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Definities 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1. DHSS: de besloten vennootschap Den Helder Support Service B.V., gevestigd in Den 

Helder, ingeschreven onder KvK-nummer: 37078316; 
 
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht tot het verrichten van 

Diensten en Activiteiten aan DHSS geeft en daartoe een Overeenkomst sluit, ongeacht 
de overeengekomen wijze van betaling; 

 
3. Overeenkomst: de door DHSS en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking 

tot de door DHSS uit te voeren Diensten en Activiteiten, waar deze Voorwaarden deel 
van uitmaken; 

 
4.  Diensten: alle handelingen en werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die 

DHSS voor of ten behoeve van de Opdrachtgever verricht; 
 
5. Activiteiten: het voor reders, vervoerders, tijdbevrachters en/of kapiteins van 

zeeschepen behandelen van scheeps- en vervoerzaken, het in ontvangst nemen en 
afleveren van inkomende lading en uitgaande lading, het behandelen voor anderen van 
lading en alles dat daarmee verband houdt zoals lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, 
stuwen, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend 
gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en beheer, het voeren van 
scheepsmanagement, het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van 
(vervoer)overeenkomsten één en ander voor zover daarbij direct of indirect een 
vervoermiddel betrokken is, het doen vervoeren van personen en Zaken en het doen 
van douaneaangiften. 

 
6. Zaken:  de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan DHSS of diens 

Derden/Hulpersonen door of namens de Opdrachtgever ter beschikking te stellen of 
gestelde zaken;  

 
7. Derden/Hulppersonen: al diegeneN, niet zijnde ondergeschikten, waarmee DHSS zich 

ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verbonden en van wie DHSS gebruik maakt bij 
de uitvoering van haar Diensten en Activiteiten, ongeacht of DHSS zich op eigen naam 
of op naam van de Opdrachtgever heeft verbonden; 

 
8. Overmacht: alle omstandigheden die DHSS redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden 

en waarvan DHSS de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en 
verhinderen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: brand, explosie, oorlog, 
natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, overstromingen, oproer, staking, 
onverwachte overheidsmaatregelen, inbraak, computer- en elektriciteitsstoringen, 
verborgen gebreken in de door DHSS gebruikte materialen, quarantaines en 
epidemieën.  

 



   

9. Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst, waaronder 
begrepen deze Voorwaarden, die hierna telkens zullen worden aangeduid als “deze 
Voorwaarden” of “de onderhavige Voorwaarden” 

 
Artikel 1. Algemeen 
 
1. Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, Overeenkomsten, rechts- en feitelijke 

handelingen met betrekking tot de te verrichten Diensten en Activiteiten door DHSS, 
voor zover deze niet zijn onderworpen aan dwingend recht en/of van deze 
Voorwaarden niet met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de directie van 
DHSS is afgeweken. In dat geval gelden de afwijkende voorwaarden uitsluitend voor de 
opdracht met het oog waarop is afgeweken van deze Voorwaarden. Op de 
rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de Overeenkomst is geëindigd, deze 
Voorwaarden van toepassing. 

 
2. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever 

wordt uitdrukkelijk door DHSS van de hand gewezen. 
 
3. DHSS is gerechtigd voor de uitvoering van haar Diensten en Activiteiten 

Derden/Hulppersonen in te schakelen en zich bij de uitvoering van haar taak te 
bedienen van Zaken van Derden en/of Hulppersonen. DHSS is bevoegd om de 
(algemene) voorwaarden van die Derden/Hulpersonen voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever te aanvaarden en zal op verzoek van de Opdrachtgever (een kopie van) 
de (algemene) voorwaarden waaronder DHSS met de Derden/Hulppersonen heeft 
gecontracteerd aan de Opdrachtgever overhandigen. DHSS is gerechtigd, maar niet 
verplicht jegens de Opdrachtgever zelf ook een beroep te doen op die (algemene) 
voorwaarden, inclusief eventueel daarin voorkomende arbitrale- of jurisdictie clausules.  

