ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN
VAN
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bidon|Fritom BV
Statutair gevestigd te Bolsward, De Marne 128, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 08115710
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1. Algemeen
1.1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van
toepassing op al onze offertes en/of op door ons met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, waarbij
wij (opdrachtnemer) ons verplichten tot het vervoeren of doen vervoeren, het bestellen en/of distribueren van goederen, het verlenen van bemiddeling, het opslaan en/of be- en verwerken van goederen, het
leveren dan wel verhuren van roerende en onroerende goederen, dan wel tot welke andersoortige prestatie ook.
1.2. Onder 'opdrachtgever' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met ons
een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
1.3. Toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Tussen ons en opdrachtgever staat vast, dat - indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd - zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing zijn.
1.5. Indien wij in voorkomende gevallen geen beroep doen op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald,
betekent dat niet dat wij daarmee afstand hebben gedaan van ons recht om ons in een ander geval op
onderstaande voorwaarden te beroepen.
1.6. Opdrachtgever zal ons vrijwaren voor aanspraken van derde(n) - hoe ook genaamd en/of ontstaan tegenover welke derde(n) wij ons niet op het bepaalde in onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden zouden
kunnen beroepen, voor zover die aanspraken zouden zijn uitgesloten, indien deze derde(n) aan onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden was/waren gehouden.

2. Aanvullende voorwaarden
2.1 Al naar gelang de aard van de totale opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie, dan wel
van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze voorwaarden mede de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke algemene voorwaarden en regelingen, te weten:
a. Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014,
inclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april
2014 onder nummer 28/2014.
b. Op grond van artikel 2 lid 3 LSV zijn in aanvulling op de LSV op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) en op grensoverschrijdend wegvervoer het CMRverdrag en in aanvulling daarop voornoemde LSV en AVC. Op grond van artikel 2 lid 4 en 5 LSV
zijn op expeditie-werkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van
toepassing de Nederlandse Expeditie-voorwaarden, inclusief arbitrageclausule.
Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen
met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door een bevoegde
rechter. Het Nederlands recht is van toepassing.
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c. Op alle expeditie- en douanewerkzaamheden, daaronder begrepen het doen verrichten van
luchtvrachtwerkzaamheden, douanewerkzaamheden en alle overige werkzaamheden, zijn van
toepassing de Algemene Voorwaarden der Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties
(FENEX), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem,
Breda en Rotterdam.
d. Op alle verschepingen zijn de The Hague Visby Rules van toepassing.
e. Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn, gelden
de Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.
2.2 Worden de in artikel 2.1.a t/m e bedoelde algemene voorwaarden herzien, dan zal alsdan de herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene algemene voorwaarden.
Worden één of meerdere van de in lid 1 van dit artikel genoemde algemene voorwaarden op de wijze
genoemd in artikel 6:214 van het Burgerlijk Wetboek vervangen door een standaardregeling c.q. komt
een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse Staatscourant, de desbetreffende standaardregeling.
2.3 Overigens zijn wij steeds gerechtigd vooraf andere dan de in lid 1 van dit artikel vermelde algemene
voorwaarden op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie van toepassing te
verklaren.
2.4 In geval er tussen onze opdrachtgever en ons onenigheid ontstaat over de vraag welke in dit artikel
genoemde voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn geweest, komt aan ons het recht toe te beslissen
welke voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn geweest.
2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de in lid 1 van dit artikel vermelde voorwaarden en deze voorwaarden staat het ter beoordeling van ons op welke voorwaarden wij ons beroepen.
2.6 In afwijking van hetgeen eventueel daaromtrent is bepaald in de in lid 1 van dit artikel vermelde algemene voorwaarden, worden alle geschillen tussen ons en opdrachtgever bij uitsluiting berecht door
een bevoegde Nederlandse rechter.
2.7 Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden
gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.
2.8 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

3. Douane activiteiten
3.1 Afhandeling van door ons verzorgde douaneformaliteiten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Wij zijn slechts aansprakelijk voor kosten en schaden voortvloeiend uit een onjuiste afhandeling van douaneformaliteiten, indien opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove
schuld onzerzijds.
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3.2 Opdrachtgever vrijwaart ons te allen tijde voor aanspraken van overheidswege ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen, enzovoorts op goederen, waarvan de douaneformaliteiten door ons in
opdracht van opdrachtgever worden verzorgd, tenzij opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet
of grove schuld onzerzijds.
3.3 Van toepassing zijn steeds de FENEX-condities, zoals vermeld in artikel 2 lid 1.c van deze voorwaarden.

