere risico’s als genoemd
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in lid 3 van dit artikel, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit. Degene die jegens de
bewaarnemer recht heeft op de zaken kan evenwel bewijzen dat dit niet nakomen geheel of gedeeltelijk
niet door één van deze risico’s is veroorzaakt.
b. Indien in overeenstemming met hetgeen door partijen is overeengekomen opslag plaatsvindt in een
ruimte, speciaal ingericht om de zaken te onttrekken aan de invloed van hitte, koude, temperatuur
verschillen of vochtigheid van de lucht, kan de bewaarnemer ter ontheffing van zijn aansprakelijkheid
een beroep doen op lid 3 sub c van dit artikel indien hij bewijst dat alle maatregelen waartoe hij, rekening
houdend met de omstandigheden, verplicht was, zijn genomen met betrekking tot de keuze, het
onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen.
5. De aansprakelijkheid van de bewaarnemer voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaakschade is beperkt
tot € 3,40 per kilogram vermiste of beschadigde zaken met het absoluut maximum van een nader tussen
partijen bij het sluiten van de opslagovereenkomst overeen te komen bedrag. Is een zodanig bedrag
niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van € 453.780 per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. De schadevergoeding zal evenwel niet meer bedragen
dan de factuurwaarde van de zaken op het moment van inontvangstneming hiervan door de bewaarnemer.
6. Een handeling of een nalaten van wie ook, behalve van de bewaarnemer zelf, geschiedt met het opzet schade
te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien,
ontneemt de bewaarnemer niet het recht zich op enige uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid te
beroepen.
7. Indien de bewaarnemer de opslag niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn,
wijze en plaats verricht is hij, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verplicht de activiteiten
alsnog zo spoedig mogelijk en niet tegen extra kosten voor de bewaargever, op de overeengekomen wijze te
verrichten.
Wanneer de bewaargever daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de bewaarnemer de
opslag niet op de overeengekomen wijze, tijdstip en plaats heeft verricht is de bewaarnemer voor deze kosten
aansprakelijk tot ten hoogste een bij het sluiten van de opslagovereenkomst overeen te komen bedrag.
Indien een zodanig bedrag niet is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de bewaarnemer voor deze
kosten maximaal € 681 per gebeurtenis bedragen.
8. Indien de bewaarnemer verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in artikel 3
lid 3 wordt degene, die namens de bewaarnemer de opslagovereenkomst heeft ondertekend, geacht
contactpersoon te zijn.
9. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inlichtingen en opdrachten, verstrekt door
of aan andere personen dan die bedoeld in artikel 3 lid 3 dan wel artikel 4 lid 8 van deze voorwaarden.
10. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade die de bewaargever lijdt doordat deze niet heeft voldaan
aan zijn informatieverplichting als bedoeld in artikel 5 lid 7.
11. Indien de bewaarnemer herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de bewaargever, onverminderd
zijn recht tot vergoeding van schade zoals omschreven in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, de
opslagovereenkomst opzeggen, nadat hij de bewaarnemer schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en
deze bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade is de bewaarnemer ten hoogste een
bij het sluiten van de opslagovereenkomst overeen te komen bedrag verschuldigd. Indien geen bedrag
is overeengekomen, geldt als schadevergoeding het bedrag volgens recht, respectievelijk gebruik,
respectievelijk billijkheid.
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Artikel 5
Verplichtingen van de bewaargever
De bewaargever is verplicht:
1. De bewaarnemer tijdig al die opgaven te doen omtrent de zaken alsmede de behandeling daarvan waartoe
hij in staat is of waartoe hij in staat behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de
bewaarnemer van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de bewaarnemer deze gegevens kent of behoort
te kennen.
De bewaargever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
2. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de door of krachtens
de wet van de zijde van de bewaargever vereiste documenten en de overige noodzakelijke documenten,
waaronder een opslagbewijs, ter beschikking van de bewaarnemer te stellen.
3. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan schriftelijk opgave te doen aan de bewaarnemer.
4. Naast de overeengekomen prijs voor de opslag, de door de bewaarnemer gemaakte kosten als bedoeld in
artikel 3 lid 6 binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden.
5. De bewaarnemer te vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade, veroorzaakt door een
handelen of nalaten door de bewaargever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wier
diensten de bewaargever gebruik maakt.
6. In te staan voor het door hem aan de bewaarnemer ter beschikking gestelde materiaal.
7. De bewaarnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen van zijn adres. De
bewaarnemer kan volstaan met het doen van alle mededelingen aan de bewaargever, waartoe hij uit hoofde
van de opslagovereenkomst is gehouden, aan het laatst bekende adres.
8. Bij beëindiging van de opslagovereenkomst de zich nog bij de bewaarnemer bevindende zaken uiterlijk op de
laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd
is of zal worden.
Voor hetgeen na beëindiging van de opslagovereenkomst verschuldigd zal zijn, kan de opdrachtgever
volstaan met het stellen van voldoende zekerheid.
9. De bewaarnemer schriftelijk opdracht te geven tot aflevering van zaken, waarbij nadrukkelijk dient te worden
omschreven aan wie de zaken moeten worden afgeleverd.
10. a. Bij terugname van de zaken een getekende vrachtbrief of enig ander document aan de bewaarnemer te
retourneren, waaruit aflevering van zaken blijkt.
b. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door de bewaarnemer worden afgeleverd, zonder
dat de bewaargever bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin
de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, op de vrachtbrief dan wel enig ander
afleverbewijs aantekent, wordt de bewaarnemer geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd
als waarin hij hen heeft ontvangen.
c. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de bewaargever niet binnen één week
na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het
verlies is aangegeven, ter kennis van de bewaarnemer heeft gebracht, wordt de bewaarnemer eveneens
geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.
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11. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens, die hem op basis
van de opslagovereenkomst bekend zijn.
Artikel 6
Aansprakelijkheid van de bewaargever
1. De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van onjuiste of onvolledige opgaven omtrent de
zaken alsmede de behandeling daarvan.
2. De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door personen of zaken die de bewaarnemer
overeenkomstig artikel 3 lid 9 van deze voorwaarden van de zijde van de bewaargever heeft moeten toelaten
op zijn terrein.
3. Indien de bewaargever verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in artikel 5 lid 3 van
deze voorwaarden, wordt degene die namens de opdrachtgever de opslagovereenkomst heeft ondertekend
geacht contactpersoon te zijn.
4. De bewaargever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inlichtingen en opdrachten, verstrekt door of
aan andere personen dan die bedoeld in artikel 5 lid 3 dan wel artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden.
5. Indien de bewaargever niet tijdig opgave doet omtrent de zaken, alsmede de behandeling daarvan als
bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze voorwaarden, dan wel de overeengekomen zaken niet op het overeen
gekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats, vergezeld van de vereiste
documenten als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze voorwaarden, ter beschikking stelt, is hij verplicht deze
activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze voor de bewaarnemer te
verrichten.
Wanneer de bewaarnemer daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de bewaargever
zijn verplichtingen, als bedoeld in artikel 5 de leden 1 en 2 van deze voorwaarden niet is nagekomen, is de
bewaargever voor deze kosten aansprakelijk tot ten hoogste een bij het sluiten van de opslagovereenkomst
overeen te komen bedrag. Indien een zodanig bedrag niet is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van
de bewaargever voor deze kosten maximaal € 681 per gebeurtenis bedragen.
6. Indien de bewaargever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de bewaarnemer, onverminderd
zijn recht tot vergoeding van schade, de opslagovereenkomst opzeggen, nadat hij de bewaargever schriftelijk
een uiterste termijn heeft gesteld en de bewaargever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan.
Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade is de opdrachtgever ten hoogste een bij het
sluiten van de opslagovereenkomst overeen te komen bedrag verschuldigd. Indien geen bedrag is overeen
gekomen, geldt als schadevergoeding het bedrag volgens recht, respectievelijk gebruik, respectievelijk
billijkheid.
7. Indien de bewaargever niet voldoet aan zijn verplichtingen, als vermeld in artikel 5 lid 8, is artikel 21 AVC
overeenkomstig van toepassing.
Artikel 7
Terugname van zaken
1. De bewaargever kan te allen tijde aflevering van zaken vorderen tegen betaling van de overeengekomen
vergoeding en de overige kosten als bedoeld in artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden.
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2. Indien de bewaargever (voortijdige) aflevering van zaken verlangt, zal de bewaargever de bewaarnemer een
redelijke termijn gunnen waarbinnen de zaken moeten worden afgeleverd.
3. a. De bewaarnemer kan, benevens het bepaalde in artikel 6 lid 6 van deze voorwaarden, terugname van
zaken vorderen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de opslag wordt voortgezet. De
bewaarnemer zal de bewaargever een redelijke termijn gunnen waarbinnen de zaken moeten worden
teruggenomen.
b. Wanneer de bewaargever niet binnen de gestelde termijn tot terugname van de zaken overgaat, is de
bewaarnemer gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot die zaken op te zeggen. Het bepaalde in de
artikelen 5 lid 8, 6 lid 6 en 6 lid 7 van deze voorwaarden is met betrekking tot deze zaken overeenkomstig
van toepassing.
4. Voor zover de bewaarnemer op grond van lid 3 van dit artikel terugname van zaken door de bewaargever
verlangt voordat de overeengekomen opslagtermijn is verstreken, worden de door de bewaargever
verschuldigde bedragen naar evenredigheid in rekening gebracht indien de oorzaak van beëindiging van de
opslag is te wijten aan de bewaarnemer. Indien echter de oorzaak voor beëindiging van de opslag is te wijten
aan de bewaargever, is deze de overeengekomen vergoeding en de overige kosten als bedoeld in artikel 5
lid 4 van deze voorwaarden verschuldigd.
Artikel 8
Verjaring
Alle vorderingen uit hoofde van de opslagovereenkomst verjaren met de tijd van twaalf maanden na beëindiging
van de opslagovereenkomst.
Artikel 9
Betalingsvoorwaarden
1. Alle door de bewaarnemer en de bewaargever verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zullen worden
betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke aan een overeengekomen termijn
binnen veertien dagen na de factuurdatum.
2. Indien de bewaarnemer dan wel de bewaargever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen
termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum betaalt,
is hij gehouden daarover de wettelijke rente te betalen op voet van artikel 6:119 BW, met ingang van de dag,
waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling.
3. De bewaarnemer dan wel de bewaargever is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1van dit artikel, aan de bewaargever
dan wel de bewaarnemer in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd
vanaf het moment dat de bewaargever dan wel de bewaarnemer in verzuim is èn de vordering ter incasso uit
handen is gegeven.
4. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de
opslagovereenkomst, van het uit anderen hoofde terzake van de opslag verschuldigde of van verdere op de
zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
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5. In elk geval zullen alle bedragen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, terstond opeisbaar en in afwijking van
lid 4 van dit artikel vatbaar zijn voor verrekening indien:
a. de bewaargever dan wel de bewaarnemer in staat van faillissement verkeert of aan de bewaargever dan
wel de bewaarnemer surséance van betaling is verleend;
b. de bewaargever dan wel de bewaarnemer:
1. een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;
2. wezenlijk in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen;
3. de opslagovereenkomst opzegt op grond van artikel 4 lid 11 dan wel artikel 6 lid 6 van deze
voorwaarden;
4. ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon of vennootschap – indien
deze ontbonden wordt.
Artikel 10
Zekerheden
1. De bewaarnemer heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten,
die hij in verband met de opslag onder zich heeft.
Dit recht komt hem echter niet toe, indien hij op het tijdstip dat hij de goederen ten opslag ontving, reden had
te twijfelen aan de bevoegdheid van de bewaargever de goederen ten opslag ter beschikking te stellen.
2. Tegenover de bewaargever kan de bewaarnemer het recht van retentie slechts uitoefenen voor hetgeen hem
verschuldigd is of zal worden terzake van de opslag.
3. De bewaarnemer kan het in lid 2 van dit artikel toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor
hetgeen hem door de bewaargever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opslagovereenkomsten.
4. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet
spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks
verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste
gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
5. Alle goederen, documenten en gelden, die de bewaarnemer in verband met de opslagovereenkomst onder
zich heeft, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de bewaargever heeft.
6. Behoudens in de gevallen dat de bewaargever in staat van faillissement verkeert dan wel hem surséance
van betaling is verleend, dan wel bij beëindiging van de opslagovereenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 6
en artikel 6 lid 7 van deze voorwaarden, heeft de bewaarnemer nimmer het recht de verpande zaken te
verkopen zonder toestemming van de rechter, overeenkomstig artikel 3: 248 lid 2 BW.
7. a. Indien de bewaargever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door hem aan de bewaarnemer
verschuldigd zijn en terzake waarvan de bewaarnemer ingevolge de voorgaande leden een retentierecht
en/of pandrecht heeft, heeft de bewaarnemer, na verkregen toestemming van de rechter, het recht de
bij hem opgeslagen zaken op kosten van de bewaargever te verkopen en zichzelf uit de opbrengst alle
met betrekking tot de zaken verschuldigde bedragen te voldoen, een en ander overeenkomstig artikel 3:
249 BW e.v.
b. De kosten van het vragen van toestemming tot verkoop overeenkomstig artikel 3: 248 lid 2 BW alsmede
de kosten van openbare of onderhandse verkoop komen voor rekening van de bewaargever. Indien deze
kosten opgeteld bij de openstaande vordering van de bewaarnemer de geschatte waarde van de zaken
overtreft, kan de bewaarnemer de zaken verkopen overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 3 e.v.
AVC.
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8. De bewaarnemer kan het onderpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te zijner beoordeling
staande gelijkwaardige zekerheid.
Artikel 11
Bevoegde rechter / arbiter
1. Alle overeenkomsten, waarop de Algemene Opslagvoorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn
aan het Nederlands recht.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst, dan wel met
betrekking tot nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door middel van
arbitrage overeenkomstig het Reglement van Stichting UNUM, gevestigd te Rotterdam.
Toelichting
In plaats van een rechterlijke beslissing kunt u er ook voor kiezen om uw geschil te laten beslechten door
arbitrage. Het arbitrage-instituut UNUM is gespecialiseerd in het voeren van arbitrage en mediation op de
terreinen transport, opslag, logistiek, internationale handel, scheepvaart en scheepsbouw. Om de belangen van
het wegtransport en de logistieke dienstverlening te behartigen, zit Stichting Vervoeradres in het bestuur van
UNUM. Sinds september 2011 is de mogelijkheid om arbitrages aan te melden bij de Stichting Arbitrage voor
Logistiek vervallen.
Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruik te maken van UNUM? Dan kunt u de volgende
arbitrageclausule opnemen in de vervoerovereenkomst:
‘Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Arbitrage te
Rotterdam overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement. Art. 29 lid 1 AVC 2002 is niet van toepassing op deze
overeenkomst.’
Ook achteraf, als het geschil al ontstaan is, kunnen partijen zich verbinden om een geschil aan arbitrage te
onderwerpen. Daartoe dient u een akte van compromis met de andere partij af te sluiten.
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Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen
van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk en publiekrechtelijk terrein. Door het aanbieden van
standaarden voor juridische documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld
clausules / overeenkomsten) worden vervoerders en verladers ondersteund bij het op juridisch juiste en
evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten. Gebruik van de standaarden vermindert het aantal
conflicten over de feitelijke uitvoering van logistieke contracten. De standaarden dragen bij aan het voorkomen
van inbreuken op de wet.

Beurtvaartadres staat al meer dan 90 jaar klaar voor de Nederlandse transportsector. Wij faciliteren de logistieke
keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om administratieve
lasten in de sector terug te dringen. Wij optimaliseren logistieke processen met innovatieve, gebruiksvriendelijke,
producten en diensten. U bent bij ons aan het juiste adres voor: de digitale vrachtbrief, import en exportzaken en
een compleet assortiment vervoersdocumenten.
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN HANDYMANDIENSTEN AVHD 2015
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Klant:
de opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Consument:
natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- en beroepsactiviteit vallen;
Erkende Verhuizer:
de door de Organisatie voor Erkende Verhuizers erkende opdrachtnemer, die beroepsmatig
consumentenverhuizingen verzorgt en bedrijfsmatig kleinschalige Handymanklus
werkzaamheden verricht;
Handymanovereenkomst: de overeenkomst van kluswerkzaamheden waarbij de Erkende Verhuizer zich tegenover de klant
verbindt tot het uitvoeren van kluswerkzaamheden;
Meer- en minderwerk:
door de klant gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die
leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;
Geschillencommissie:
de Geschillencommissie Verhuizen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.sgc.nl).
ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden – hierna te noemen Handymanvoorwaarden – zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen klant en de Erkende Verhuizer.
ARTIKEL 3 - SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
1. De Erkende Verhuizer draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een Opdrachtformulier Handymandiensten. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
de prijs van het werk;
de betaalwijze.
2. De klant en de Erkende Verhuizer kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:
- vaste prijs;
- regie.
3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Handymanvoorwaarden. Bij regie komen klant en de Erkende Verhuizer overeen dat de gemaakte kosten van de Erkende
Verhuizer worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere
afrekening maakt de Erkende Verhuizer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten
van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een
richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting
betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee
prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
4. Indien de klant een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.
5. De Erkende Verhuizer draagt er zorg voor dat deze Handymanvoorwaarden tijdig aan de klant ter hand worden gesteld,
doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN DE ERKENDE VERHUIZER
1. De Erkende Verhuizer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de
bepalingen van de overeenkomst en dat hij gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen en materialen.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de Erkende Verhuizer, voor zover redelijkerwijs mogelijk,
inspelen op en rekening houden met de wensen van de klant.
3. De Erkende Verhuizer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving
in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
4. De Erkende Verhuizer is verplicht de klant te wijzen op:
onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de Erkende Verhuizer deze kent of redelijkerwijs behoort
te kennen;
onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;
een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de Erkende Verhuizer openbaren en de
Erkende Verhuizer ter zake deskundig moet worden geacht.
5. Indien de Erkende Verhuizer één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in
redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
1. De klant staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven
materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
2. De klant dient er voor te zorgen dat de Erkende Verhuizer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
3. Indien de klant één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee
verband houdende schade te vergoeden.