 
4. Indien de leidinggevenden of andere ondergeschikten van DHSS, dan wel 

Derden/Hulpersonen van DHSS buiten overeenkomst rechtstreeks worden 
aangesproken, is ten behoeve van hen bedongen dat zij zich op alle in deze 
Voorwaarden en de Overeenkomst opgenomen bedingen kunnen beroepen.   

 
Agent / Cargadoors werkzaamheden 
5. Op alle door DHSS verrichte en te verrichten Diensten en Activiteiten die behoren tot 

cargadoorswerkzaamheden en/of werkzaamheden door DHSS uitgevoerd als agent voor 
reders, vervoerders, tijdbevrachters en/of kapiteins van zeeschepen, zijn aanvullend van 
toepassing de Algemene Nederlandse Cargadoors Voorwaarden in de versie zoals 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam en de Kamer van Koophandel 
te Rotterdam, met uitzondering/uitsluiting van het in de Algemene Nederlandse 
Cargadoorsvoorwaarden opgenomen arbitragebeding, artikel 8 (‘de Algemene 
Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden’, aangehecht als BIJLAGE 1). 

 
Doen vervoeren 
6. Ingeval DHSS zich ter zake van het vervoer van Zaken en personen, al dan niet op 

bepaalde trajecten of met betrekking tot bepaalde vervoermodaliteiten, uitdrukkelijk 
verbindt tot het doen vervoeren daarvan, zijn aanvullend 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, tenzij een andere 
versie is overeengekomen, met uitzondering/uitsluiting van het in de Nederlandse 
Expeditievoorwaarden opgenomen arbitragebeding, artikel 23 (‘de Nederlandse 
Expeditievoorwaarden’, aangehecht als BIJLAGE 2).  

 
Douane- en fiscale diensten 
7. Ingeval DHSS zich verbindt tot het verrichten van douaneformaliteiten (daarbij 

inbegrepen formaliteiten ter zake opslag in douane-entrepot) en/of tot fiscale 
vertegenwoordiging, zijn daarop aanvullend 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, tenzij een andere versie is overeengekomen, met 
uitzondering/uitsluiting van het in de Nederlandse Expeditievoorwaarden opgenomen 
arbitragebeding, artikel 23 (‘de Nederlandse Expeditievoorwaarden’, aangehecht als 
BIJLAGE 2). 

 
8.  In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen in de hierboven in lid 5, 6 en 7 

genoemde (andere) aanvullende voorwaarden en de bepalingen in de onderhavige 
Voorwaarden, zullen de betreffende bepalingen in onderhavige Voorwaarden 
prevaleren. 

 
9.   Indien één of meerdere bepalingen in de onderhavige Voorwaarden op enig moment 

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in 
deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Voorts zal geldend worden geacht 
een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e 
beding het meest nabij komt.  

 
10. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze Voorwaarden c.q. de versie zoals die 

gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met DHSS.  
 
11. In geval met strijdigheden met de vertaalde versie van deze Voorwaarden, prevaleert 

de Nederlandse versie van deze Voorwaarden.  
 
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 
 
1.  Alle offertes en aanbiedingen van DHSS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn 

voor aanvaarding is gesteld en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld.  
 
2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen tot stand indien 

en voor zover DHSS deze schriftelijk heeft bevestigd of DHSS met de uitvoering van de 
Overeenkomst is aangevangen.  

 
3. Het aan DHSS verstrekken van gegevens, die redelijkerwijze worden verstrekt voor het 

verrichten van douaneformaliteiten, houdt opdracht daartoe in, tenzij schriftelijk anders 



   

overeengekomen. DHSS is nooit verplicht een opdracht tot het verrichten van 
douaneformaliteiten te aanvaarden.  

 
Artikel 3. Vergoedingen 
 
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod 

(offerte) geldende prijzen. Indien tussen het moment van het aanbod en het moment 
van de uitvoering van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder 
onder meer zijn te verstaan tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of 
wetten, vracht- en koersnoteringen etc.) een verhoging ondergaan, is DHSS gerechtigd 
deze verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  

 
2. Indien door DHSS all-in tarieven of forfaitaire (gefixeerde) tarieven worden berekend, 

moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het 
algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van DHSS komen. In 
all-in tarieven en in forfaitaire (gefixeerde) tarieven zijn in ieder geval niet begrepen: 
rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het 
opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.  