4. Verhuur
4.1 Verhuur van onder meer machines, materialen, werktuigen, (bulk-) containers, opleggers, vrachtwagens en andere zaken geschiedt onder de volgende voorwaarden:
a. Wij verplichten ons bij aanvang van de huurovereenkomst een in goede staat verkerende zaak
ter beschikking te stellen van opdrachtgever.
b. Opdrachtgever is verplicht bij in ontvangst name van de zaken deze te onderzoeken op mankementen en gebreken; indien opdrachtgever geen schriftelijke bemerkingen maakt bij in ontvangst name met betrekking tot de staat van de zaken, wordt hij geacht deze zaken in goede
staat te hebben ontvangen.
c. Opdrachtgever is gehouden de gehuurde zaak bij afloop van de huurovereenkomst in dezelfde
staat te retourneren, als waarin de zaak zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevond;
hiervan uitgezonderd is slijtage volgend uit normaal gebruik, waartoe de zaak naar zijn aard is
bestemd. Indien het gehuurde in andere staat door ons wordt terugontvangen dan die waarin
het ter beschikking is gesteld, is opdrachtgever verplicht de waardevermindering van het gehuurde aan ons te vergoeden en wel op eerste verzoek.
d. Het is opdrachtgever verboden het gehuurde uit handen te geven aan derden - met uitzondering van bij hem in dienst zijnde werknemers -, het te verhuren, in pand te geven en/of te vervreemden.
e. Eventueel noodzakelijke vergunningen voor het gebruik van het gehuurde zullen door opdrachtgever worden verzorgd; bij het ontbreken van (een) noodzakelijke vergunning(en) vrijwaart opdrachtgever ons ter zake van navorderingen en/of (schade-) claims, voortvloeiend uit
het ontbreken van deze vergunning(en).
f.

Brandstof voor verhuurde machines, werktuigen en/of vrachtwagens is niet in de huurprijs begrepen.
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5. Tarieven & offertes
5.1. Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend.
5.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, prijzen e.d. die gelden op de datum van
aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q. van de feitelijke prestaties. Bij wijzigingen
van een of meer van deze factoren, wijzigen de prijzen zich automatisch dienovereenkomstig en zijn
bindend ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten, met dien verstande dat als de prijzen zich
wijzigen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever het recht
toekomt de overeenkomst te ontbinden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3 Onze prijzen omvatten uitsluitend de vrachtkosten van laad- naar losplaats(en), tenzij anders is
overeengekomen.
5.4 Onze prijzen omvatten in ieder geval niet:
- in-/uitklaringskosten
- B.T.W.
- heffingen.
- invoerrechten.
- voorschotprovisie.
- kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten.
- dieselolietoeslagen.
- bunkertoeslagen
- currency toeslagen.
- toeslagen voor extra laad- en losadressen.
- verzekeringen
Deze kosten worden, indien zij afzonderlijk zijn gemaakt, in rekening gebracht aan opdrachtgever.
5.5 Onze tarieven zijn berekend op goed te bereiken respectievelijk te berijden plaatsen. Blijkt tijdens de
uitvoering van de opdracht dat de bereikbaarheid niet goed is, dan hebben wij het recht de prijzen te
verhogen met alle daarvoor ontstane extra kosten.
5.6 Facturen worden geacht door onze opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien
niet binnen 8 dagen na factuurdatum ons een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.
5.7 De opdrachtgever is verplicht het door hem verschuldigde binnen 30 dagen na factuurdatum te
voldoen. Indien betaling niet binnen deze termijn is geschied, is de opdrachtgever verplicht naast de
hoofdsom de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6: 119a BW te betalen.
5.8 De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien van bedragen, welke wij
krachtens enige met hem gesloten overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening brengen.
5.9 Wanneer wij bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever tot incasso langs gerechtelijke weg of
andere weg overgaan, zullen alle door ons reeds gemaakte of nog te maken kosten, alsmede die welke
daarmede verband houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% over de
hoofdsom ten laste van de opdrachtgever komen, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
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5.10 Ingeval van annulering door Opdrachtgever van de Overeenkomst binnen 24 uur voor
aanvang van de werkzaamheden door Bidon|Fritom onder de Overeenkomst is Bidon|Fritom gerechtigd
vijfenzeventig procent (75%) van het overeengekomen transporttarief aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.

6. Verzekeringen
6.1 Verzekering van welke aard dan ook, wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever en
uitsluitend na schriftelijke opdracht en schriftelijke acceptatie daarvan bezorgd. De opdracht tot
verzekering dient nauwkeurig de risico’s te bevatten waartegen verzekerd dient te worden, aangezien
anders de opdracht als niet gegeven, respectievelijk als niet aanvaard wordt beschouwd. Wij zijn steeds
gerechtigd een opdracht tot verzekering om gewichtige redenen te weigeren.
6.2 Acceptatie van het aangeboden risico geschiedt door assuradeur of verzekeraar. Wij hebben daarin
geen zeggenschap.
6.3 Wij adviseren altijd een goederen-transportverzekering af te laten sluiten. (Zie Hague Visby Rules)

6