AVHD 2015
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4.

De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld. Dit doet
niet af aan de waarschuwingsplicht van de Erkende Verhuizer op grond van artikel 4 lid 4.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de Erkende Verhuizer ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk
wordt vastgelegd op een opdrachtformulier zoals bedoeld in artikel 3 met inbegrip van het akkoord van de klant.
ARTIKEL 7 - ONVOORZIENE COMPLICATIES
1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de Erkende Verhuizer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling
aan de klant.
2. Indien het Erkende Verhuizer de klant niet kan bereiken, dient de Erkende Verhuizer het werk te onderbreken, behalve
indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten, die de Erkende Verhuizer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die
onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de klant worden vergoed,
tenzij de schade aan de Erkende Verhuizer is toe te rekenen.
ARTIKEL 8 - OPLEVERING
1. Na voltooiing van het werk nodigt de Erkende Verhuizer de klant uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De klant
dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan
wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de Erkende Verhuizer dienen te worden hersteld, zal de Erkende
Verhuizer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij
dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de Erkende Verhuizer vallen.
ARTIKEL 9 - BETALING IN TERMIJNEN
1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De
betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Erkende Verhuizer zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het
werk niet nakomt, heeft de klant de bevoegdheid de betaling op te schorten.
3. Indien de klant zijn verplichtingen ter zake van de betalingen niet nakomt heeft de Erkende verhuizer de bevoegdheid zijn
verplichtingen ter zake voortzetting van het werk op te schorten.
ARTIKEL 10 - EINDAFREKENING
1. De Erkende Verhuizer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de klant ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk
na de oplevering doen toekomen.
2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening
een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden,
precario, e.d.).
3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het
eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de klant reeds betaalde bedragen en van het
resterende saldo.
5. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn
zijn overeengekomen.
ARTIKEL 11 - OPSCHORTING VAN DE BETALING
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de klant het recht de betaling op te schorten, met
dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de Erkende
Verhuizer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.
ARTIKEL 12 - NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING
1. Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.
Niettemin zendt de Erkende Verhuizer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10
lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de klant op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee
weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de Erkende Verhuizer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de
betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan
de wettelijke rente.
3. De Erkende Verhuizer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
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ARTIKEL 13 - GARANTIE
1. De Erkende Verhuizer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn
van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van
het werk. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan.
Het voorgaande laat onverlet dat de Erkende Verhuizer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument
onderkend hadden kunnen worden en door de consument binnen bekwame tijd schriftelijk aan de ondernemer zijn
meegedeeld. Te laat klagen kan betekenen dat de klant zijn rechten ter zake verliest.
ARTIKEL 14 - GESCHILLEN
1. Geschillen tussen de consument en de Erkende Verhuizer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot het door de Erkende Verhuizer geleverde werk kunnen zowel door de consument als door de Erkende
Verhuizer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst
bij de Erkende Verhuizer heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij de Erkende Verhuizer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij
de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Erkende Verhuizer aan deze
keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken
of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde
termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het
reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een
geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 15 - NAKOMINGSGARANTIE BINDENDE ADVIEZEN
1. De Organisatie voor Erkende Verhuizers staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij
het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te
leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het
vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies,
wordt dit bedrag door de Organisatie voor Erkende Verhuizers aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan
€ 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de
Organisatie voor Erkende Verhuizers een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies
nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan de Organisatie
voor Erkende Verhuizers over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van de Organisatie voor
Erkende Verhuizers de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
2. De Organisatie voor Erkende Verhuizers verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in be
handeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele inname-vereisten
(betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de
volgende situaties sprake is:
aan het lid is surseance van betaling verleend;
het lid is failliet verklaard;
de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de Organisatie voor Erkende Verhuizers
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3. De Erkende Verhuizer heeft ten behoeve van de consument een aanvullende verzekering afgesloten. Deze verzekering
biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de Erkende Verhuizer ten opzichte van de klant tot een bedrag van
€ 1.000.000,- per aanspraak. Voor materiële schade aan het werk, de voor het werk bestemde materialen geldt een
bedrag van € 10.000,- en voor de bestaande eigendommen van de klant een bedrag van € 250.000,-. Voor de nakoming
van uitspraken van de Geschillencommissie geldt een faillissementsdekking tot een bedrag van € 10.000,- per uitspraak.
Deze verzekering is collectief afgesloten door de Organisatie voor Erkende Verhuizers ten behoeve van de aangesloten
leden.
ARTIKEL 16 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de Consumentenbond tot stand komen, indien en voor
zover deze voortvloeien uit wijzigingen in wet- en regelgeving, ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden waarop deze
voorwaarden betrekking hebben. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht één maand nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd. De Organisatie voor Erkende Verhuizers, neemt de verplichting op zich om vastgestelde wijzigingen
openbaar te maken.
ARTIKEL 17 - CITEERTITEL
De Algemene voorwaarden voor de uitvoering van kunnen worden aangehaald als AVHD 2015.
De Handymandiensten uit deze voorwaarden zijn verzekerd volgens de voorwaarden Clausuleblad BLT592A/BLT592B
(2014), deze zijn te downloaden van www.erkendeverhuizers.nl onder het kopje ‘Algemene Voorwaarden’.
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Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.

Logistieke activiteiten: alle werkzaamheden, waaronder lossen, inslag, opslag, uitslag,
laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend
gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en –beheer, evenals vervoer, doen
vervoeren en het doen van douaneaangiften met betrekking tot zaken;

2.

Logistiek centrum: de ruimte(n) waar de Logistieke activiteiten plaatsvinden;

3.

Logistieke dienstverlener: degene die de overeenkomst met de opdrachtgever sluit en
uit dien hoofde de Logistieke activiteiten verricht;

4.

Hulppers(o)on(en): al diegenen van wie de Logistieke dienstverlener gebruik maakt
voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten - niet zijnde de ondergeschikten van de
Logistieke dienstverlener;

5.

Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het uitvoeren van de Logistieke activiteiten
aan de Logistieke dienstverlener geeft en daartoe met deze de overeenkomst sluit;

6.

Overeenkomst: de door de Logistieke dienstverlener en Opdrachtgever met elkaar
gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de Logistieke dienstverlener uit te
voeren Logistieke activiteiten, waar deze voorwaarden voor Logistieke activiteiten deel
van uitmaken;

7.

Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst,
waaronder begrepen deze voorwaarden welke in het navolgende steeds worden
aangeduid als ‘deze Voorwaarden’ of ‘de onderhavige Voorwaarden’;

8.

Overmacht: alle omstandigheden die een zorgvuldig logistieke dienstverlener niet heeft
kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder
overmacht wordt onder meer verstaan: brand, explosie en overstroming als gevolg van
natuurgeweld, alsmede de gevolgen daarvan;
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9.

Werkdagen: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en erkende
feestdagen en in het land of de regio van uitvoering van de Logistieke activiteiten
erkende feest- en rustdagen;

10. Zaken: de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Logistieke
dienstverlener of diens Hulppersoon door of namens de Opdrachtgever ter beschikking
gestelde zaken;
11. Inontvangstneming: de handeling ten gevolge waarvan de Opdrachtgever de macht
over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Logistieke
dienstverlener of diens Hulppersoon opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke
macht over de Zaken uit te oefenen;
12. Aflevering: de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke dienstverlener de macht
over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Opdrachtgever of
van een door de Opdrachtgever aangewezene rechthebbende of van de ter zake
bevoegde autoriteiten opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de
Zaken uit te oefenen, dan wel in geval de Logistieke dienstverlener zich tot doen

vervoeren heeft verbonden, de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke
dienstverlener de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende
instemming van de vervoerder opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de
feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen;
13. Doen vervoeren: het ten behoeve van de Opdrachtgever doen vervoeren van de Zaken
door daartoe met één of meer vervoerders één of meer passende
vervoerovereenkomsten te sluiten;
14. Voorraadverschil: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de
voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de Logistieke dienstverlener
zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.
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Artikel 2 – Werkingssfeer

1. Algemeen
Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke
handelingen met betrekking tot de te verrichten Logistieke activiteiten, voor zover deze niet
zijn onderworpen aan dwingend recht. Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de
Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard
door de Logistieke dienstverlener. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de
Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.

2. Ondergeschikten / Hulppersonen
De Logistieke dienstverlener is gerechtigd voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten
Hulppersonen in te schakelen, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen.
Indien ondergeschikten of Hulppersonen buiten overeenkomst worden aangesproken ter
zake van werkzaamheden waartoe zij door de Logistieke dienstverlener zijn gebruikt, is te
hunner behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige Voorwaarden en
Overeenkomst opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid kunnen beroepen.

3. Vervoer
Indien de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot vervoer gelden, met inachtneming van
deze Voorwaarden, naast (dwingendrechtelijke) verdragen, wetten en wettelijke regelingen,
de bepalingen uit de vervoerdocumenten alsmede, voor nationaal Nederlands wegvervoer
en voor zover daarvan niet in deze Voorwaarden of de Overeenkomst wordt afgeweken, de
Algemene Vervoer Condities (AVC) , in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de
Overeenkomst, tenzij een andere versie is overeengekomen.

Voor zeevervoer gelden bij gebreke van een cognossement de Hague Visby Rules, zoals
gewijzigd bij het Protocol van 22 december 1979, dan wel de Rotterdam Rules ingeval deze
in werking zijn getreden, tenzij anders overeengekomen. Het vervoer omvat niet het laden in
en lossen uit vervoermiddelen op het Logistiek centrum.

Onder de in het onderhavige artikel genoemde vervoerdocumenten wordt verstaan het
vervoerdocument dat door de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon is afgegeven
dan wel als afzender is ondertekend.
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Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten, wettelijke regelingen en condities
aansprakelijkheden ongeregeld laten, geldt ter zake de bij het tot stand komen van de
Overeenkomst gedeponeerde versie van de onderhavige Voorwaarden.
4. Doen vervoeren
Ingeval de Logistieke dienstverlener zich ter zake van het vervoer van Zaken, al dan niet op
bepaalde trajecten of met betrekking tot bepaalde vervoermodaliteiten, uitdrukkelijk verbindt
tot het doen vervoeren daarvan, zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden
(algemene voorwaarden van FENEX) in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming
van de Overeenkomst (‘de Nederlandse Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is
overeengekomen.
5. Douane- en fiscale diensten
Ingeval de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot het verrichten van douaneformaliteiten
(daarbij inbegrepen formaliteiten ter zake opslag in douane-entrepot) en/of tot fiscale
vertegenwoordiging, zijn daarop van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de
versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en
Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst (‘de Nederlandse
Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is overeengekomen.
Artikel 3 – Verplichtingen van de Logistieke dienstverlener

De Logistieke dienstverlener is verplicht:

1.

de overeengekomen Zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te
(doen) nemen, mits deze deugdelijk verpakt zijn, de juiste documenten aanwezig zijn en
de Zaken aan hem of zijn Hulppersoon ter beschikking zijn gesteld;

2.

zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen op het Logistiek centrum en de
in- en uitslag van Zaken, tenzij deze naar het oordeel van de Logistieke dienstverlener of
zijn Hulppersoon zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken,
dat deze werkzaamheden niet van hem of zijn Hulppersoon kunnen worden gevergd;

3.

de Logistieke activiteiten met betrekking tot de Zaken te laten plaatsvinden in het met de
Opdrachtgever overeengekomen Logistiek centrum;
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a. indien geen specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke
dienstverlener vrij een geschikte ruimte te kiezen en Zaken tussen geschikte ruimten
te verplaatsen.
b. indien een specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke
dienstverlener bevoegd de Zaken in overleg met de Opdrachtgever te verplaatsen
indien dit wenselijk is voor een goede bedrijfsvoering en/of een goede uitvoering van
de Logistieke activiteiten. De Opdrachtgever mag toestemming voor verplaatsing niet
weigeren, indien de nieuwe ruimten gelijkwaardig of beter zijn;

4.

de verplaatsing als bedoeld in lid 3 van dit artikel voor zijn rekening te laten
plaatsvinden, tenzij de verplaatsing moet geschieden:
a. in het belang van de Opdrachtgever, dan wel in zijn opdracht, en/of;
b. ten gevolge van omstandigheden waarvoor de Logistieke dienstverlener niet
aansprakelijk is en/of;
c. ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en/of risico van
de Logistieke dienstverlener komen, en/of;
d. ten gevolge van regelgeving en/of op aanwijzing van de bevoegde autoriteiten;

het vervoer in verband met de verplaatsing vindt plaats onder toepassing van de
regelingen genoemd in artikel 2 lid 3 van deze Voorwaarden;

5.

alle, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende maatregelen te nemen
ter bescherming van het belang van de Opdrachtgever en van zijn Zaken. Waar mogelijk
pleegt hij voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen tijdig voorafgaand
overleg mogelijk is, neemt de Logistieke dienstverlener de maatregelen die hem het
beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever
daaromtrent;

6.

zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Overeenkomst te verzekeren op basis van
gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden en de Opdrachtgever op aanvraag een kopie
van het verzekeringscertificaat te verstrekken;

7.

de Opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor risico van de
Opdrachtgever toe te laten tot de plaatsen waar de Zaken zich bevinden tijdens
kantooruren op Werkdagen, tenzij anders overeengekomen, mits:
a. de gewenste toegang tijdig tevoren aan de Logistieke dienstverlener kenbaar is
gemaakt;
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b. de Opdrachtgever akkoord gaat met begeleiding door de Logistieke dienstverlener;
c. de inspectie plaatsvindt volgens de huisregels van de Logistieke dienstverlener;
d. de door de Opdrachtgever tijdens de inspectie verkregen informatie omtrent andere in
de ruimte(n) aanwezige Zaken niet met derden wordt gedeeld.
Eventuele aan de inspectie verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever;

8.

bijkomende werkzaamheden in overleg met en in opdracht van de Opdrachtgever te
verzorgen, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van de Logistieke dienstverlener
kunnen worden verlangd;

9.

schades aan en manco’s op in ontvangst te nemen en in ontvangst genomen Zaken zo
spoedig mogelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever te melden en aan deze ter zake
instructies te vragen;

10. in te staan voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van het door hem te gebruiken
materiaal;

11. de Zaken hetzij in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen, hetzij in de
overeengekomen staat af te leveren;

12. tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en
gegevens die hem uitsluitend door uitvoering van de Overeenkomst bekend zijn, met
uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt
op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het
kader van een normale bedrijfsvoering.
Artikel 4 – Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Logistieke
dienstverlener

Indien de Logistieke dienstverlener bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van één of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 3 kan de Opdrachtgever,
onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 5, de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:
-

hij de Logistieke dienstverlener door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft
aangegeven waarin de Logistieke dienstverlener is tekort geschoten en deze daarbij een
termijn van minimaal dertig dagen voor nakoming heeft gesteld en;
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-

de Logistieke dienstverlener bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan.

Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid niet indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener

1.

De Logistieke dienstverlener is, behoudens Overmacht en het overige in deze
Voorwaarden bepaalde, aansprakelijk voor schade aan en/of het verlies van de Zaken,
ontstaan tijdens de periode van Inontvangstneming tot Aflevering. De Logistieke
dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet
nakomen door de Opdrachtgever van enige krachtens deze of afzonderlijke
O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, op de
Opdrachtgever rustende verplichting.

2.

In geval van vervoer is de Logistieke dienstverlener aansprakelijk tot maximaal de voor
de betreffende vervoersmodaliteit(en) in de geldende regelgeving gestelde
aansprakelijkheidslimieten, tenzij anders overeengekomen. De Logistieke dienstverlener
is daarbij niet aansprakelijk voor zover de schade zijn oorzaak vindt in het ontbreken of
de gebrekkigheid van de verpakking van de Zaken die gelet op hun aard of de wijze van
vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn en de Logistieke dienstverlener
aannemelijk maakt dat de schade een gevolg heeft kunnen zijn van deze oorzaak. In
geval van wegvervoer door de Logistieke dienstverlener de Zaken niet op de
overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst worden genomen, is de
aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade beperkt tot niet meer dan
tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor het wegvervoerdeel, doch maximaal
10.000 SDR; doch niet alvorens de Opdrachtgever de Logistieke dienstverlener een
uiterste termijn heeft gesteld en de Logistieke dienstverlener bij afloop daarvan nog niet
aan zijn verplichting heeft voldaan.

3.

Met betrekking tot de overige Logistieke activiteiten is de aansprakelijkheid van de
Logistieke dienstverlener voor schade aan of verlies van de Zaken beperkt tot 4 SDR per
kilogram brutogewicht van de beschadigde of verloren Zaken, met een maximum van
100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde
schadeoorzaak.
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4.

De door de Logistieke dienstverlener te vergoeden schade ten gevolge van
beschadiging of verlies van de Zaken zal nimmer meer bedragen dan de door de
Opdrachtgever te bewijzen waarde van de Zaken. Bij gebreke van bewijs geldt de
gangbare marktprijs voor goederen van dezelfde aard en kwaliteit, geldend op de plaats
en het tijdstip van Inontvangstneming.

5.