 
3. In geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de 

Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich 
zouden voordoen, die DHSS niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de 
uitvoering van de Diensten en Activiteiten aanzienlijk verhogen, heeft DHSS aanspraak 
op bijbetaling. Alsdan zal de bijbetaling bestaan uit de extra kosten die DHSS heeft 
moeten maken teneinde de prestatie te verrichten vermeerderd met een extra naar 
billijkheid vast te stellen vergoeding voor de door DHSS te verrichten prestaties.  

 
4. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DHSS, komen bij onvoldoende 

laad- en /of lostijd alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden, wachtkosten 
enz. voor rekening van de Opdrachtgever, ook dan wanneer DHSS het cognossement 
en/of de lading, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft 
aangenomen. DHSS dient zich in te spannen om de kosten te voorkomen.  

 
Artikel 4. Uitvoering 
 
1. De aanwijzing van, respectievelijk de opdracht aan DHSS om haar Diensten te verlenen 

of Activiteiten te verrichten, machtigt DHSS om alle gebruikelijke werkzaamheden uit te 
voeren, en om, al dan niet op eigen naam, ten behoeve van de Opdrachtgever 
overeenkomsten te sluiten zonder dat DHSS daar echter op enig moment of op enige 
wijze toe verplicht zal zijn. Diensten en/of Activiteiten kunnen zonder opgave van reden 
worden geweigerd.  
 

2. DHSS is niet verplicht zorg te dragen voor enige verzekering van welke aard ook, tenzij 
dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.  

 



   

3. Alle afroepen van lading tegen een bepaalde datum en/of tijd door DHSS geschiedt 
steeds onder voorbehoud van wijziging van de genoemde datum en/tijd in verband met 
onvoorziene omstandigheden of veranderingen.  

 
4. Is voor de uitvoering van bepaalde Diensten en/of Activiteiten, of voor de levering van 

bepaalde Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een 
fatale termijn. De vermelding door de Opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt 
DHSS niet en tijden van aankomst worden door DHSS niet gegarandeerd. Bij 
overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever DHSS derhalve schriftelijk in 
gebreke te stellen en DHSS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om 
alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  

 
5. Alle inlichtingen en mededelingen worden door DHSS naar beste weten en kunnen 

verstrekt en zijn vrijblijvend. DHSS is voor de juistheid van deze informatie niet 
verantwoordelijk.  

 
6. Indien de Opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht geen voorschriften heeft 

gegeven omtrent de uitvoering, opslag, bewaring of behandeling, staat het DHSS vrij om 
te bepalen op welke wijze de Overeenkomst wordt uitgevoerd en kan DHSS steeds de 
documenten aannemen, die bij de Derden/Hulppersonen, met welke zij ter uitvoering 
van de opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.  

 
7. De Opdrachtgever staat in voor de door hem aan DHSS of diens Derden/Hulppersonen 

ter beschikking gestelde Zaken.  
 

8. De Opdrachtgever dient eventuele vervoermiddelen en de daarop in te laden of 
daarvan te lossen Zaken voor eigen rekening en risico zodanig beschikbaar te stellen dat 
DHSS de werkzaamheden veilig, verantwoord en zonder vertraging kan uitvoeren.  

 
9. De Zaken worden door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld met vermelding van 

een juiste en volledige omschrijving van de Zaken en voorschriften omtrent de opslag, 
bewaring of behandeling daarvan, en voorts met opgaven van alle informatie of 
bijzonderheden waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor DHSS van belang zijn 
om haar Diensten en Activiteiten veilig, verantwoord en zonder vertraging uit te kunnen 
voeren en/of welke van dien aard zijn dat de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde 
voorwaarden zou zijn gesloten indien DHSS van de ware stand van zaken kennis had 
gedragen.  

 
10. De Opdrachtgever is verplicht DHSS omtrent de Zaken, alsmede de opslag, bewaring en 

de behandeling daarvan, tijdig al die documenten te verschaffen, waarvan hij weet of 
behoort te weten dat zij voor DHSS van belang zijn. Indien de Zaken, Diensten en/of 
Activiteiten onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder begrepen douane- 
en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de Opdrachtgever tijdig alle 
inlichtingen en documenten te verstrekken die voor DHSS noodzakelijk zijn om aan die 
bepalingen te voldoen.  

 



   

11. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens en 
documenten juist en volledig zijn en dat alle instructies en ter beschikking gestelde 
Zaken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. DHSS is niet gehouden te 
onderzoeken of de opgaven juist en volledig zijn. 

 
12. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde documenten niet tijdig 

aan DHSS zijn verstrekt, heeft DHSS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te 
schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan 
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.  

 
13. De Opdrachtgever is verplicht de Zaken in deugdelijke verpakking op de 

overeengekomen plaats, tijd en wijze ter beschikking van DHSS of aan diens 
Derde/Hulppersoon te stellen, vergezeld van de overeengekomen documenten en de 
overige door of krachtens regelgeving van overheidswege vereiste documenten.  

 
14. De Opdrachtgever staat in voor zeewaardigheid, dan wel voor de betreffende 

modaliteiten en/of opslag vereiste deugdelijke verpakking (waaronder tevens 
containers worden verstaan waarin de Zaken zijn gestuwd) en duidelijk leesbare 
aanduiding van Zaken in overeenstemming met de daarvoor geldende veiligheids- en 
milieuregelgeving, en bij gebreke daarvan, in overeenstemming met de normen die 
daarvoor gelden volgens de verkeersopvattingen.  

 
15. Alle manipulaties zoals het controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten, 

overpakken, stuwen (in containers), splitsen en in ontvangst nemen van partijen onder 
gerechtelijke expertise, geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift en voor risico 
van de Opdrachtgever, tegen vergoeding van de kosten. 

 
16. Bevindt een Zaak of bevinden de Zaken die aan DHSS of aan diens Hulppersoon ter 

beschikking wordt / worden gesteld zich bij aankomst of bij in ontvangst name in een 
beschadigde gebrekkige toestand, die uitwendig zichtbaar is, dan zal DHSS gerechtigd 
maar niet gehouden zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever de belangen van 
de Opdrachtgever tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en voor het 
bewijsmateriaal van de toestand te zorgen, zonder dat de Opdrachtgever aan de wijze 
waarop DHSS deze taak op zich heeft genomen enig recht jegens DHSS kan ontlenen.  

 
17. DHSS is gerechtigd alle, ook niet uit de Overeenkomst voortvloeiende maatregelen te 

nemen ter bescherming van het belang van de Opdrachtgever en van zijn Zaken. Waar 
nodig pleegt DHSS tijdig overleg met de Opdrachtgever. Indien tijdig voorafgaand 
overleg niet mogelijk is, neemt DHSS de maatregelen die hem het beste voorkomen in 
het belang van de Opdrachtgever en informeert hij de Opdrachtgever, zodra dit 
redelijkerwijs mogelijk is, van de genomen maatregelen en daaraan verbonden kosten.  

 
18. Indien de Zaken door DHSS worden afgeleverd zonder dat de Opdrachtgever, 

geadresseerde of ontvanger, ten overstaan van DHSS de staat heeft vastgesteld, 
worden de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn afgeleverd.  

 



   

19. De Opdrachtgever is verplicht de Zaken af of in ontvangst te nemen op het moment dat 
deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname of 
inontvangstname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies 
die noodzakelijk zijn voor de aflevering, is DHSS gerechtigd de Zaken op te slaan voor 
rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of 
waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over vanaf het moment waarop Zaken 
aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 

 
20. De Opdrachtgever is gehouden de Zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of 

doen afvoeren, indien deze naar het oordeel van DHSS zodanig gevaarlijk zijn, dan wel 
een dusdanige overlast veroorzaken, dat van DHSS niet kan worden gevergd deze langer 
onder zich te houden. In dat geval geschiedt de uitslag en de belading door of namens 
de Opdrachtgever en voor diens eigen rekening en risico.  