Onder toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 7, is de aansprakelijkheid van de
Logistieke dienstverlener voor alle andere schade dan schade aan en/of verlies van de
Zaken, beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en
dezelfde schadeoorzaak, met dien verstande – en met inachtneming van deze
beperking van aansprakelijkheid tot 10.000 SDR – dat in het geval door de Logistieke
dienstverlener douaneformaliteiten worden verricht of door deze als fiscaal
vertegenwoordiger wordt opgetreden, de Logistieke dienstverlener niet aansprakelijk is
voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door
schuld of nalatigheid van de Logistieke dienstverlener.

6.

Eventuele Voorraadverschillen dienen te blijken uit opname van de fysieke voorraad,
welke opname voor rekening van de Opdrachtgever tenminste eenmaal per jaar en
tevens op het moment dat de Overeenkomst eindigt dient plaats te vinden.

Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weg geboekt.
Van enige aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener voor Voorraadverschillen
kan slechts sprake zijn indien en voor zover, in de rekeneenheid die voor de registratie
van de voorraad wordt gehanteerd, de tekorten (manco’s) eventuele overschotten
overtreffen met minstens één procent van het aantal, dat op jaarbasis betreffende die
Zaken onderwerp is van de Overeenkomst. Elke aanpassing door de Logistieke
dienstverlener van zijn voorraadadministratie, niet ten gevolge van in- en uitslag van
goederen, zal zo spoedig mogelijk door hem aan de Opdrachtgever worden gemeld. Ten
overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze Voorwaarden ook de
aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener wegens Voorraadverschillen
beheersen, met inbegrip van de aansprakelijkheidslimieten omschreven in artikel 5 lid 3.

7.

De Logistieke dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade
en immateriële schade, hoe ook ontstaan.
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8.

De Logistieke dienstverlener kan zich niet beroepen op de in het onderhavige artikel
bepaalde aansprakelijkheidslimieten in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van
hemzelf.

9.

Indien de Logistieke dienstverlener door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt
aangesproken ter zake van bij de uitvoering van de Logistieke activiteiten ontstane
schade, dan is de Logistieke dienstverlener niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn
op grond van de Overeenkomst.

10. Kan de Logistieke dienstverlener ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een
gedraging van een Hulppersoon of ondergeschikte aan de Overeenkomst een
verweermiddel jegens de Opdrachtgever 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.

11. Wordt een Logistieke dienstverlener 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 Logistiek dienstverlener gesloten
overeenkomst tot vervoer, dan is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit
overeenkomst zou zijn.
Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht:

1.

de Logistieke dienstverlener tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen
omtrent de Zaken alsmede de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te
weten dat zij voor de Logistieke dienstverlener van belang zijn, tenzij hij aantoont dat de
Logistieke dienstverlener deze gegevens kent of behoort te kennen. De Opdrachtgever
staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn en alle instructies en ter
beschikking gestelde Zaken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving;

2.

indien Zaken en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen,
waaronder begrepen douane- en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de
Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken welke voor de
Logistieke dienstverlener noodzakelijk zijn om aan die bepalingen te voldoen;
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Het verstrekken van inlichtingen en / of documenten aan de Logistieke dienstverlener,
vereist voor het verrichten van formaliteiten in verband met de hiervoor bedoelde
overheidsbepalingen, houdt een instructie daartoe in. De Logistieke dienstverlener is
steeds gerechtigd deze instructie al dan niet op te volgen;

3.

de overeengekomen Zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd
en wijze, vergezeld van een wegvervoer-vrachtbrief (voor zover nodig) en van de
overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens
regelgeving van overheidswege vereiste documenten ter beschikking van de Logistieke
dienstverlener of diens Hulppersoon te stellen;

4.

zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen van Zaken, tenzij:
- artikel 3 lid 2 van toepassing is, of;
- partijen anders overeenkomen, of;
- uit de aard van het voorgenomen vervoer - in aanmerking genomen de te vervoeren
Zaken en het ter beschikking gestelde voertuig - anders voortvloeit.

5.

de Logistieke dienstverlener c.q. diens ondergeschikten en/of Hulppersonen op diens
eerste verzoek te vrijwaren ingeval deze door derden buiten overeenkomst wordt
aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, op enigerlei wijze verband
houdend met de uitvoering van deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op
beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, met inbegrip van aanspraken wegens
productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten. Deze
vrijwaringsverplichting geldt indien de Opdrachtgever niet voldeed aan enige verplichting
die de wet, deze Voorwaarden of de Overeenkomst hem opleggen, of ingeval de schade
dan wel het financiële nadeel wordt veroorzaakt door omstandigheden welke zijn
gelegen in de risicosfeer van de Opdrachtgever;

6.

in te staan voor de door hem aan de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon ter
beschikking gestelde Zaken en materiaal;

7.

naast de overeengekomen vergoeding, de eventuele andere uit deze of afzonderlijke
O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden
voortvloeiende kosten tijdig te vergoeden;
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8.

kosten voor inspecties, vervolgwerkzaamheden, opruimingswerkzaamheden, en afvoer
van afval ontstaan ten gevolge van de uitvoering van deze of afzonderlijke
O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden tijdig te
vergoeden;

9.

bij beëindiging van de Overeenkomst de zich bij de Logistieke dienstverlener of diens
Hulppersoon bevindende Zaken uiterlijk op de laatste werkdag vóór de datum van
beëindiging van de Overeenkomst in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, zulks
na betaling van al hetgeen aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd is en van
datgene, waarvan op die dag bekend is dat het verschuldigd zal gaan zijn. Voor hetgeen
de Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd zal worden, voor
zover al bekend en/of in redelijkheid door de Logistieke dienstverlener geschat, kan de
Opdrachtgever volstaan met het stellen van naar het oordeel van de Logistieke
dienstverlener voldoende zekerheid;

10. tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en
gegevens die hem uitsluitend op basis van de Overeenkomst bekend zijn, met
uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt
op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het
kader van een normale bedrijfsvoering.

11. de Zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, indien deze naar
het oordeel van de Logistieke dienstverlener zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een
dusdanige overlast veroorzaken, dat van hem niet kan worden gevergd deze langer in
opslag te houden. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 geschiedt de uitslag en
de belading door of namens de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico;
Artikel 7 – Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever

1.

Indien de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
één of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 10 kan de
Logistieke dienstverlener onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat hij 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 Logistieke dienstverlener bij een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf
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op onevenredige wijze zou worden geschaad, kan hij ook zonder inachtneming van een
uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.

2. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan een of meerdere van zijn verplichtingen als
vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 8, is de Logistieke dienstverlener bevoegd de nakoming
van zijn verbintenis op te schorten. Dit opschortingsrecht kan ook worden ingeroepen
tegen de schuldeisers van de Opdrachtgever.
3. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6
leden 9 en 11, is de Logistieke dienstverlener gerechtigd tot:
a. het verplaatsen van de Zaken naar andere ruimten voor rekening en risico van de
Opdrachtgever, en/of;
b. het onderhands of publiekelijk verkopen van de Zaken voor rekening van de
Opdrachtgever na verloop van veertien dagen na aangetekende verzending aan de
Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop,
zonder dat daarbij enige verdere formaliteit in acht genomen zal behoeven te
worden;
c. het abandonneren of vernietigen van de Zaken indien aannemelijk is dat bij verkoop
van de Zaken de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien, ondanks een
redelijke poging daartoe van de Logistieke dienstverlener, geen koper gevonden kan
worden, waarbij de kosten voor het abandonneren of vernietigen steeds voor
rekening van de Opdrachtgever zijn.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

1.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het Logistiek centrum en/of de
bezittingen van de Logistieke dienstverlener, van diens Hulppersonen, van diens
ondergeschikten en van diens andere Opdrachtgevers, alsmede voor personenschade,
veroorzaakt door de Opdrachtgever zelf, zijn Zaken, daaronder begrepen ook de
verpakking van zijn Zaken, zijn Hulppersonen, ondergeschikten en de door hem
aangewezen personen.

2.

De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade,
waaronder boeten, interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder
begrepen gevolgen wegens niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten, ten
gevolge van onder meer de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van zijn
instructies en de door hem verschafte gegevens en/of documenten, het niet of niet tijdig
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ter beschikking stellen van de Zaken op de afgesproken tijd, plaats en wijze alsmede het
niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies.

3.

De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade
veroorzaakt door het niet nakomen van diens verplichtingen uit hoofde van deze of
afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde
V(v)oorwaarden.

4.

De Opdrachtgever moet aan de Logistieke dienstverlener de aan deze terzake van
overbelading bij wegvervoer opgelegde boete vergoeden. Indien de Opdrachtgever het
bewijs kan overleggen van een beboeting voor overtreding van artikel 2.6 lid 2 uit de
Wet wegvervoer goederen, dan vervalt deze bepaling, behoudens in geval van kwade
trouw.

Artikel 9 – Overig

1.

De Logistieke dienstverlener 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 door derden;
- niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 lid 11.

2.

Wanneer na Inontvangstneming van de Zaken, door de Logistieke dienstverlener het
vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen redelijke tijd kan worden aangevangen,
voortgezet of voltooid, is de Logistieke dienstverlener verplicht zulks aan de
Opdrachtgever mede te delen. Partijen hebben alsdan de bevoegdheid de onderhavige
vervoerovereenkomst schriftelijk op te zeggen en deze overeenkomst eindigt bij
ontvangst van deze mededeling. De Logistieke dienstverlener is vervolgens niet
verplicht voor het verdere vervoer zorg te dragen en is bevoegd de Zaken te lossen en
op te slaan op een daartoe geschikte plaats; de Opdrachtgever is bevoegd de Zaken tot
zich te nemen. De in verband met de opzegging met betrekking tot de Zaken gemaakte
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kosten komen ten laste van de Opdrachtgever. Behoudens overmacht (6:75 BW) is de
Logistieke dienstverlener verplicht de Opdrachtgever de schade te vergoeden, die deze
door de opzegging van de overeenkomst heeft geleden, waarbij de aansprakelijkheid
beperkt is tot niet meer dan tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor de
betreffende vervoersmodaliteit, doch maximaal 10.000 SDR.
Artikel 10 – Reclamatie

1.

Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de
geadresseerde, ten overstaan van de Logistieke dienstverlener de staat daarvan heeft
vastgesteld, worden de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn
afgeleverd.

2.

Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de
geadresseerde, schriftelijke voorbehouden ter kennis van de Logistieke dienstverlener
heeft gebracht waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is
aangegeven, worden:
- indien het verliezen of waarneembare beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik
van Aflevering;
- indien het niet uiterlijk waarneembare beschadigingen betreft, binnen de periode die
op grond van de op de voor Aflevering gekozen vervoersmodaliteit van toepassing
zijnde wet- en regelgeving is voorgeschreven of, bij gebreke van een (wettelijke)
regeling, uiterlijk binnen vijf Werkdagen na de Aflevering;
de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn afgeleverd.

3.

De dag van de Aflevering wordt bij het bepalen van voornoemde termijnen niet
meegerekend.

4.

In geval van nationaal vervoer worden de Zaken indien deze niet zijn afgeleverd binnen
dertig dagen na de dag waarop zij ten vervoer werden aangenomen en het onbekend is
waar zij zich bevinden, als verloren aangemerkt.

Artikel 11 – Verjaring en verval

1.

Alle vorderingen in verband met de Overeenkomst verjaren door het enkele verloop van
twaalf maanden en vervallen door het verloop van achttien maanden.
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2.

De in lid 1 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel of gedeeltelijk verlies,
beschadiging, vertraging of Voorraadverschil aan vanaf de eerste van de volgende
dagen:
a. de dag waarop de Zaken door de Logistieke dienstverlener afgeleverd zijn of
afgeleverd hadden moeten worden;
b. de dag waarop de Logistieke dienstverlener van het verlies, de beschadiging of van
het bestaan van het Voorraadverschil aan de Opdrachtgever mededeling doet.

3.

Ingeval de Logistieke dienstverlener door derden, waaronder enige overheid, wordt
aangesproken, vangen de in lid 1 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de
volgende dagen:
a. de dag waarop de Logistieke dienstverlener door de derde in rechte is aangesproken;
b. de dag waarop de Logistieke dienstverlener de tot hem gerichte vordering heeft
voldaan.

4.

Ingeval de Logistieke dienstverlener of een door hem ingeschakelde derde tegen de
aanspraak in bezwaar of beroep is gegaan, vangen de in de leden 1 en 2 genoemde
termijnen aan op de dag volgende op die, waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep
definitief is geworden.

5.

Voor alle overige vorderingen vangen de in lid 1 genoemde termijnen aan vanaf de dag
waarop deze opeisbaar zijn geworden.

6.

In ieder geval vangen de in lid 1 genoemde termijnen voor alle vorderingen in verband
met de Overeenkomst aan vanaf de dag, volgend op die waarop de Overeenkomst
tussen partijen is geëindigd.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

1.

Alle bedragen, die door de Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd
zijn, zullen worden betaald met inachtneming van de daartoe overeengekomen termijn
of, bij gebreke aan een overeengekomen termijn, binnen veertien dagen na de
factuurdatum. Deze termijn heeft te gelden als een fatale termijn.

2.

Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de termijn als bedoeld in
lid 1 van dit artikel betaalt, is hij gehouden daarover de wettelijke (handels)rente te
betalen conform artikel 6:119a dan wel artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, met
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ingang van de dag waarop deze betaling uiterlijk had moeten geschieden tot en met de
dag der algehele voldoening.

3.

De Logistieke dienstverlener 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 15% van de vordering met een minimum van €
150,-.

4.

De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met deze of afzonderlijke
O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, door enige
overheid in te vorderen dan wel na te vorderen c.q. na te heffen bedragen alsmede
daarmee samenhangende boetes, aan de Logistieke dienstverlener te vergoeden.

5.

De Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van de Logistieke dienstverlener
zekerheid te stellen voor hetgeen de Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener 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.

6.

Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit
deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde
V(v)oorwaarden, van het uit anderen hoofde ter zake van de Logistieke activiteiten 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.

7.

Alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn terstond opeisbaar en vatbaar voor
verrekening door de Logistieke dienstverlener, indien de gevallen zoals genoemd in
artikel 7 leden 1 en 2 van deze Voorwaarden zich voordoen.

Artikel 13 – Zekerheden

1.

De Logistieke dienstverlener heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en
gelden, die de Logistieke dienstverlener in verband met de Overeenkomst onder zich
heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.
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2.

De Logistieke dienstverlener kan een retentierecht uitoefenen op alle Zaken,
documenten en gelden die hij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft of zal
krijgen, voor alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener 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.

Op alle Zaken, documenten en gelden die de Logistieke dienstverlener in verband met
de Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor
alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener ten laste van de Opdrachtgever en / of
de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen.

4.

De Logistieke dienstverlener zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken
aan de Logistieke dienstverlener toevertrouwt voor het verrichten van Logistieke
activiteiten, 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
Logistieke dienstverlener, de Opdrachtgever of hij die Aflevering vordert gehouden op
verzoek van de Logistieke dienstverlener 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.

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

7.

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

Artikel 14 – Geschillenbeslechting / Arbitrage
1.

Alle uit of in verband met (de) O(o)vereenkomst(en) waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn voortvloeiende geschillen worden uitsluitend onderworpen aan arbitrage
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te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA Arbitragereglement, met uitzondering van
vorderingen tot € 25.000,- alsmede onbetwiste vorderingen in welk geval
geschillenbeslechting geschiedt door de bevoegde rechter te Rotterdam.

2.

Geen beroep kan worden gedaan op de onder lid 1 genoemde uitzonderingen indien de
Opdrachtgever is gevestigd in een niet-EU lidstaat.

3.

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. Opdrachtgever staat er jegens de
Logistieke dienstverlener voor in dat de aflader, de geadresseerde en de overige
ladingbelanghebbenden in geval van schade aan de Zaken en / of vertraging in de
aflevering daarvan, gebonden zullen zijn aan het bepaalde in dit beding.

Artikel 15 – Slotbepalingen

1.

Alle O(o)vereenkomsten 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
Logistieke dienstverlener.

Artikel 16 – Aanbevolen citeertitel

De onderhavige Voorwaarden kunnen worden aangehaald als "LSV 2014".

In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van
deze Voorwaarden.
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Al4emene Vervoerscondities (AVC) 2002

AVC
Algemene Vervoercondities 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.