 
21. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in lid 19 en 20 

van dit artikel, is DHSS gerechtigd tot:  
1. het onderhands of publiekelijk verkopen van de Zaken voor rekening en risico van 

de Opdrachtgever na verloop van veertien dagen na 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;  

2. het abandonneren of vernietigen van de Zaken voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever na verloop van veertien dagen na verzending aan de 
Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving van het voorgenomen 
abandonneren of vernietigen, 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 DHSS, geen koper gevonden kan worden; 

3. het voor rekening en risico van de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere 
kennisgeving verwijderen en vernietigen, dan wel op andere wijze onschadelijk 
maken van de Zaken die naar het oordeel van DHSS een onmiddellijk dreigend 
gevaar opleveren en zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast 
veroorzaken, dat van DHSS niet kan worden gevergd deze langer onder zich te 
houden, ook indien DHSS de gevaarlijkheid bij in ontvangstneming heeft gekend.  

 
22. Indien door DHSS of diens Derden/Hulppersonen in het kader van de opdracht Diensten 

of Activiteiten worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de 
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in 
redelijkheid gewenste faciliteiten. 

 
Artikel 5. Duur, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 
 
1.  De Overeenkomst tussen DHSS en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde 

tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

 
2. DHSS 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.  
 

3. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet, niet volledig 
of niet tijdig nakomt, of DHSS na het sluiten van de Overeenkomst goede redenen heeft 
te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, kan DHSS de 
nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang opschorten. DHSS kan 
daarnaast, onverminderd haar recht op vergoeding van geleden schade, de 
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat zij de 
Opdrachtgever een uiterste termijn van veertien dagen voor nakoming heeft gesteld en 
de Opdrachtgever na verloop van deze termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van DHSS bij een 
ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad, 
kan zij ook zonder inachtneming van een uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.  

 
4. Voorts is DHSS bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of 
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming 
van de Overeenkomst in redelijkheid niet van DHSS kan worden gevergd. 
 

5. Indien DHSS tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden 
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan, terwijl de 
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling van DHSS is verplicht. 

 
6. Indien DHSS voortdurend toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of 

meerdere van haar verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Opdrachtgever de 
Overeenkomst met DHSS geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:  
- de Opdrachtgever DHSS middels aangetekende verzending DHSS schriftelijk in 

gebreke heeft gesteld, gemotiveerd heeft aangegeven waarin DHSS is tekort 
geschoten en DHSS een termijn van minimaal dertig dagen voor nakoming heeft 
gesteld en;  

- DHSS na verloop van deze termijn nog niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.  
 
7.   Wanneer na inontvangstneming van de Zaken door DHSS niet kan worden aangevangen 

met de uitvoering van de Overeenkomst, of deze Overeenkomst niet kan worden 
voortgezet of voltooid, zal DHSS zulks aan de Opdrachtgever mededelen. Partijen 
hebben dan de bevoegdheid de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De 
Overeenkomst eindigt in dat geval bij ontvangst van deze mededeling. DHSS is 
vervolgens niet verplicht de Overeenkomst uit te voeren en is bevoegd de Zaken te 
lossen en/of 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 kosten komen ten laste van de Opdrachtgever. Tenzij sprake is van 
Overmacht, is DHSS verplicht de Opdrachtgever de schade te vergoeden die deze door 
de opzegging van de Overeenkomst heeft geleden, waarbij de schade is beperkt tot niet 
meer dan de vergoeding/prijs die partijen voor de uitvoering van de Overeenkomst 
overeen waren gekomen, met een maximum van 10.000 SDR. 
 

8.   Geen van de partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de tekortkoming, gezien 
haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet 
rechtvaardigt.  

 
Artikel 6. Overmacht 
 
1.  Ingeval van Overmacht worden de verplichtingen van DHSS voor de duur van de 

Overmacht opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn 
beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij. 

 
2. Alle extra kosten veroorzaakt door Overmacht komen ten laste van de Opdrachtgever 

en dienen op eerste verzoek van DHSS te worden voldaan.  
 
3. Voor zover DHSS ten tijde van het intreden van Overmacht haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en 
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, 
is DHSS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware 
er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

 
Artikel 7. Betaling en incassokosten 
 
1.   Alle bedragen die door de Opdrachtgever aan DHSS verschuldigd zijn, zullen worden 

betaald met inachtneming van de daartoe overeengekomen termijn, of bij gebreke 
daaraan, binnen 30 dagen na de factuurdatum.  

 
2.  De bedragen en door DHSS gestuurde facturen zijn ook verschuldigd indien bij de 

uitvoering van de Overeenkomst schade is opgetreden.  
 

3.   Betwisting van een factuur schort de verplichting tot betaling daarvan niet op. De 
Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere 
reden op te schorten.  

 
4.     De Opdrachtgever komt nooit beroep toe op verrekening van vorderingen tot betaling 

voortvloeiend uit enige Overeenkomst gesloten met DHSS.  
 

5.   In geval van een geschil betreffende het door de Opdrachtgever aan DHSS 
verschuldigde, levert de door DHSS over te leggen documentatie behoudens 



   

tegenbewijs volledig bewijs op van de aard, inhoud en omvang van de verrichte 
Diensten en/of Activiteiten.  
 

6.   Indien DHSS krediet verleent, dan is de duur van deze krediettermijn te harer discretie. 
DHSS is gerechtigd om in dat geval een kredietbeperkingstoeslag in rekening te 
brengen.  
 

7.   Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de in lid 1 van dit artikel 
gestelde termijn betaalt, is hij zonder dat een ingebrekestelling vereist is in verzuim en 
gehouden daarover de wettelijke handelsrente te betalen conform art. 6:119a van het 
Burgerlijk Wetboek, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten 
geschieden, tot aan de dag der algehele voldoening.  

 
8.   DHSS is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de 

verschuldigde bedragen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten zijn 
verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is. De 
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van  
€ 500,00. De gerechtelijke kosten en executiekosten komen volledig voor vergoeding in 
aanmerking en worden berekend op basis van de daadwerkelijk door DHSS te maken en 
gemaakte kosten.  

 
9.   Bij opzegging of ontbinding van de Overeenkomst worden alle vorderingen – ook 

toekomstige – van DHSS terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle 
vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien: 
-  het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken, de Opdrachtgever 

surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking geheel of voor 
een belangrijk deel over zijn vermogen verliest; 

-  De Opdrachtgever een akkoord aan de zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met 
de nakoming van enige financiële verplichtingen jegens DHSS, ophoudt zijn bedrijf 
uit te oefenen of indien deze ontbonden wordt.  

 
10.   DHSS is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, 

rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. 
Indien DHSS uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is zij gerechtigd van de 
Opdrachtgever onverwijld betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te 
vorderen.  

 
11.   De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de Overeenkomst(en), door 

enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen c.q. na te heffen bedragen, 
alsmede daarmee samenhangende boetes, op eerste vordering en binnen twee 
werkdagen aan DHSS te vergoeden. Deze bedragen dienen ook door de Opdrachtgever 
te worden vergoed als DHSS in verband met de Overeenkomst voor deze bedragen door 
een door haar ingeschakelde Derde/Hulppersoon wordt aangesproken.  

   
 
 



   

 
Artikel 8. Zekerheden, retentierecht en eigendomsvoorbehoud 
 
1. De Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van DHSS zekerheid te stellen voor 

hetgeen de Opdrachtgever aan DHSS verschuldigd is, dan wel zal worden. Deze 
verplichting bestaat ook, indien de Opdrachtgever zelf in verband met het 
verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld. Alle gevolgen van 
het niet of niet onmiddellijk voldoen aan het verzoek van DHSS tot verplichting tot 
zekerheidstelling komen ten laste van de Opdrachtgever.  

 
2. Op eerste verzoek van DHSS zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door DHSS aan 

derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die DHSS maakt of 
voorziet te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder onder meer 
vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.  

 
3. DHSS is nooit verplicht om voor de Opdrachtgever enige betaling te doen, zolang zij 

daartoe niet de nodige zekerheid heeft ontvangen. 
 

4. DHSS is ten aanzien van de Opdrachtgever nooit verplicht bij gebreke van documenten 
vrijwaringen af te geven of zekerheid te stellen.  