In Stichting Vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen:
evofenedex, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
CBRB, Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart
Koninklijke BLN-Schuttevaer, de ketenbrede brancheorganisatie voor de binnenvaart
Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer
Goederenvervoer Nederland
De Algemene Vervoercondities 2002 zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder
depotnummer 81/2014 resp. van de rechtbank Rotterdam onder depotnummer 2/2015.
© 2019, Stichting Vervoeradres
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en (of) openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
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Artikel 1
Definities
In deze condities wordt verstaan onder:
1. Vervoerovereenkomst: de overeenkomst waarbij de vervoerder zich jegens de afzender verbindt tot het
vervoer van zaken over de weg.
2. Afzender: de contractuele wederpartij van de vervoerder.
Vermelding van een afzender op de vrachtbrief houdt niet zonder meer in dat de aldus genoemde de
contractuele wederpartij van de vervoerder is.
3. Geadresseerde: degene die uit hoofde van de vervoerovereenkomst jegens de vervoerder het recht heeft op
aflevering van de zaken.
4. De vrachtbrief: het document opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren waarvan een exemplaar (bewijs
van ontvangst) bestemd is voor de afzender, een exemplaar (bewijs van aflevering) bestemd is voor de
vervoerder en een exemplaar bestemd is voor de geadresseerde.
5. Hulppersonen: ondergeschikten van de vervoerder alsmede personen van wier diensten de vervoerder ter
uitvoering van de vervoerovereenkomst gebruik maakt.
6. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig vervoerder deze niet heeft kunnen vermijden en voor
zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
7. Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van zaken.
8. Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.
9. BW: Burgerlijk Wetboek.
10. CMR: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaalvervoer van goederen over de weg (Genève
1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.
11. Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities: de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities, laatste versie,
gedeponeerd door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en
Rotterdam.
12. Algemene Opslagvoorwaarden: de Algemene Opslagvoorwaarden, laatste versie, gedeponeerd door Stichting
Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2

Artikel 2
Elektronische berichten
1. Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs elektronische weg worden
uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid van elektronische
berichten als bewijsmiddel niet betwisten.
2. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het
tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op de overeengekomen
wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.
3. Een vrachtbrief elektronisch opgemaakt en elektronisch ondertekend via het TransFollow-platform heeft
dezelfde bewijskracht als de vrachtbrief bedoeld in artikel 1. De elektronische handtekening gezet via het
TransFollow-platform geldt als voldoende betrouwbaar.
Artikel 3
Werkingssfeer
De Algemene Vervoercondities zijn van toepassing op de vervoerovereenkomst van zaken over de weg; indien de
CMR van toepassing is, zijn de Algemene Vervoercondities aanvullend van toepassing.
Artikel 4
Verplichtingen van de afzender; opzegging van de vervoerovereenkomst
1. De afzender is verplicht:
a) de vervoerder omtrent de zaken alsmede omtrent de behandeling daarvan tijdig al die opgaven te
doen, waartoe hij in staat is of behoort te zijn, en waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij voor de
vervoerder van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de vervoerder deze gegevens kent;
b) de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van de volgens
artikel 5 vereiste vrachtbrief en de door de wet van de zijde van de afzender overigens vereiste
documenten ter beschikking van de vervoerder te stellen;
c) elk te vervoeren collo duidelijk en doelmatig te adresseren en, indien hem zulks redelijkerwijs mogelijk is,
de vereiste gegevens en adressen op of aan de colli of hun verpakking aan te brengen op zodanige wijze,
dat zij in normale omstandigheden tot het einde van het vervoer leesbaar zullen blijven. De afzender kan
met de vervoerder schriftelijk overeenkomen, dat de adressering van de colli wordt vervangen door een
vermelding van cijfers, letters of andere symbolen;
d) het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren zaken op de vrachtbrief te vermelden;
e) de overeengekomen zaken in of op het voertuig te laden, te stuwen en te doen lossen, tenzij partijen
anders overeenkomen of uit de aard van het voorgenomen vervoer, in aanmerking genomen de te
vervoeren zaken en het ter beschikking gestelde voertuig, anders voortvloeit.
2. De afzender kan zich niet door een beroep op welke omstandigheid dan ook aan de in lid 1 onder a, b, c en d
genoemde verplichtingen onttrekken en de afzender is verplicht de vervoerder de schade te vergoeden die
door het niet nakomen van genoemde verplichtingen ontstaat.
3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde kan de vervoerder de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling
opzeggen, wanneer de afzender niet aan zijn in lid 1 onder a en b vermelde verplichtingen voldeed, doch dit
slechts nadat hij de afzender schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de afzender bij afloop daarvan
nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie
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van zijn bedrijf op onredelijke wijze zou worden verstoord, kan de vervoerder ook zonder het verlenen van
genoemde termijn de overeenkomst opzeggen.
De afzender kan, indien hij niet aan zijn in lid 1 onder b vermelde verplichting voldeed, eveneens de
overeenkomst opzeggen. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst
eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Na opzegging is de afzender 75% van de overeengekomen
vracht aan de vervoerder verschuldigd zonder tot verdere schadevergoeding te zijn gehouden. Indien geen
vracht is overeengekomen, geldt als zodanig de vracht volgens recht, respectievelijk gebruik, respectievelijk
billijkheid.
4. Eveneens kan de vervoerder de overeenkomst opzeggen, wanneer de belading en/of de stuwing gebrekkig
is of wanneer er overbelading is, maar niet nadat de afzender in de gelegenheid is gesteld het gebrek of
de overbelading ongedaan te maken. Indien de afzender weigert de gebrekkigheid van de belading en/
of de stuwing of overbelading ongedaan te maken kan de vervoerder de overeenkomst opzeggen dan wel
zelf de gebrekkigheid en/of de overbelading ongedaan maken; in beide gevallen is de afzender verplicht de
vervoerder een bedrag van € 500 te betalen, tenzij de vervoerder bewijst dat de daardoor geleden schade dit
bedrag te boven gaat; lid 3 is niet van toepassing.
5. De afzender moet aan de vervoerder de aan deze terzake van overbelading opgelegde boete vergoeden, tenzij
de vervoerder tekort geschoten is in zijn ingevolge artikel 9 leden 1 en 5 op hem rustende verplichtingen of
de vervoerder de vervoerovereenkomst niet heeft opgezegd op grond van het vorige lid, onverminderd diens
beroep op kwade trouw van de afzender. Indien de afzender het bewijs kan overleggen van een beboeting
voor overtreding van art. 2.6 lid 2 uit de Wet Wegvervoer Goederen, dan vervalt deze bepaling.
6. Onverminderd de overige leden van dit artikel, moet de afzender aan de vervoerder de door deze geleden
schade vergoeden voor zover deze het gevolg is van de omstandigheid, dat het vervoer van de zaken
van hogerhand geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden; deze aansprakelijkheid bestaat
echter niet, indien de afzender bewijst dat dit verbod of deze beperking aan de vervoerder bekend was of
redelijkerwijs kon zijn bij het aangaan van de vervoerovereenkomst.
Artikel 5
De vrachtbrief
1. De afzender is verplicht bij de ter beschikkingstelling van zaken aan de vervoerder een vrachtbrief
te overhandigen waarin vermeld staat dat deze Algemene Vervoercondities op de gesloten
vervoerovereenkomst van toepassing zijn.
2. De afzender is verplicht de vrachtbrief volgens de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar
waarheid in te vullen en hij staat op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de zaken in voor de
juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.
3. De vervoerder is verplicht zich als vervoerder op de hem door de afzender aangeboden vrachtbrief duidelijk
kenbaar te maken en dit te ondertekenen en aan de afzender af te geven. Indien de vervoerder dit verlangt
is de afzender verplicht de vrachtbrief te ondertekenen. De ondertekening kan worden gedrukt of door een
stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen.
4. De vrachtbrief kan ook in de vorm van electronische berichten worden opgemaakt overeenkomstig het
tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede overeenkomstig de tussen
partijen overeengekomen wijze van verzenden, opslaan en registreren.
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Artikel 6
Bewijskracht van de vrachtbrief
1. De vervoerder is verplicht bij de inontvangstneming van de zaken de juistheid van de vermelding van
het aantal zaken op de vrachtbrief alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te
controleren en in geval van afwijking daarvan aantekening te maken op de vrachtbrief. Deze verplichting
bestaat niet wanneer naar het oordeel van de vervoerder het vervoer daardoor aanmerkelijk zou worden
vertraagd.
2. De vrachtbrief levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der vervoerovereenkomst en
de partijen bij de vervoerovereenkomst, van de inontvangstneming van de zaken en hun verpakking in
uiterlijk goede staat, van het gewicht en van het aantal zaken. Indien de vervoerder geen redelijke middelen
ter beschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in het eerste lid te controleren, levert de
vrachtbrief geen bewijs van die vermeldingen.
Artikel 7
Vrachtbetaling
1. De afzender is verplicht op het ogenblik dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de
zaken door de vervoerder in ontvangst zijn genomen, de vracht en verdere op de zaken drukkende kosten te
voldoen.
2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij de aflevering van de zaken door
de vervoerder verplicht de vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere
op de zaken drukkende kosten te voldoen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender
hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
Indien de afzender bij ongefrankeerde verzending op de vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder betaling van
de vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken
drukkende kosten niet mag worden afgeleverd, moet de vervoerder, indien geen betaling plaatsvindt, de
afzender nadere instructies vragen die hij moet opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen
vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn
schuld zijn ontstaan.
3. De vervoerder is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vracht en
andere bedragen, zoals genoemd in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betaling van de vracht en
andere kosten, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het
moment dat de debiteur in verzuim is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand
van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012/141) of de laatste versie
van dat Besluit.
4. De vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken rustende
kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter
bestemming worden afgeleverd.
5. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het
vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is
niet toegestaan.
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6. Indien de afzender niet aan zijn in het onderhavige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is de
vervoerder bevoegd het vertrek van het vervoermiddel op te schorten en alsdan wordt de hierdoor voor hem
ontstane schade als op de zaken drukkende kosten aangemerkt.
Artikel 8
Instructies van de afzender
1. De afzender is bevoegd de plaats van terbeschikkingstelling van de zaken te wijzigen, zichzelf of een ander
als geadresseerde aan te wijzen, een gegeven aanduiding van de geadresseerde te wijzigen dan wel orders
omtrent de aflevering te geven of de plaats van aflevering te wijzigen, mits deze instructies de normale
bedrijfsvoering van de vervoerder niet beletten. Instructies betreffende niet-aflevering die de persoon die
deze moet uitvoeren, tijdig bereiken, moeten echter steeds worden uitgevoerd.
2. Instructies kunnen worden gegeven ook nadat de vervoerder de zaken in ontvangst heeft genomen.
3. De afzender is verplicht de vervoerder de door het opvolgen van de instructies veroorzaakte schade en
gemaakte kosten te vergoeden.
Wanneer het voertuig ten gevolge van de gegeven instructies naar een niet eerder overeengekomen plaats is
gereden, is de afzender verplicht, behalve vergoeding van geleden schade en gemaakte kosten, ook terzake
een redelijke vergoeding te voldoen.
4. Het recht tot het geven van instructies vervalt naarmate de geadresseerde op de losplaats de zaken
aanneemt of de geadresseerde van de vervoerder schadevergoeding verlangt omdat deze de zaken niet
aflevert.
Artikel 9
Verplichtingen van de vervoerder
1. De vervoerder is verplicht de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst
te nemen alsmede het laadvermogen van het voertuig aan de afzender mee te delen, tenzij aannemelijk is
dat de afzender daarvan op de hoogte is.
2. De vervoerder is verplicht ten vervoer ontvangen zaken ter bestemming af te leveren in de staat waarin hij
deze heeft ontvangen.
3. De vervoerder is verplicht de ten vervoer ontvangen zaken binnen een redelijke termijn ter bestemming
af te leveren; indien een termijn van aflevering schriftelijk is overeengekomen dient binnen deze termijn
afgeleverd te worden.
4. Indien de vervoerder aan de verplichting genoemd in lid 1 niet voldoet, kunnen beide partijen de
overeenkomst met betrekking tot de zaken die de vervoerder niet in ontvangst heeft genomen, opzeggen. De
afzender kan dit echter slechts doen nadat hij de vervoerder schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en
de vervoerder bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan.
De opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij en de overeenkomst eindigt op
het ogenblik, waarop deze mededeling wordt ontvangen.
Na opzegging is de vervoerder verplicht aan de afzender de schade te vergoeden die deze door de opzegging
heeft geleden. Deze schadevergoeding beloopt echter niet meer dan tweemaal de vracht en de afzender is
geen vracht verschuldigd.
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5. De vervoerder is verplicht de door of namens de afzender verrichte belading, stuwing en eventuele
overbelading te controleren indien en voorzover de omstandigheden zulks toelaten. Indien hij van oordeel is
dat de belading of stuwing gebrekkig is, is hij verplicht, onverminderd het in artikel 4 lid 4 bepaalde, dit op de
vrachtbrief aan te tekenen. Indien hij niet in staat of in de gelegenheid is aan zijn controleplicht te voldoen,
kan hij daarvan aantekening maken op de vrachtbrief.
6. Indien aflevering aan huis is overeengekomen, moet de vervoerder de zaken bezorgen aan de deur van
het adres, dat op de vrachtbrief is vermeld of aan de deur van een adres, dat hem in plaats daarvan – met
inachtneming van artikel 8 – tijdig door de afzender is opgegeven. Wanneer het adres niet via een verharde
rijweg of anderszins redelijkerwijs bereikbaar is, moet afgeleverd worden op een plaats, die zo dicht mogelijk
bij het oorspronkelijk opgegeven adres ligt.
Artikel 10
Aansprakelijkheid van de vervoerder
1. De vervoerder is, behoudens overmacht, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken en voor
vertragingsschade voor zover de vervoerder de in artikel 9 leden 2 en 3 genoemde verplichtingen niet is
nagekomen.
2. De vervoerder is voor de gedragingen van zijn hulppersonen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen
aansprakelijk.
3. De vervoerder kan niet om zich van zijn aansprakelijkheid te ontheffen beroep doen op de gebrekkigheid
van het voertuig of van het materiaal waarvan hij zich bedient, tenzij dit laatste door de afzender, de
geadresseerde of de ontvanger te zijner beschikking is gesteld. Onder materiaal wordt niet begrepen een
schip of spoorwagon, waarop het voertuig zich bevindt.
Artikel 11
Bijzondere risico’s
Onverminderd artikel 10 is de vervoerder, die de op hem uit hoofde van de artikel 9 leden 2 en 3 rustende
verplichtingen niet nakwam, desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor
zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende
omstandigheden:
a) het vervoer van de zaken in een onoverdekt voertuig, wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en op de
vrachtbrief is vermeld;
b) ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer
voldoende verpakt hadden moeten zijn;
c) behandeling, lading, stuwing of lossing van de zaken door de afzender, de geadresseerde of personen, die
voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen;
d) de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld
aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing,
smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of
knaagdieren;
e) hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen
dat het vervoer zal plaatsvinden met een voertuig speciaal ingericht om de zaken aan invloed daarvan te
onttrekken;
f) onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken der colli;
g) het feit dat het vervoer een levend dier betreft.
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Artikel 12
Vermoeden van aansprakelijkheid bevrijdende omstandigheden
1. Wanneer de vervoerder bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op
hem uit hoofde van artikel 9 leden 2 en 3 rustende verplichtingen een gevolg heeft kunnen zijn van een of
meer der in artikel 11 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit.
Degene, die jegens de vervoerder recht heeft op de zaken, kan evenwel bewijzen, dat dit niet nakomen geheel
of gedeeltelijk niet door een van deze risico’s is veroorzaakt.
2. Het hierboven genoemde vermoeden bestaat niet in het in artikel 11 onder a genoemde geval, indien zich een
ongewoon groot tekort voordoet dan wel een ongewoon groot verlies van colli.
3. Indien in overeenstemming met het door partijen overeengekomene het vervoer plaatsvindt door
middel van een voertuig, speciaal ingericht om de zaken te onttrekken aan de invloed van hitte,
koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan de vervoerder ter ontheffing van zijn
aansprakelijkheid ten gevolge van deze invloed slechts een beroep doen op artikel 11 onder d, indien hij
bewijst, dat alle maatregelen waartoe hij, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn
genomen met betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen en dat hij zich
heeft gericht naar de bijzondere instructies bedoeld in het vijfde lid.
4. De vervoerder kan slechts beroep doen op artikel 11 onder g, indien hij bewijst dat alle maatregelen, waartoe
hij normaliter, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn genomen en dat hij zich heeft
gericht naar de bijzondere instructies bedoeld in het vijfde lid.
5. De bijzondere instructies, bedoeld in het derde en het vierde lid van dit artikel, moeten aan de vervoerder vóór
de aanvang van het vervoer zijn gegeven, hij moet deze uitdrukkelijk hebben aanvaard en zij moeten, indien
voor dit vervoer een vrachtbrief is afgegeven, daarop zijn vermeld. De enkele vermelding op de vrachtbrief
levert te dezer zake geen bewijs op.
Artikel 13
Schadevergoeding
1. De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 9
lid 2 rustende verplichting is verschuldigd, is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram; voor andere
schade dan schade ten gevolge van verlies van of schade aan de zaken, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand
of immateriële schade, is de vervoerder uit hoofde van de vervoerovereenkomst niet aansprakelijk.
2. Het aantal kilogrammen waarvan ter berekening van het in lid 1 genoemde bedrag wordt uitgegaan, is het op
de vrachtbrief vermelde gewicht van de beschadigde of niet afgeleverde zaak.
3. Indien de vervoerder aansprakelijk is doordat hij niet afleverde binnen de redelijke termijn als genoemd in
artikel 9 lid 3, is de vertragingsschade beperkt tot eenmaal de vracht; indien de termijn, genoemd in artikel 9
lid 3, schriftelijk is overeengekomen, is de vertragingsschade beperkt tot tweemaal de vracht.
4. Expertisekosten, beredderingskosten en andere kosten die zijn gemaakt om de waarde van de beschadigde
of verloren gegane dan wel met vertraging afgeleverde zaken vast te stellen en te realiseren, worden
aangemerkt als een waardevermindering van die zaak.
5. Indien de vervoerder aansprakelijk is omdat hij een verplichting die op hem rust uit hoofde van de
artikelen 8:1115 lid 2 en 8:1118 lid 3 BW dan wel van de artikelen 6 lid 1, 19 lid 4, 21 of 25 van deze condities,
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niet nakwam, zal een door hem terzake verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan wat hij in
geval van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou kunnen zijn.
Artikel 14
Opzet en bewuste roekeloosheid
Een handeling of een nalaten van wie ook, behalve van de vervoerder zelf, geschied hetzij met het opzet
de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit
zou voortvloeien, ontneemt de vervoerder niet het recht zich op enige uitsluiting of beperking van zijn
aansprakelijkheid te beroepen.
Artikel 15
Kennisgeving van de schade
1. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door de vervoerder worden afgeleverd zonder dat de
geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene
aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, wordt de
vervoerder geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.
2. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de geadresseerde niet binnen één week na
aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies
is aangegeven, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, wordt de vervoerder eveneens geacht de zaken
in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.
3. Indien de zaken niet binnen een redelijke of overeengekomen termijn worden afgeleverd zonder dat
de geadresseerde binnen één week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin is
aangegeven dat de zaken niet binnen die termijn zijn afgeleverd, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht,
wordt de vervoerder geacht de zaken binnen die termijn te hebben afgeleverd.
Artikel 16
Vorderingsrecht
Zowel de afzender als de geadresseerde heeft jegens de vervoerder het recht aflevering van zaken
overeenkomstig de op de vervoerder rustende verplichtingen te vorderen.
Artikel 17
Rembours
1. Partijen kunnen overeenkomen, dat de zaken met een rembours zullen worden belast, dat echter niet hoger
zal zijn dan de factuurwaarde der zaken. In dat geval mag de vervoerder de zaken slechts afleveren tegen
voorafgaande betaling van het rembours in contant geld, tenzij de afzender de vervoerder heeft gemachtigd
een andere wijze van betaling te accepteren.
2. Indien na kennisgeving van aankomst blijkt dat de geadresseerde het rembours niet overeenkomstig de door
de afzender aan de vervoerder voorgeschreven betalingswijze voldoet, moet de vervoerder aan de afzender
nadere instructies vragen. De kosten die samenhangen met het verzoek om instructies zijn voor rekening
van de afzender. De vervoerder moet de hem gegeven instructies opvolgen, voorzover hem dit redelijkerwijze
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mogelijk is, tegen vergoeding van kosten en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten
door zijn schuld zijn ontstaan.
Indien de afzender instructies geeft, die inhouden, dat er in afwijking van eerder gegeven betalingsinstructies
door de vervoerder moet worden afgeleverd, moeten deze schriftelijk aan de vervoerder worden gegeven.
Bij gebreke van instructies is het bepaalde in artikel 21 overeenkomstig van toepassing.
3. De vervoerder is verplicht, nadat een zending onder rembours is afgeleverd en de gelden aan hem zijn
afgedragen, de desbetreffende remboursgelden onverwijld doch in ieder geval binnen twee weken aan de
afzender af te dragen dan wel op diens bank- of girorekening over te doen schrijven.
4. De in lid 3 genoemde termijn van twee weken vangt aan op de dag, waarop de zaken zijn afgeleverd.
5. De geadresseerde, die ten tijde van de aflevering weet dat een bedrag als rembours op de zaken drukt, is
verplicht aan de vervoerder het door deze aan de afzender verschuldigde bedrag te voldoen.
6. Indien de zaken zonder voorafgaande inning van het rembours zijn afgeleverd, is de vervoerder verplicht aan
de afzender de schade ten hoogste tot het bedrag van het rembours te vergoeden, tenzij hij bewijst dat er
geen schuld van hem of van zijn ondergeschikten aanwezig was. Deze verplichting laat zijn recht op verhaal
tegen de geadresseerde onverlet.
7. Verschuldigde remboursprovisie komt ten laste van de afzender.
8. Alle vorderingen tegen de vervoerder uit hoofde van een remboursbeding verjaren door verloop van een jaar,
te rekenen met de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden
moeten zijn afgeleverd.
Artikel 18
Voorbehouden van de vervoerder
De vervoerder behoudt onder de toepassing van deze condities zich het recht voor:
a) de zaken in of door middel van die vervoermiddelen te vervoeren, welke hem dienstig zullen voorkomen
en de zaken zonodig te bewaren in zodanige vervoermiddelen, bergruimten of opslagplaatsen, als hij zal
goedvinden, onverschillig of deze vervoermiddelen, bergruimten of opslagplaatsen aan de vervoerder of aan
derden toebehoren;
b) de te volgen route vrijelijk te bepalen, mitsdien ook van de gebruikelijke route af te wijken. Hij is tevens
gerechtigd die plaatsen aan te doen, waarvan hij dit voor de uitoefening van zijn bedrijf wenselijk acht.
Artikel 19
Verhindering na inontvangstneming
1. Wanneer na het in ontvangst nemen van de zaken door de vervoerder het vervoer redelijkerwijs niet of niet
binnen redelijke tijd kan worden aangevangen, voortgezet of voltooid, is de vervoerder verplicht zulks aan
de afzender mede te delen. Vervoerder en afzender hebben alsdan de bevoegdheid de overeenkomst op te
zeggen.
2. De opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij en de overeenkomst eindigt op
het ogenblik, waarop deze mededeling wordt ontvangen.
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3. De vervoerder is niet verplicht voor het verdere vervoer naar de bestemmingsplaats zorg te dragen en is
bevoegd de zaken te lossen en op te slaan op een daartoe geschikte plaats; de afzender is bevoegd de zaken
tot zich te nemen. De in verband met de opzegging met betrekking tot de zaken gemaakte kosten komen,
onder voorbehoud van lid 4, ten laste van de afzender.
4. Behoudens overmacht is de vervoerder verplicht de afzender de schade te vergoeden, die deze door de
opzegging van de overeenkomst heeft geleden.
Artikel 20
Stapelvervoer; doorvervoer
1. Wanneer een deel van het vervoer, al dan niet na overlading van de zaken, geschiedt over de binnenwateren,
wordt voor dat deel de aansprakelijkheid van de vervoerder bepaald door de artikelen 9 en 13 van de
Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities.
2. Wanneer de vervoerder zich, na aflevering van de door hem vervoerde zaken, verbindt tot het verder doen
vervoeren van die zaken, handelt hij daarbij in hoedanigheid van expediteur en is zijn aansprakelijkheid
in die hoedanigheid beperkt tot € 3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken; verdere
schadevergoeding voor welke schade dan ook is niet verschuldigd.
Artikel 21
Opslag in geval van niet opkomen van de geadresseerde
1. Indien de geadresseerde na kennisgeving van aankomst van de zaken niet opkomt, indien hij het in
ontvangst nemen van de zaken niet aanvangt, indien hij dit niet regelmatig en met bekwame spoed voortzet,
indien hij weigert de zaken aan te nemen of voor ontvangst te tekenen, kunnen de zaken door de vervoerder
voor rekening en gevaar van de afzender op de door de vervoerder met inachtneming van redelijke zorg te
bepalen wijze en plaats worden opgeslagen – zo nodig ook in het vervoermiddel, waarin zij werden vervoerd –
of gestald; de vervoerder is verplicht de afzender op de hoogte te stellen.
2. De vervoerder kan met inachtneming van lid 1 ook tot opslag of stalling overgaan, indien het stellen van
zekerheid als in artikel 23 lid 5 bedoeld, wordt geweigerd, of indien geschil ontstaat omtrent het bedrag of de
aard van de te stellen zekerheid.
3. Behalve in geval van beslag kunnen de zaken, na verloop van één week na de aangetekende verzending
van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop aan de afzender, door de vervoerder
voor rekening van de afzender publiekelijk of onderhands worden verkocht zonder dat enige rechterlijke
machtiging is vereist.
4. De verkoop kan geschieden zonder inachtneming van enige termijn en zonder voorafgaande kennisgeving,
indien de zaken aan bederf onderhevig zijn of indien bewaring schadelijk zou kunnen zijn of schade of
gevaar voor de omgeving zou kunnen opleveren. Wanneer geen voorafgaande kennisgeving plaatsvond, is de
vervoerder verplicht na de verkoop daarvan kennis te geven aan de afzender.
5. Ten aanzien van levende have bedraagt de in lid 3 bedoelde termijn drie dagen met dien verstande dat de
vervoerder zonder inachtneming van enige termijn en zonder voorafgaande kennisgeving tot verkoop mag
overgaan indien de toestand van de levende have zulks gewenst doet zijn. Wanneer geen voorafgaande
kennisgeving plaatsvond, is de vervoerder verplicht na de verkoop daarvan kennis te geven aan de afzender.
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6. De vervoerder houdt de opbrengst van de verkochte zaken, na aftrek van het bedrag van een eventueel
rembours en een aan de vervoerder in verband daarmee toekomende commissie en van al hetgeen dat
terzake van het verkochte aan de vervoerder toekomt, zowel voor vracht als voor kosten van opslag of
stalling als voor andere kosten en schaden, gedurende zes maanden na de aanneming van de zaken ten
vervoer ter beschikking van de afzender, na verloop van welke termijn hij het ter beschikking gehouden
bedrag onder gerechtelijke bewaring zal stellen.
Artikel 22
Opslag voor, tijdens en na het vervoer
Wanneer afzender en vervoerder overeenkomen dat de vervoerder voorafgaand aan of tijdens het
overeengekomen vervoer dan wel na afloop van het vervoer de zaken in opslag zal nemen, geschiedt deze opslag
onder toepasselijkheid van de Algemene Opslagvoorwaarden.
Afzender en vervoerder worden dienovereenkomstig aangemerkt als bewaargever respectievelijk bewaarnemer.
Artikel 23
Retentierecht
1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten,
die hij in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem niet toe indien hij op het
tijdstip dat hij de zaken ten vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender de
zaken ten vervoer ter beschikking te stellen.
2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de
hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
3. Tegenover de afzender kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog
verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomsten.
4. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande vervoerovereenkomsten toetrad, kan de
vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die
overeenkomsten.
5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet
spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks
verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste
gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
Artikel 24
Pandrecht
1. Alle zaken, documenten en gelden, die de vervoerder in verband met de vervoerovereenkomst onder zich
heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de afzender heeft.
2. Behoudens in de gevallen waarin de afzender in staat van faillissement verkeert, hem surséance van
betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing
is verklaard, heeft de vervoerder nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van
de rechter overeenkomstig art. 3:248 lid 2 BW.
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Artikel 25
Verloren zaken
Indien zaken niet zijn afgeleverd binnen dertig dagen na de dag, waarop zij ten vervoer werden aangenomen en
het onbekend is waar zij zich bevinden worden zij als verloren aangemerkt.
Indien binnen één jaar nadat de vervoerder aan degene, die jegens hem recht op aflevering van zaken heeft,
schadevergoeding heeft uitgekeerd terzake van het niet afleveren van deze zaken, deze zaken of enige daarvan
alsnog onder de vervoerder blijken te zijn (gekomen), is de vervoerder verplicht de afzender of de geadresseerde,
die jegens hem daartoe schriftelijk het verlangen uitte, van deze omstandigheid schriftelijk op de hoogte te
stellen en heeft de afzender respectievelijk de geadresseerde gedurende dertig dagen na ontvangst van deze
mededeling het recht tegen verrekening van de door hem ontvangen schadevergoeding alsnog aflevering
van deze zaken te verlangen. Hetzelfde geldt, indien de vervoerder terzake van het niet afleveren geen
schadevergoeding heeft uitgekeerd, met dien verstande dat de termijn van één jaar begint met de aanvang van
de dag volgende op die, waarop de zaken hadden moeten zijn afgeleverd. Wanneer de afzender respectievelijk de
geadresseerde van zijn recht geen gebruik maakt, geldt het in artikel 21 bepaalde.
Artikel 26
Vrijwaring; Himalaya-clausule
1. De afzender, die niet voldeed aan enige verplichting die de wet of deze condities hem opleggen, is verplicht
de vervoerder te vrijwaren voor alle schade, die deze tengevolge van het niet nakomen van die verplichting
mocht lijden, wanneer deze terzake van het vervoer van de zaken door een derde wordt aangesproken.
2. Wanneer hulppersonen van de vervoerder terzake van het vervoer van de zaken worden aangesproken,
kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop
uit hoofde van deze condities of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling de vervoerder een
beroep kan doen.
Artikel 27
Vertragingsrente
Partijen zijn over een door hen verschuldigd bedrag wettelijke rente verschuldigd op voet van art. 6:119 BW.
Artikel 28
Verjaring
1. Alle op de vervoerovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende rechtsvorderingen
verjaren door verloop van een jaar.
2. Voorzover een vervoerder verhaal zoekt op een persoon van wiens diensten de vervoerder ter uitvoering van
de vervoerovereenkomst gebruik heeft gemaakt voor hetgeen door hem aan de afzender of de geadresseerde
is verschuldigd, begint vanaf het moment als bepaald in art. 8:1720 lid 1 BW, een nieuwe termijn van
verjaring welke termijn drie maanden beloopt.
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Artikel 29
Forumkeuze; rechtskeuze
1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst voor binnenlands vervoer over
de weg tussen partijen die in Nederland hun woonplaats hebben zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoerovereenkomst is
Nederlands recht van toepassing.

Toelichting
In plaats van een rechterlijke beslissing kunt u er ook voor kiezen om uw geschil te laten beslechten door
arbitrage. Het arbitrage-instituut UNUM is gespecialiseerd in het voeren van arbitrage en mediation op de
terreinen transport, opslag, logistiek, internationale handel, scheepvaart en scheepsbouw. Om de belangen van
het wegtransport en de logistieke dienstverlening te behartigen, zit Stichting Vervoeradres in het bestuur van
UNUM. Sinds september 2011 is de mogelijkheid om arbitrages aan te melden bij de Stichting Arbitrage voor
Logistiek vervallen.
Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruik te maken van UNUM? Dan kunt u de volgende
arbitrageclausule opnemen in de vervoerovereenkomst:
‘Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Arbitrage te
Rotterdam overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement. Art. 29 lid 1 AVC 2002 is niet van toepassing op deze
overeenkomst.’
Ook achteraf, als het geschil al ontstaan is, kunnen partijen zich verbinden om een geschil aan arbitrage te
onderwerpen. Daartoe dient u een akte van compromis met de andere partij af te sluiten.
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Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen
van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk en publiekrechtelijk terrein. Door het aanbieden van
standaarden voor juridische documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld
clausules / overeenkomsten) worden vervoerders en verladers ondersteund bij het op juridisch juiste en
evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten. Gebruik van de standaarden vermindert het aantal
conflicten over de feitelijke uitvoering van logistieke contracten. De standaarden dragen bij aan het voorkomen
van inbreuken op de wet.

Beurtvaartadres staat al meer dan 90 jaar klaar voor de Nederlandse transportsector. Wij faciliteren de logistieke
keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om administratieve
lasten in de sector terug te dringen. Wij optimaliseren logistieke processen met innovatieve, gebruiksvriendelijke,
producten en diensten. U bent bij ons aan het juiste adres voor: de digitale vrachtbrief, import en exportzaken en
een compleet assortiment vervoersdocumenten.

In het praktijkboek “Toelichting op de AVC” vindt u een uitgebreide toelichting op de artikelen van de AVC. U kunt
dit boek bestellen in de webshop van Beurtvaartadres (shop.beurtvaartadres.nl).
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Artikelnummer: 6010
Juli 2019

KONINKLIJKE

BLN-SCHUTTEVAER

Verdrag betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de
weg (CM R)

CMR
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg

In Stichting Vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen:
evofenedex, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
CBRB, Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart
Koninklijke BLN-Schuttevaer, de ketenbrede brancheorganisatie voor de binnenvaart
Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer
Goederenvervoer Nederland

Inhoudsopgave
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Aansprakelijkheid van de vervoerder, art. 17-29
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Hoofdstuk V
Vorderingen in en buiten rechte, art. 30-33
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Hoofdstuk VI
Bepalingen nopens vervoer verricht door opvolgende vervoerders, art. 34-40
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Hoofdstuk VII
Nietigheid van bedingen in strijd met het Verdrag, art. 41

19

Hoofdstuk VIII
Slotbepalingen, art. 42-51
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Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)
Preambule
De Verdragsluitende Partijen, Erkend hebbende het nut om de voorwaarden van de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg, in het bijzonder voor wat betreft de voor dit vervoer te
gebruiken documenten en de aansprakelijkheid van de vervoerder, op eenvormige wijze te regelen, zijn
overeengekomen als volgt:
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Hoofdstuk I

Toepasselijkheid
Artikel 1
1. Dit Verdrag is van toepassing op iedere overeenkomst onder bezwarende titel voor het vervoer van goederen
over de weg door middel van voertuigen, wanneer de plaats van inontvangstneming der goederen en
de plaats bestemd voor de aflevering, zoals deze zijn aangegeven in de overeenkomst, gelegen zijn in
twee verschillende landen, waarvan tenminste één een bij het Verdrag partij zijnde land is, ongeacht de
woonplaats en de nationaliteit van partijen.
2. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder “voertuigen” verstaan: de motorrijtuigen, gelede voertuigen,
aanhangwagens en opleggers, zoals deze zijn omschreven in artikel 4 van het Verdrag nopens het
wegverkeer van 19 september 1949.
3. Dit Verdrag is eveneens van toepassing, indien het vervoer, dat binnen zijn werkingssfeer valt, wordt
bewerkstelligd door Staten of door Regerings-instellingen of -organisaties.
4. Dit Verdrag is niet van toepassing:
a) op vervoer, bewerkstelligd overeenkomstig internationale postovereenkomsten,
b) op vervoer van lijken,
c) op verhuizingen.
5. De Verdragsluitende Partijen komen overeen, dat dit Verdrag niet door bijzondere overeenkomsten, gesloten
tussen twee of meer van haar, zal worden gewijzigd, tenzij om aan de werking daarvan haar grensverkeer te
onttrekken of om voor vervoer, dat uitsluitend over haar grondgebied plaats heeft, het gebruik van een der
goederen vertegenwoordigende vrachtbrief toe te staan.
Artikel 2
1. Wanneer het voertuig, waarin de goederen zich bevinden, over een gedeelte van het traject wordt vervoerd
over zee, per spoor, over de binnenwateren of door de lucht, zonder dat de goederen - behoudens ter
toepassing van de bepalingen van artikel 14 - uit dat voertuig worden uitgeladen, blijft dit Verdrag niettemin
van toepassing op het gehele vervoer. Voorzover evenwel wordt bewezen dat verlies, beschadiging of
vertraging in de aflevering van de goederen, ontstaan tijdens het vervoer op andere wijze dan over de
weg, niet is veroorzaakt door een daad of nalatigheid van de wegvervoerder en voortspruit uit een feit, dat
zich alleen heeft kunnen voordoen tijdens en tengevolge van het vervoer anders dan over de weg, wordt
de aansprakelijkheid van de wegvervoerder niet bepaald door dit Verdrag, maar op de wijze waarop de
aansprakelijkheid van de niet-wegvervoerder zou zijn bepaald, zo een vervoerovereenkomst tussen de
afzender en de niet-wegvervoerder tot vervoer van de goederen alleen zou zijn afgesloten overeenkomstig
de wettelijke bepalingen van dwingend recht betreffende het vervoer van goederen op die andere wijze. Bij
gebreke van dergelijke bepalingen wordt de aansprakelijkheid van de wegvervoerder echter bepaald door dit
Verdrag.
2. Indien de wegvervoerder zelf het gedeelte van het vervoer dat niet over de weg plaatsvindt bewerkstelligt,
wordt zijn aansprakelijkheid eveneens bepaald volgens het eerste lid, als werden zijn hoedanigheden van
wegvervoerder en niet-wegvervoerder uitgeoefend door twee verschillende personen.
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Hoofdstuk II

Personen voor wie de vervoerder aansprakelijk is
Artikel 3
Voor de toepassing van dit Verdrag is de vervoerder, als ware het voor zijn eigen daden en nalatigheden,
aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn ondergeschikten en van alle andere personen, van wie hij
zich voor de bewerkstelliging van het vervoer bedient, wanneer deze ondergeschikten of deze personen handelen
in de uitoefening van hun werkzaamheden.
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Hoofdstuk III

Sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst
Artikel 4
De vervoerovereenkomst wordt vastgelegd in een vrachtbrief. De afwezigheid, de onregelmatigheid of het verlies
van de vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de vervoerovereenkomst, die onderworpen
blijft aan de bepalingen van dit Verdrag.
Artikel 5
1. De vrachtbrief wordt opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren, ondertekend door de afzender en de
vervoerder. Deze ondertekening kan worden gedrukt of vervangen door de stempels van de afzender en de
vervoerder, indien de wetgeving van het land, waar de vrachtbrief wordt opgemaakt, zulks toelaat. Het eerste
exemplaar wordt overhandigd aan de afzender, het tweede begeleidt de goederen en het derde wordt door de
vervoerder behouden.
2. Wanneer de te vervoeren goederen moeten worden geladen in verschillende voertuigen of wanneer het
verschillende soorten goederen of afzonderlijke partijen betreft, heeft de afzender of de vervoerder het recht
om te eisen, dat er evenzoveel vrachtbrieven worden opgemaakt als er voertuigen moeten worden gebruikt of
als er soorten of partijen goederen zijn.
Artikel 6
1. De vrachtbrief moet de volgende aanduidingen bevatten:
a) de plaats en de datum van het opmaken daarvan;
b) de naam en het adres van de afzender;
c) de naam en het adres van de vervoerder;
d) de plaats en de datum van inontvangstneming der goederen en de plaats bestemd voor de aflevering der
goederen;
e) de naam en het adres van de geadresseerde;
f) de gebruikelijke aanduiding van de aard der goederen en de wijze van verpakking en, voor gevaarlijke
goederen, hun algemeen erkende benaming;
g) het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers;
h) het bruto-gewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de goederen;
i) de op het vervoer betrekking hebbende kosten (vrachtprijs, bijkomende kosten, douanerechten en
andere vanaf de sluiting van de overeenkomst tot aan de aflevering opkomende kosten);
j) de voor het vervullen van douane- en andere formaliteiten nodige instructies;
k) de aanduiding, dat het vervoer, ongeacht enig tegenstrijdig beding, is onderworpen aan de bepalingen
van dit Verdrag.
2. Als het geval zich voordoet, moet de vrachtbrief nog de volgende aanduidingen bevatten:
a) het verbod van overlading;
b) de kosten, welke de afzender voor zijn rekening neemt;
c) het bedrag van het bij de aflevering van de goederen te innen remboursement;
d) de gedeclareerde waarde der goederen en het bedrag van het bijzonder belang bij de aflevering;
e) de instructies van de afzender aan de vervoerder voor wat betreft de verzekering der goederen;
f) de overeengekomen termijn, binnen welke het vervoer moet zijn volbracht;
g) de lijst van bescheiden, welke aan de vervoerder zijn overhandigd.
3. De partijen kunnen in de vrachtbrief iedere andere aanduiding, welke zij nuttig achten, opnemen.
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Artikel 7
1. De afzender is aansprakelijk voor alle kosten en schaden, welke door de vervoerder worden geleden
tengevolge van de onnauwkeurigheid of de onvolledigheid:
a) van de aanduidingen, aangegeven in artikel 6, eerste lid onder b), d), e), f), g), h) en j);
b) van de aanduidingen, aangegeven in artikel 6, tweede lid;
c) van alle andere aanduidingen of instructies, welke hij verstrekt voor het opmaken van de vrachtbrief of
om daarin te worden opgenomen.
2. Indien de vervoerder op verzoek van de afzender de vermeldingen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, in
de vrachtbrief opneemt, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht voor rekening van de afzender te handelen.
3. Indien de vrachtbrief niet de vermelding, bedoeld in artikel 6, eerste lid onder k), bevat, is de vervoerder
aansprakelijk voor alle kosten en schaden, welke de rechthebbende op de goederen door deze nalatigheid
lijdt.
Artikel 8
1. Bij de inontvangstneming der goederen is de vervoerder gehouden te onderzoeken:
a) de juistheid van de vermeldingen in de vrachtbrief met betrekking tot het aantal colli en hun merken en
nummers;
b) de uiterlijke staat van de goederen en hun verpakking.
2. Indien de vervoerder geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de vermeldingen,
bedoeld in het eerste lid onder a) van dit artikel, te onderzoeken, tekent hij in de vrachtbrief met redenen
omkleed aan, welke voorbehouden hij maakt. Eveneens geeft hij de redenen aan voor alle voorbehouden,
welke hij maakt ten aanzien van de uiterlijke staat van de goederen en van hun verpakking. Deze
voorbehouden verbinden de afzender niet, indien zij niet uitdrukkelijk in de vrachtbrief door hem zijn
aanvaard.
3. De afzender heeft het recht te eisen, dat de vervoerder het brutogewicht of de op andere wijze uitgedrukte
hoeveelheid der goederen onderzoekt. Hij kan tevens een onderzoek van de inhoud der colli eisen. De
vervoerder kan de kosten van het onderzoek in rekening brengen. Het resultaat van de onderzoekingen wordt
in de vrachtbrief neergelegd.
Artikel 9
1. De vrachtbrief levert volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der overeenkomst en van
de ontvangst van de goederen door de vervoerder.
2. Bij gebreke van vermelding in de vrachtbrief van gemotiveerde voorbehouden van de vervoerder
wordt vermoed, dat de goederen en hun verpakking in uiterlijk goede staat waren op het ogenblik
van de inontvangstneming door de vervoerder en dat het aantal colli en hun merken en nummers in
overeenstemming waren met de opgaven in de vrachtbrief.
Artikel 10
De afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor de schade aan personen, materiaal of aan andere
goederen en de kosten, welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de goederen, tenzij de
gebrekkigheid zichtbaar of aan de vervoerder bekend was op het ogenblik van de inontvangstneming en de
vervoerder te dien aanzien geen voorbehouden heeft gemaakt.
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Artikel 11
1. Ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de goederen moeten
worden vervuld, moet de afzender de nodige bescheiden bij de vrachtbrief voegen of ter beschikking van de
vervoerder stellen en hem alle gewenste inlichtingen verschaffen.
2. De vervoerder is niet gehouden de nauwkeurigheid en de volledigheid van deze bescheiden en inlichtingen te
onderzoeken. De afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle schaden, die kunnen voortspruiten
uit de afwezigheid, onvolledigheid of onregelmatigheid van deze bescheiden en inlichtingen, behoudens in
geval van schuld van de vervoerder.
3. De vervoerder is op dezelfde voet als een commissionair aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of
onjuiste behandeling van de bescheiden, die in de vrachtbrief zijn vermeld en deze begeleiden of in zijn
handen zijn gesteld. De door hem verschuldigde schadevergoeding mag evenwel die, verschuldigd in geval
van verlies van de goederen, niet overschrijden.
Artikel 12
1. De afzender heeft het recht over de goederen te beschikken, in het bijzonder door van de vervoerder te
vorderen dat hij het vervoer ophoudt, de plaats bestemd voor de aflevering der goederen wijzigt of de
goederen aflevert aan een andere geadresseerde dan in de vrachtbrief is aangegeven.
2. Dit recht vervalt, wanneer het tweede exemplaar van de vrachtbrief aan de geadresseerde is overhandigd
of wanneer deze gebruik maakt van het recht bedoeld in artikel 13, eerste lid; vanaf dat ogenblik moet de
vervoerder zich houden aan de opdrachten van de geadresseerde.
3. Het beschikkingsrecht komt evenwel reeds vanaf het opmaken van de vrachtbrief aan de geadresseerde toe,
wanneer een vermelding in die zin door de afzender op de vrachtbrief is gesteld.
4. Indien de geadresseerde bij de uitoefening van zijn beschikkingsrecht bepaalt, dat de goederen aan een
andere persoon moeten worden afgeleverd, kan deze persoon geen andere geadresseerde aanwijzen.
5. De uitoefening van het beschikkingsrecht is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
a) de afzender of, in het geval bedoeld in het derde lid van dit artikel, de geadresseerde, die dit recht wenst
uit te oefenen, moet het eerste exemplaar van de vrachtbrief, waarop de aan de vervoerder gegeven
nieuwe instructies moeten zijn aangetekend, overleggen en de vervoerder schadeloos stellen voor kosten
en schade die de uitvoering van deze instructies meebrengt;
b) de uitvoering van deze instructies moet mogelijk zijn op het ogenblik, dat de instructies de persoon, die
deze moet uitvoeren, bereiken en zij mag noch de normale bedrijfsvoering van de vervoerder beletten
noch schade toebrengen aan afzenders of geadresseerden van andere zendingen; c) de instructies
mogen nimmer het verdelen van de zending tot gevolg hebben.
6. Wanneer de vervoerder tengevolge van de bepalingen van het vijfde lid onder b. van dit artikel de instructies,
die hij ontvangt, niet kan uitvoeren, moet hij onmiddellijk de persoon, van wie deze instructies afkomstig zijn,
daarvan in kennis stellen.
7. De vervoerder, die de volgens de voorwaarden van dit artikel gegeven instructies niet heeft uitgevoerd of die
dergelijke instructies heeft opgevolgd zonder overlegging van het eerste exemplaar van de vrachtbrief te
hebben geëist, is tegenover de rechthebbende aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade.
Artikel 13
1. Na aankomst van de goederen op de plaats bestemd voor de aflevering, heeft de geadresseerde het recht
van de vervoerder te vorderen dat het tweede exemplaar van de vrachtbrief aan hem wordt overhandigd en de
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goederen aan hem worden afgeleverd, één en ander tegen ontvangstbewijs. Wanneer verlies van de goederen
is vastgesteld of de goederen aan het einde van de termijn, bedoeld in artikel 19, niet zijn aangekomen, is de
geadresseerde gerechtigd om op eigen naam tegenover de vervoerder gebruik te maken van de rechten, die
uit de vervoerovereenkomst voortspruiten.
2. De geadresseerde, die gebruik maakt van de rechten, die hem ingevolge het eerste lid van dit artikel zijn
toegekend, is gehouden de volgens de vrachtbrief verschuldigde bedragen te betalen. In geval van geschil
terzake is de vervoerder niet verplicht om de goederen af te leveren dan tegen zekerheidstelling door de
geadresseerde.
Artikel 14
1. Indien, om welke reden ook, de uitvoering van de overeenkomst op de voorwaarden van de vrachtbrief
onmogelijk is of wordt voordat de goederen op de plaats bestemd voor de aflevering, zijn aangekomen, is de
vervoerder gehouden instructies te vragen aan de persoon, die het recht heeft overeenkomstig artikel 12 over
de goederen te beschikken.
2. Indien evenwel de omstandigheden de uitvoering van het vervoer toelaten op andere voorwaarden dan die
van de vrachtbrief en indien de vervoerder niet tijdig instructies heeft kunnen verkrijgen van de persoon, die
het recht heeft overeenkomstig artikel 12 over de goederen te beschikken, neemt hij de maatregelen, welke
hem het beste voorkomen in het belang van de persoon, die het recht heeft over de goederen te beschikken.
Artikel 15
1. Wanneer na aankomst van de goederen op de plaats van bestemming zich omstandigheden voordoen die de
aflevering beletten, vraagt de vervoerder instructies aan de afzender. Indien de geadresseerde de goederen
weigert, heeft de afzender het recht om daarover te beschikken zonder verplicht te zijn het eerste exemplaar
van de vrachtbrief te tonen.
2. De geadresseerde kan, zelfs indien hij de goederen heeft geweigerd, te allen tijde de aflevering daarvan
vragen, zolang de vervoerder geen andersluidende instructies van de afzender heeft ontvangen.
3. Indien een omstandigheid, die de aflevering belet, zich voordoet, nadat de geadresseerde overeenkomstig
zijn recht ingevolge artikel 12, derde lid, opdracht heeft gegeven om de goederen aan een andere persoon
af te leveren, treedt voor de toepassing van het eerste en tweede lid van dit artikel de geadresseerde in de
plaats van de afzender en die andere persoon in de plaats van de geadresseerde.
Artikel 16
1. De vervoerder heeft recht op vergoeding van de kosten, welke zijn verzoek om instructies of de uitvoering
van ontvangen instructies voor hem meebrengt, mits deze kosten niet door zijn schuld zijn ontstaan.
2. In de gevallen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en in artikel 15, kan de vervoerder de goederen onmiddellijk
voor rekening van de rechthebbende lossen; na deze lossing wordt het vervoer geacht te zijn geëindigd. De
vervoerder neemt dan de bewaring van de goederen op zich. Hij kan de goederen evenwel aan een derde
toevertrouwen en is dan slechts aansprakelijk voor een oordeelkundige keuze van deze derde. De goederen
blijven belast met volgens de vrachtbrief verschuldigde bedragen en alle andere kosten.
3. De vervoerder kan zonder instructies van de rechthebbende af te wachten tot verkoop van de goederen
overgaan, wanneer de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de kosten
van bewaring onevenredig hoog zijn in verhouding tot de waarde van de goederen. In andere gevallen kan
hij eveneens tot verkoop overgaan, wanneer hij niet binnen een redelijke termijn van de rechthebbende
andersluidende instructies heeft ontvangen, waarvan de uitvoering redelijkerwijs kan worden gevorderd.
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4. Indien de goederen ingevolge dit artikel zijn verkocht, moet de opbrengst van de verkoop ter beschikking
van de rechthebbende worden gesteld onder aftrek van de kosten, die op de goederen drukken. Indien deze
kosten de opbrengst van de verkoop te boven gaan, heeft de vervoerder recht op het verschil.
5. De verkoop geschiedt op de wijze bepaald door de wet of de gebruiken van de plaats, waar de goederen zich
bevinden.
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Hoofdstuk IV

Aansprakelijkheid van de vervoerder
Artikel 17
1. De vervoerder is aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen,
welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de
aflevering, alsmede voor vertraging in de aflevering.
2. De vervoerder is ontheven van deze aansprakelijkheid, indien het verlies, de beschadiging of de vertraging
is veroorzaakt door schuld van de rechthebbende, door een opdracht van deze, welke niet het gevolg is van
schuld van de vervoerder, door een eigen gebrek van de goederen of door omstandigheden, die de vervoerder
niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.
3. De vervoerder kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken door een beroep te doen op gebreken van
het voertuig, waarvan hij zich bedient om het vervoer te bewerkstelligen, of op fouten van de persoon, van
wie hij het voertuig heeft gehuurd of van diens ondergeschikten.
4. Met inachtneming van artikel 18, tweede tot vijfde lid, is de vervoerder ontheven van zijn aansprakelijkheid,
wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van de bijzondere gevaren, eigen aan één of meer van
de volgende omstandigheden:
a) gebruik van open en niet met een dekzeil afgedekte voertuigen, wanneer dit gebruik uitdrukkelijk is
overeengekomen en in de vrachtbrief is vermeld;
b) ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking bij goederen, die door hun aard aan kwaliteitsverlies of
beschadiging zijn blootgesteld, wanneer zij niet of slecht verpakt zijn;
c) behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen door de afzender, de geadresseerde of personen,
die voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen;
d) de aard van bepaalde goederen, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld
hetzij aan geheel of gedeeltelijk verlies hetzij aan beschadiging, in het bijzonder door breuk, roest, bederf,
uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies, of optreden van ongedierte en knaagdieren;
e) onvolledigheid of gebrekkigheid van de merken of nummers der colli;
f) vervoer van levende dieren.
5. Indien ingevolge dit artikel de vervoerder niet aansprakelijk is voor sommige der factoren, die de schade
hebben veroorzaakt, is hij slechts aansprakelijk in evenredigheid tot de mate, waarin de factoren waarvoor hij
ingevolge dit artikel aansprakelijk is, tot de schade hebben bijgedragen.
Artikel 18
1. Het bewijs, dat het verlies, de beschadiging of de vertraging door één der in artikel 17, tweede lid, genoemde
feiten is veroorzaakt, rust op de vervoerder.
2 Wanneer de vervoerder aantoont, dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het verlies of de
beschadiging een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer van de in artikel 17, vierde lid, genoemde
bijzondere gevaren, wordt vermoed dat deze daarvan de oorzaak zijn. De rechthebbende kan evenwel
bewijzen, dat de schade geheel of gedeeltelijk niet door een van deze gevaren veroorzaakt is.
3. Het hierboven genoemde vermoeden bestaat niet in het in artikel 17, vierde lid, onder a, genoemde geval,
indien zich een ongewoon groot tekort of een verlies van colli voordoet.
4. Indien het vervoer wordt bewerkstelligd door middel van een voertuig, ingericht om de goederen te
onttrekken aan de invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan de
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vervoerder geen beroep doen op het voorrecht van artikel 17, vierde lid, onder d, tenzij hij bewijst, dat alle
maatregelen, waartoe hij, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn genomen met
betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen en dat hij zich heeft gericht naar
de bijzondere instructies, die hem mochten zijn gegeven.
5. De vervoerder kan geen beroep doen op het voorrecht van artikel 17, vierde lid, onder f, tenzij hij bewijst, dat
alle maatregelen, waartoe hij normaliter, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn
genomen en dat hij zich heeft gericht naar de bijzondere instructies, die hem mochten zijn gegeven.
Artikel 19
Er is vertraging in de aflevering, wanneer de goederen niet zijn afgeleverd binnen de bedongen termijn of, bij
gebreke van zulk een termijn, wanneer de werkelijke duur van het vervoer, zo men rekening houdt met de
omstandigheden en met name, bij gedeeltelijke lading, met de tijd benodigd voor het verkrijgen van een volledige
lading op de gebruikelijke voorwaarden, meer tijd vergt dan een goed vervoerder redelijkerwijs behoort te worden
toegestaan.
Artikel 20
1. De rechthebbende kan, zonder enig nader bewijs, de goederen als verloren beschouwen, wanneer zij niet
zijn afgeleverd binnen dertig dagen na afloop van de bedongen termijn, of, bij gebreke van zulk een termijn,
binnen zestig dagen na de inontvangstneming van de goederen door de vervoerder.
2. De rechthebbende kan bij ontvangst van de schadevergoeding voor de verloren goederen schriftelijk
verzoeken hem onmiddellijk te berichten ingeval de goederen worden teruggevonden in de loop van het jaar,
volgende op de betaling der schadevergoeding. Dit verzoek wordt hem schriftelijk bevestigd.
3. Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht kan de rechthebbende vorderen, dat de goederen aan
hem worden afgeleverd tegen betaling van de volgens de vrachtbrief verschuldigde bedragen en tegen
teruggave van de schadevergoeding, die hij heeft ontvangen, onder aftrek van de kosten, welke in deze
schadevergoeding mochten zijn begrepen, en met behoud van alle rechten op schadevergoeding voor
vertraging in de aflevering ingevolge artikel 23 en, indien toepasselijk, ingevolge artikel 26.
4. Bij gebreke hetzij van het verzoek, bedoeld in het tweede lid, hetzij van instructies gegeven binnen de termijn
van dertig dagen, bedoeld in het derde lid, of ook, indien de goederen eerst meer dan een jaar na betaling van
de schadevergoeding zijn teruggevonden, kan de vervoerder over de goederen beschikken overeenkomstig
de wet van de plaats, waar deze zich bevinden.
Artikel 21
Indien de goederen aan de geadresseerde zijn afgeleverd zonder inning van het remboursement, dat door de
vervoerder volgens de bepalingen van de vervoerovereenkomst zou moeten zijn ontvangen, is de vervoerder
gehouden de afzender schadeloos te stellen tot ten hoogste het bedrag van het remboursement, onverminderd
zijn verhaal op de geadresseerde.
Artikel 22
1. Indien de afzender aan de vervoerder gevaarlijke goederen aanbiedt, licht hij hem in over de juiste aard van
het gevaar, dat zij opleveren, en geeft hij, zo nodig, de te nemen voorzorgsmaatregelen aan. Indien deze
inlichting niet in de vrachtbrief is vermeld, staat het aan de afzender of de geadresseerde vrij met enig ander
middel te bewijzen, dat de vervoerder kennis heeft gedragen van de juiste aard van het gevaar, dat het
vervoer van de voornoemde goederen opleverde.
2. De gevaarlijke goederen, die niet, gegeven het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, als zodanig aan de
vervoerder bekend waren, kunnen op ieder ogenblik en op iedere plaats door de vervoerder worden gelost,
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vernietigd of onschadelijk gemaakt en wel zonder enige schade- vergoeding; de afzender is bovendien
aansprakelijk voor alle kosten en schaden, voortvloeiende uit de aanbieding ten vervoer of uit het vervoer
zelf.
Artikel 23
1. Wanneer ingevolge de bepalingen van dit Verdrag een scha devergoeding voor geheel of gedeeltelijk verlies
van de goederen ten laste van de vervoerder wordt gebracht, wordt deze schadevergoeding berekend naar de
waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van de inontvangstneming.
2. De waarde van de goederen wordt vastgesteld volgens de beurskoers of, bij gebreke daarvan, volgens de
gangbare marktprijs of, bij gebreke van een en ander, volgens de gebruikelijke waarde van goederen van
dezelfde aard en kwaliteit.
3. De schadevergoeding kan evenwel niet meer bedragen dan 8,33 rekeneen-heden voor elk ontbrekend
kilogram bruto-gewicht.
4. Bovendien worden de vrachtprijs, de douanerechten en de overige met betrekking tot het vervoer der
goederen gemaakte kosten, in geval van geheel verlies volledig en in geval van gedeeltelijk verlies naar
verhouding, terugbetaald; verdere schadevergoeding is niet verschuldigd.
5. In geval van vertraging is, indien de rechthebbende bewijst, dat daardoor schade is ontstaan, de vervoerder
gehouden voor deze schade een vergoeding te betalen, die niet meer kan bedragen dan de vrachtprijs.
6. Hogere vergoedingen kunnen slechts worden gevorderd in geval van aangifte van de waarde der goederen of
van een bijzonder belang bij de aflevering, overeenkomstig de artikelen 24 en 26.
7. De in dit Verdrag genoemde rekeneenheid is het bijzondere trekkingsrecht zoals dit is omschreven door het
Internationale Monetaire Fonds. Het in het derde lid van dit artikel genoemde bedrag wordt omgerekend in de
nationale munteenheid van de Staat van het gerecht, waarvoor de vordering aanhangig is, volgens de waarde
van die munteenheid op de datum van het vonnis of de datum, die de Partijen zijn overeengekomen. De
waarde van de nationale munteenheid, uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, van een Staat die lid is van
het Internationale Monetaire Fonds, wordt berekend overeenkomstig de waarderingsmethode die door het
Internationale Monetaire Fonds op de desbetreffende datum wordt toegepast voor zijn eigen verrichtingen
en transacties. De waarde van de nationale munteenheid, uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, van
een Staat, die geen lid is van het Internationale Monetaire Fonds, wordt berekend op een door die Staat
vastgestelde wijze.
8. Niettemin kan een Staat, die geen lid is van het Internationale Monetaire Fonds en waarvan de wet
de toepassing van de bepalingen van het zevende lid van dit artikel niet toelaat, op het tijdstip van
bekrachtiging van of toetreding tot het Protocol bij het CMR, of op enig tijdstip nadien, verklaren dat de in
het derde lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsgrens, die op zijn grondgebied van toepassing is, 25
monetaire eenheden bedraagt. De in dit lid bedoelde monetaire eenheid komt overeen met 10/31 gram goud
van een gehalte van 0,900. De omrekening van het in dit lid genoemde bedrag in de nationale munteenheid
geschiedt volgens de wet van de betrokken Staat.
9. De in de laatste zin van het zevende lid van dit artikel genoemde berekening en de in het achtste lid van dit
artikel genoemde omrekening geschieden op zodanige wijze, dat in de nationale munteenheid van de Staat
zo veel mogelijk dezelfde werkelijke waarde tot uitdrukking komt voor het bedrag genoemd in het derde lid
van dit artikel, als daarin uitgedrukt in rekeneenheden. Bij nederlegging van een in artikel 3 van het Protocol
bij het CMR genoemde akte en telkens wanneer een verandering optreedt in hun wijze van berekening
ingevolge het zevende lid van dit artikel of in het resultaat van de omrekening ingevolge het achtste lid van
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dit artikel, delen de Staten de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties hun wijze van berekening dan wel
het resultaat van de omrekening mede.
Artikel 24
De afzender kan tegen betaling van een overeengekomen toeslag in de vrachtbrief een waarde van de goederen
aangeven, die het maximum, vermeld in het derde lid van artikel 23, overschrijdt. In dat geval treedt het
aangegeven bedrag in de plaats van dit maximum.
Artikel 25
1. In geval van beschadiging vergoedt de vervoerder het bedrag van de waardevermindering, berekend naar de
volgens artikel 23, eerste, tweede en vierde lid vastgestelde waarde der goederen.
2. De schadevergoeding beloopt evenwel niet meer dan de volgende bedragen:
a) indien de gehele zending door de beschadiging in waarde is verminderd, het bedrag, dat zij zou hebben
belopen in geval van geheel verlies;
b) indien slechts een gedeelte van de zending door de beschadiging in waarde is verminderd, het bedrag,
dat zij zou hebben belopen in geval van verlies van het in waarde verminderd gedeelte.
Artikel 26
1. De afzender kan tegen betaling van een overeengekomen toeslag het bedrag van een bijzonder belang bij de
aflevering voor het geval van verlies of beschadiging en voor dat van overschrijding van de overeengekomen
termijn, vaststellen door vermelding van dit bedrag in de vrachtbrief.
2. Indien een bijzonder belang bij de aflevering is aangegeven, kan, onafhankelijk van de schadevergoedingen,
bedoeld in de artikel 23, 24 en 25, en tot ten hoogste het bedrag van het aangegeven belang, een
schadevergoeding worden gevorderd gelijk aan de bewezen bijkomende schade.
Artikel 27
1. De rechthebbende kan over het bedrag der schadevergoeding rente vorderen. Deze rente, ten bedrage van vijf
procent per jaar, loopt vanaf de dag waarop de vordering schriftelijk bij de vervoerder is ingediend of, indien
dit niet is geschied, vanaf de dag waarop zij in rechte aanhangig is gemaakt.
2. Wanneer de bedragen, die tot grondslag voor de berekening der schadevergoeding dienen, niet zijn uitgedrukt
in de munt van het land, waar de betaling wordt gevorderd, geschiedt de omrekening volgens de koers van de
dag en de plaats van betaling der schadevergoeding.
Artikel 28
1. Wanneer het verlies, de beschadiging of de vertraging, ontstaan in de loop van een aan dit Verdrag
onderworpen vervoer, volgens de toepasselijke wet kan leiden tot een vordering, die niet op de
vervoerovereenkomst is gegrond, kan de vervoerder zich beroepen op de bepalingen van dit Verdrag, die zijn
aansprakelijkheid uitsluiten of de verschuldigde schadevergoedingen vaststellen of beperken.
2. Wanneer de niet op de vervoerovereenkomst berustende aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of
vertraging, van één der personen voor wie de vervoerder ingevolge artikel 3 aansprakelijk is, in het geding is,
kan deze persoon zich eveneens beroepen op de bepalingen van dit Verdrag, die de aansprakelijkheid van de
vervoerder uitsluiten of de verschuldigde schade-vergoedingen vaststellen of beperken.
Artikel 29
1. De vervoerder heeft niet het recht om zich te beroepen op de bepalingen van dit hoofdstuk, die zijn
aansprakelijkheid uitsluiten of beperken of die de bewijslast omkeren, indien de schade voortspruit uit zijn
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opzet of uit schuld zijnerzijds, welke volgens de wet van het gerecht, waar de vordering aanhangig is, met
opzet gelijkgesteld wordt.
2. Hetzelfde geldt bij opzet of schuld van de ondergeschikten van de vervoerder of van alle andere personen,
van wier diensten hij voor de bewerkstelliging van het vervoer gebruik maakt, wanneer deze ondergeschikten
of deze andere personen handelen in de uit-oefening van hun werkzaamheden. In dat geval hebben
deze ondergeschikten of andere personen eveneens niet het recht om zich, voor wat hun persoonlijke
aansprakelijkheid betreft, te beroepen op de bepalingen van dit hoofdstuk, als omschreven in het eerste lid.
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Hoofdstuk V

Vorderingen in en buiten rechte
Artikel 30
1. Indien de geadresseerde de goederen in ontvangst heeft genomen zonder dat hij ten overstaan van
de vervoerder de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of
beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van de aflevering, of, indien het onzichtbare verliezen
of beschadigingen betreft, binnen zeven dagen na de aflevering, zon- en feestdagen niet inbegrepen,
voorbehouden ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de
beschadiging is aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht de goederen te hebben ontvangen in
de staat als omschreven in de vrachtbrief. De bovenbedoelde voorbehouden moeten, indien het onzichtbare
verliezen of beschadigingen betreft, schriftelijk worden gemaakt.
2. Wanneer de staat van de goederen door de geadresseerde ten overstaan van de vervoerder is vastgesteld,
is geen tegenbewijs tegen het resultaat van deze vaststelling toegelaten, tenzij het onzichtbare verliezen of
beschadigingen betreft en de geadresseerde schriftelijke voorbehouden ter kennis van de vervoerder heeft
gebracht binnen zeven dagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen, na deze vaststelling.
3. Bij vertraging in de aflevering is schadevergoeding alleen verschuldigd, indien binnen een termijn van
21 dagen nadat de goederen ter beschikking van de geadresseerde zijn gesteld, een schriftelijk voorbehoud
ter kennis van de vervoerder is gebracht.
4. Bij het bepalen van de termijnen ingevolge dit artikel wordt de datum van aflevering of, al naar het geval, de
datum van vaststelling of die van terbeschikkingstelling niet meegerekend.
5. De vervoerder en de geadresseerde verlenen elkaar alle redelijke faciliteiten voor de nodige vaststellingen en
onderzoekingen.
Artikel 31
1. Alle rechtsgedingen, waartoe het aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, kunnen door de eiser
behalve voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde landen, bij beding tussen partijen aangewezen,
worden gebracht voor de gerechten van het land op het grondgebied waarvan:
a) de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap heeft, door bemiddeling
waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten, of
b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de aflevering der goederen, is
gelegen; zij kunnen voor geen andere gerechten worden gebracht.
2. Wanneer in een rechtsgeding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een vordering aanhangig is voor een
volgens dat lid bevoegd gerecht, of wanneer in een zodanig geding door een zodanig gerecht een uitspraak is
gedaan, kan geen nieuwe vordering omtrent hetzelfde onderwerp tussen dezelfde partijen worden ingesteld,
tenzij de uitspraak van het gerecht, waarvoor de eerste vordering aanhangig is gemaakt, niet vatbaar is voor
tenuitvoerlegging in het land, waarin de nieuwe vordering wordt ingesteld.
3. Wanneer in een rechtsgeding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een uitspraak, gedaan door een gerecht
van een bij het Verdrag partij zijnd land, in dat land uitvoerbaar is geworden, wordt zij eveneens uitvoerbaar in
elk ander bij het Verdrag partij zijnd land, zodra de aldaar terzake voorgeschreven formaliteiten zijn vervuld.
Deze formaliteiten kunnen geen hernieuwde behandeling van de zaak meebrengen.
4. De bepalingen van het derde lid van dit artikel zijn van toepassing op uitspraken op tegenspraak gewezen,
op uitspraken bij verstek en op schikkingen, aangegaan ten overstaan van de rechter, maar zij zijn niet van
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toepassing op uitspraken die slechts bij voorraad uitvoerbaar zijn, noch op veroordelingen tot vergoeding
van schaden en interessen, welke boven de kosten zijn uitgesproken tegen een eiser wegens de gehele of
gedeeltelijke afwijzing van zijn vordering.
5. Van onderdanen van bij het Verdrag partij zijnde landen, die hun woonplaats of een bedrijf hebben in een
van deze landen, kan geen zekerheidstelling voor de betaling der proceskosten worden gevorderd in
rechtsgedingen, waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft.
Artikel 32
1. De rechtsvorderingen, waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, verjaren door
verloop van een jaar. In geval van opzet of van schuld, welke volgens de wet van het gerecht, waarvoor de
vordering aanhangig is, met opzet gelijkgesteld wordt, is de verjaringstermijn drie jaar. De verjaring loopt:
a) in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, vanaf de dag, waarop de goederen zijn
afgeleverd;
b) in geval van volledig verlies, vanaf de dertigste dag na afloop van de bedongen termijn of, bij gebreke van
zulk een termijn, vanaf de zestigste dag na de inontvangstneming van de goederen door de vervoerder;
c) in alle andere gevallen, na afloop van een termijn van drie maanden na de sluiting der
vervoerovereenkomst.
De hierboven als begin van de verjaring aangegeven dag wordt niet begrepen in de verjaringstermijn.
2. Een schriftelijke vordering schorst de verjaring tot aan de dag, waarop de vervoerder de vordering schriftelijk
afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt. In geval van gedeeltelijke aanvaarding van de vordering
hervat de verjaring haar loop alleen voor het deel van de vordering, dat betwist blijft. Het bewijs van
ontvangst van de vordering of van het antwoord en van het terugzenden der stukken rust op de partij, die dit
feit inroept. Verdere, op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende vorderingen schorsen de verjaring niet.
3. Met inachtneming van de bepalingen van het tweede lid, wordt de schorsing van de verjaring beheerst door
de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. Hetzelfde geldt voor de stuiting van de verjaring.
4. Een verjaarde vordering kan ook niet meer in de vorm van een vordering in reconventie of van een exceptie
worden geldend gemaakt.
Artikel 33
De vervoerovereenkomst kan een bepaling bevatten inzake het toekennen van bevoegdheid aan een
scheidsgerecht, mits deze bepaling inhoudt, dat het scheidsgerecht dit Verdrag zal toepassen.
Toelichting
In plaats van een rechterlijke beslissing kunt u er ook voor kiezen om uw geschil te laten beslechten door arbitrage. Het arbitrageinstituut UNUM is gespecialiseerd in het voeren van arbitrage en mediation op de terreinen transport, opslag, logistiek, internationale
handel, scheepvaart en scheepsbouw. Om de belangen van het wegtransport en de logistieke dienstverlening te behartigen, zit
Stichting Vervoeradres in het bestuur van UNUM. Sinds september 2011 is de mogelijkheid om arbitrages aan te melden bij de Stichting
Arbitrage voor Logistiek vervallen.
Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruik te maken van UNUM? Dan kunt u de volgende arbitrageclausule opnemen in de
vervoerovereenkomst:
‘Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Arbitrage te Rotterdam
overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement. Indien volgens de bepalingen van het verdrag betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) het verdrag van toepassing is, zullen de arbiters het CMR verdrag toepassen.’
Ook achteraf, als het geschil al ontstaan is, kunnen partijen zich verbinden om een geschil aan arbitrage te onderwerpen. Daartoe dient
u een akte van compromis met de andere partij af te sluiten.
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Hoofdstuk VI

Bepalingen nopens vervoer verricht door opvolgende vervoerders
Artikel 34
Indien een vervoer, onderworpen aan één enkele overeenkomst, wordt bewerkstelligd door opvolgende
wegvervoerders, worden de tweede en ieder van de volgende vervoerders door inontvangstneming van de
goederen en van de vrachtbrief partij bij de overeenkomst op de voorwaarden van de vrachtbrief en wordt ieder
van hen aansprakelijk voor de bewerkstelliging van het gehele vervoer.
Artikel 35
1. De vervoerder, die de goederen van de voorafgaande vervoerder in ontvangst neemt, overhandigt hem
een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs. Hij moet zijn naam en adres op het tweede exemplaar
van de vrachtbrief vermelden. Indien daartoe aanleiding is, tekent hij op dat exemplaar alsmede op het
ontvangstbewijs soortgelijke voorbehouden aan als die, bedoeld in artikel 8, tweede lid.
2. De bepalingen van artikel 9 zijn op de betrekkingen tussen opvolgende vervoerders van toepassing.
Artikel 36
Behoudens in het geval van een eis in reconventie of van een exceptie, opgeworpen in een rechtsgeding inzake
een eis, welke is gebaseerd op dezelfde vervoerovereenkomst, kan de vordering tot aansprakelijkstelling voor
verlies, beschadiging of vertraging slechts worden gericht tegen de eerste vervoerder, de laatste vervoerder
of de vervoerder, die het deel van het vervoer bewerkstelligde, gedurende hetwelk het feit, dat het verlies, de
beschadiging of de vertraging heeft veroorzaakt, zich heeft voorgedaan; de vordering kan tegelijkertijd tegen
verschillende van deze vervoerders worden ingesteld.
Artikel 37
De vervoerder, die een schadevergoeding heeft betaald uit hoofde van de bepalingen van dit Verdrag, heeft
recht van verhaal voor de hoofdsom, rente en kosten tegen de vervoerders, die aan de uitvoering van de
vervoerovereenkomst hebben deelgenomen, overeenkomstig de volgende bepalingen:
a) de vervoerder, door wiens toedoen de schade is veroorzaakt, draagt de schadevergoeding alleen,
onverschillig of deze door hemzelf of door een andere vervoerder is betaald;
b) wanneer de schade is veroorzaakt door toedoen van twee of meer vervoerders, moet ieder van hen een
bedrag betalen in verhouding tot zijn deel van de aansprakelijkheid; indien begroting van de delen der
aansprakelijkheid niet mogelijk is, is ieder van hen aansprakelijk in verhouding tot het hem toekomende deel
van de beloning voor het vervoer.
c) indien niet kan worden vastgesteld, aan wie van de vervoerders de aansprakelijkheid moet worden
toegerekend, wordt het bedrag van de schadevergoeding verdeeld tussen alle vervoerders, in de verhouding
bepaald onder b).
Artikel 38
Indien één van de vervoerders insolvent is, wordt het door hem verschuldigde deel, dat hij niet heeft betaald,
tussen alle andere vervoerders verdeeld in verhouding tot hun beloning.
Artikel 39
1. De vervoerder, op wie verhaal wordt uitgeoefend ingevolge de artikelen 37 en 38, is niet gerechtigd de
gegrondheid van de betaling door de vervoerder, die het verhaal uitoefent, te betwisten, wanneer de
schadevergoeding is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak, mits hij behoorlijk van het rechtsgeding in kennis
is gesteld en hij gelegenheid heeft gehad om daarin zich te voegen of tussen te komen.
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2. De vervoerder, die verhaal wil uitoefenen, kan zulks doen voor het bevoegde gerecht van het land, waarin één
van de betrokken vervoerders zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap heeft,
door bemiddeling waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten. Het verhaal kan in een en hetzelfde geding
tegen alle betrokken vervoerders worden gericht.
3. De bepalingen van artikel 31, derde en vierde lid, zijn van toepassing op rechterlijke uitspraken, gegeven
terzake van het verhaal ingevolge de artikelen 37 en 38.
4. De bepalingen van artikel 32 zijn van toepassing op het verhaal tussen vervoerders. De verjaring loopt
evenwel hetzij vanaf de dag van een rechterlijke einduitspraak tot vaststelling van de ingevolge de
bepalingen van dit Verdrag te betalen schadevergoeding hetzij, bij gebreke van zulk een uitspraak, vanaf de
dag waarop de betaling is geschied.
Artikel 40
De vervoerders kunnen onderling een van de artikelen 37 en 38 afwijkende regeling bedingen.
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Hoofdstuk VII

Nietigheid van bedingen in strijd met het Verdrag
Artikel 41
1. Behoudens de bepalingen van artikel 40 is nietig ieder beding, dat middellijk of onmiddellijk afwijkt van de
bepalingen van dit Verdrag. De nietigheid van dergelijke bedingen heeft niet de nietigheid van de overige
bepalingen van de overeenkomst tot gevolg.
2. In het bijzonder is nietig ieder beding, door hetwelk de vervoerder zich de rechten uit de verzekering der
goederen laat overdragen of ieder ander beding van dergelijke strekking, evenals ieder beding, dat de
bewijslast verplaatst.
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Hoofdstuk VIII

Slotbepalingen

Artikel 42
1. Dit Verdrag staat open voor ondertekening of toetreding door landen die lid zijn van de Economische
Commissie voor Europa en landen, die overeen-komstig paragraaf 8 van het mandaat van deze Commissie
met raadgevende stem tot de Commissie zijn toegelaten.
2. De landen, die overeenkomstig paragraaf 11 van het mandaat van deze Commissie aan zekere
werkzaamheden van de Economische Commissie voor Europa kunnen deelnemen, kunnen partij bij dit
Verdrag worden door toetreding na de inwerkingtreding.
3. Het Verdrag zal voor ondertekening openstaan tot en met 31 augustus 1956. Na deze datum zal het
openstaan voor toetreding.
4. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd.
5. Bekrachtiging of toetreding geschiedt door nederlegging van een akte bij de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties.
Artikel 43
1. Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag, nadat vijf landen, als bedoeld in het eerste lid van
artikel 42, hun akte van bekrachtiging of van toetreding hebben nedergelegd.
2. Voor ieder land, dat het Verdrag bekrachtigt of ertoe toetreedt, nadat vijf landen hun akte van bekrachtiging of
van toetreding hebben nedergelegd, treedt dit Verdrag in werking op de negentigste dag na de nederlegging
van de akte van bekrachtiging of toetreding door het genoemde land.
Artikel 44
1. Iedere Verdragsluitende Partij kan dit Verdrag opzeggen door middel van een tot de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties gerichte kennisgeving.
2. De opzegging heeft rechtsgevolg twaalf maanden na de datum, waarop de Secretaris-Generaal de
kennisgeving heeft ontvangen.
Artikel 45
Indien na de inwerkingtreding van dit Verdrag het aantal Verdragsluitende Partijen tengevolge van opzeggingen
is teruggebracht tot minder dan vijf, houdt de werking van dit Verdrag op van de datum af, waarop de laatste
opzegging rechtsgevolg heeft.
Artikel 46
1. Ieder land kan bij de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding of te eniger tijd daarna, door
middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving verklaren, dat
dit Verdrag van toepassing zal zijn op alle of een deel van de gebieden, welker internationale betrekkingen
het behartigt. Het Verdrag is op het gebied of de gebieden, vermeld in de kennisgeving, van toepassing met
ingang van de negentigste dag na de ontvangst van deze kennisgeving door de Secretaris-Generaal of, indien
het Verdrag op die datum nog niet in werking is getreden, met ingang van de dag der inwerkingtreding.
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2. Ieder land, dat overeenkomstig het vorige lid een verklaring heeft afgelegd, waardoor dit Verdrag van
toepassing wordt op een gebied, welks internationale betrekkingen het behartigt, kan overeenkomstig
artikel 44 het Verdrag, voor wat dat gebied betreft, opzeggen.
Artikel 47
Ieder geschil tussen twee of meer Verdragsluitende Partijen betreffende de uitleg of de toepassing van dit
Verdrag, dat de Partijen niet door middel van onderhandelingen of door andere middelen hebben kunnen regelen,
kan op verzoek van één der betrokken Verdragsluitende Partijen ter beslissing worden voorgelegd aan het
Internationale Gerechtshof.
Artikel 48
1. Iedere Verdragsluitende Partij kan op het tijdstip, waarop zij dit Verdrag ondertekent of bekrachtigt of
ertoe toetreedt, verklaren dat zij zich niet door artikel 47 van het Verdrag gebonden acht. De andere
Verdragsluitende Partijen zijn niet door artikel 47 gebonden tegenover een Verdragsluitende Partij, die zulk
een voorbehoud heeft gemaakt.
2. Iedere Verdragsluitende Partij die een voorbehoud overeenkomstig het eerste lid heeft gemaakt, kan te
allen tijde dit voorbehoud intrekken door een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte
kennisgeving.
3. Geen enkel ander voorbehoud ten aanzien van dit Verdrag is toegestaan.
Artikel 49
1. Nadat dit Verdrag gedurende drie jaar in werking is geweest, kan iedere Verdragsluitende Partij door
middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving de bijeenroeping
verzoeken van een conferentie teneinde dit Verdrag te herzien.
De Secretaris-Generaal geeft van dit verzoek kennis aan alle Verdragsluitende Partijen en roept een
conferentie tot herziening bijeen, indien binnen een termijn van vier maanden na de door hem gedane
kennisgeving, ten minste één vierde van de Verdragsluitende Partijen hun instemming met dit verzoek aan
hem hebben medegedeeld.
2. Indien een conferentie wordt bijeengeroepen overeenkomstig het vorige lid, stelt de Secretaris-Generaal
alle Verdragsluitende Partijen daarvan in kennis en nodigt hij hen uit binnen een termijn van drie maanden
voorstellen in te dienen welke zij door de conferentie wensen bestudeerd te zien. De Secretaris-Generaal deelt
de voorlopige agenda van de conferentie alsmede de tekst van die voorstellen tenminste drie maanden vóór
de openingsdatum van de conferentie aan alle Verdragsluitende Partijen mede.
3. De Secretaris-Generaal nodigt voor iedere conferentie, bijeengeroepen overeenkomstig dit artikel, alle landen
uit, die zijn bedoeld in het eerste lid van artikel 42, alsmede de landen die partij bij het Verdrag zijn geworden
door toepassing van het tweede lid van artikel 42.
Artikel 50
Behalve de kennisgevingen ingevolge artikel 49 geeft de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties aan de in
het eerste lid van artikel 42 bedoelde landen, alsmede aan de landen, die partij bij het Verdrag zijn geworden door
toepassing van het tweede lid van artikel 42, kennis van:
a) de bekrachtigingen en toetredingen ingevolge artikel 42;
b) de data, waarop dit Verdrag in werking treedt overeenkomstig artikel 43;
c) de opzeggingen ingevolge artikel 44;
d) het overeenkomstig artikel 45 buiten werking treden van dit Verdrag;
e) de overeenkomstig artikel 46 ontvangen kennisgevingen;
f) de overeenkomstig het eerste en tweede lid van artikel 48 ontvangen verklaringen en kennisgevingen.
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Artikel 51
Na 31 augustus 1956 wordt het origineel van dit Verdrag nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties, die aan elke van de in het eerste en tweede lid van artikel 42, bedoelde landen gewaarmerkte afschriften
doet toekomen. Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, dit Verdrag hebben
ondertekend. Gedaan te Genève, de negentiende mei negentienhonderd zesenvijftig, in een enkel exemplaar in de
Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
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Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen
van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk en publiekrechtelijk terrein. Door het aanbieden van
standaarden voor juridische documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld
clausules / overeenkomsten) worden vervoerders en verladers ondersteund bij het op juridisch juiste en
evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten. Gebruik van de standaarden vermindert het aantal
conflicten over de feitelijke uitvoering van logistieke contracten. De standaarden dragen bij aan het voorkomen
van inbreuken op de wet.

Beurtvaartadres staat al meer dan 90 jaar klaar voor de Nederlandse transportsector. Wij faciliteren de logistieke
keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om administratieve
lasten in de sector terug te dringen. Wij optimaliseren logistieke processen met innovatieve, gebruiksvriendelijke,
producten en diensten. U bent bij ons aan het juiste adres voor: de digitale vrachtbrief, import en exportzaken en
een compleet assortiment vervoersdocumenten.
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Algemene Betalingsvoorwaarden 2002

TRANSPORT EN LOGISTIEK NEDERLAND ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN
Datum: 02-07-2002

Betreffende de betalingen van aan de vervoerder opgedragen vervoer-, opslag- en
overige werkzaamheden, vastgesteld door
Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 02 juli
2002, aktenummer 69/2002.
ARTIKEL 1

VRACHTBETALING

1. De afzender is verplicht op het ogenblik
dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan
wel op het ogenblik dat de zaken door
de vervoerder in ontvangst zijn genomen, de vracht en verdere op de zaken
drukkende kosten te voldoen.
2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij de
aflevering van de zaken door de vervoerder verplicht de vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer
verschuldigde en verdere op de zaken
drukkende kosten te voldoen; indien hij
deze op eerste aanmaning niet voldeed,
is de afzender hoofdelijk met hem tot
betaling verplicht. Indien de afzender
bij ongefrankeerde verzending op de
vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder
betaling van de vracht, van het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer
verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten niet mag worden
afgeleverd, moet de vervoerder, indien
geen betaling plaats vindt, de afzender
nadere instructies vragen die hij moet
opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding
van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij
deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan.
3. De vervoerder is gerechtigd om alle
noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso
van de vracht en andere bedragen, zoals genoemd in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betaling van de
vracht en andere kosten, in rekening te
brengen. De buitengerechtelijke incas-

sokosten zijn verschuldigd vanaf het
moment dat de debiteur in verzuim is
en de vordering ter incasso uit handen
is gegeven.
4. De vracht, het uit anderen hoofde ter
zake van het vervoer verschuldigde en
verdere op de zaken rustende kosten
zijn ook verschuldigd indien de zaken
niet, slechts ten dele, beschadigd of
met vertraging ter bestemming worden
afgeleverd.
5. Beroep op verrekening van vorderingen
tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer
verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen
uit anderen hoofde is niet toegestaan.
6. Indien de afzender niet aan zijn in het
onderhavige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is de vervoerder
bevoegd het vertrek van het vervoermiddel op te schorten en alsdan wordt
de hierdoor voor hem ontstane schade
als op de zaken drukkende kosten aangemerkt.
ARTIKEL 2

RETENTIERECHT

1. De vervoerder heeft jegens ieder, die
daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij
in verband met de overeenkomst onder
zich heeft. Dit recht komt hem niet toe
indien hij op het tijdstip dat hij de zaken
ontving, reden had te twijfelen aan de
bevoegdheid van de afzender de zaken
ter beschikking te stellen.
2. Het retentierecht heeft mede betrekking
op hetgeen bij wijze van rembours op
de zaken drukt alsmede op de hem in
verband met het rembours toekomende
provisie, waarvoor hij geen zekerheid
behoeft te aanvaarden.
3. Tegenover de afzender kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd

is in verband met voorgaande overeenkomsten.
4. Tegenover de geadresseerde, die in die
hoedanigheid tot voorgaande overeenkomsten toetrad, kan de vervoerder het
retentierecht eveneens uitoefenen voor
hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat
over het verschuldigde bedrag of ter
bepaling daarvan een niet spoedig uit te
voeren berekening nodig is, is hij die
aflevering
vordert,
verplicht
het
gedeelte over welks verschuldigdheid
partijen het eens zijn, terstond te
voldoen en voor de betaling van het
door hem betwiste gedeelte of van het
gedeelte, waarvan het bedrag nog niet
vaststaat, zekerheid te stellen.

ARTIKEL 3

PANDRECHT

1. Alle zaken, documenten en gelden, die
de vervoerder in verband met de overeengekomen werkzaamheden onder
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zich heeft, strekken hem tot pand voor
alle vorderingen, die hij ten laste van de
afzender heeft.
2. Behoudens in de gevallen waarin de
afzender in staat van faillissement verkeert, hem surséance van betaling is
verleend of ten aanzien van hem de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft
de vervoerder nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter overeenkomstig art.3:248 lid 2 BW.
ARTIKEL 4

VERTRAGINGSRENTE

Partijen zijn over een door hen verschuldigd bedrag wettelijke rente verschuldigd
op voet van art. 6:119 BW.
ARTIKEL 5
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de "Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden".