 
5. DHSS heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en gelden, die DHSS in verband 

met de Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.  
 
6. DHSS kan een retentierecht uitoefenen op alle Zaken, documenten en gelden die zij in 

verband met de Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die 
DHSS 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.  

 
7. Op alle Zaken, documenten en gelden die DHSS in verband met de Overeenkomst onder 

zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor alle vorderingen die DHSS 
ten laste van de Opdrachtgever en/of de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen.  

 
8. DHSS zal eenieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken aan DHSS toevertrouwt 

voor het verrichten van haar Diensten en/of Activiteiten, kunnen beschouwen als door 
de Opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die Zaken.  

 
9. Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling 

daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de Opdrachtgever of hij 
die aflevering vordert, gehouden op verzoek van DHSS het gedeelte over de 
verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen en voor de 
betaling van het betwiste gedeelte of voor de betaling van het gedeelte waarvan het 
bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.  

 
10. DHSS kan de in dit artikel genoemde rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen haar 

door de Opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten en 
Overeenkomsten.  



   

 
11. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij 

de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.  
 
12. Zaken die door DHSS in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever zijn 

geleverd, blijven eigendom van DHSS totdat de Opdrachtgever al zijn (betalings-) 
verplichtingen onder de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Tot die tijd, mogen de 
Zaken niet worden doorverkocht, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard. 

 
13. DHSS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van 

de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DHSS heeft het recht de 
door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor 
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie 
van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

 
14.   Voor het geval DHSS haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, 

geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke 
toestemming aan DHSS en diens Derden/Hulpersonen om al die plaatsen te betreden 
waar de eigendommen van DHSS zich bevinden en deze terug te nemen.  

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
 
1. Alle Diensten en Activiteiten geschieden voor risico van de Opdrachtgever. De 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en verlies, waaronder ook 
personenschade, van DHSS, van diens Derden en/of Hulppersonen, van diens 
ondergeschikten en van diens andere Opdrachtgevers, veroorzaakt door de 
Opdrachtgever zelf, zijn Zaken (daaronder begrepen ook de verpakking van zijn Zaken), 
zijn Hulppersonen, ondergeschikten en andere door hem aangewezen personen.  

 
2. De Opdrachtgever is jegens DHSS aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het 

niet nakomen van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en), deze 
Voorwaarden en de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden. 
 

3. Indien DHSS door de Opdrachtgever wordt aangesproken ter zake van bij de uitvoering 
van de Diensten en/of Activiteiten ontstane schade, dan is DHSS niet verder 
aansprakelijk dan zij dit zou zijn op grond van de Overeenkomst, deze Voorwaarden en 
de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden. 

 
4. DHSS is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van de Opdrachtgever, tenzij de 

Opdrachtgever bewijst dat de schade of het verlies veroorzaakt is door opzet of 
bewuste roekeloosheid van DHSS of van haar leidinggevende ondergeschikten. 

 
5. DHSS is nooit aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade, immateriële schade, 

gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of enige andere vorm van 
indirecte schade hoe ook ontstaan.  

 



   

6. DHSS is nooit aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet nakomen van 
de Opdrachtgever van enige krachtens de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de 
eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden, op de Opdrachtgever 
rustende verplichting.  

 
7. DHSS is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DHSS of diens 

ondergeschikten is/zijn uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 

 
8. DHSS is nooit aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het ontbreken of de 

gebrekkigheid van een deugdelijke verpakking van de Zaken. 
 

9. De Opdrachtgever is jegens DHSS aansprakelijk voor alle schade – waaronder maar niet 
beperkt tot boeten, gevolgschade, interesten, alsmede straffen en 
verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens niet of niet tijdige 
aanzuivering van douanedocumenten en aanspraken wegens productaansprakelijkheid 
en/of intellectuele eigendomsrechten – die DHSS direct, dan wel indirect lijdt ten 
gevolge van onder meer de niet nakoming door de Opdrachtgever van enige 
verplichting op grond van de Overeenkomst of op grond van de toepasselijke wet- en 
regelgeving, ten gevolge van enig voorval dat in de risicosfeer van de Opdrachtgever 
gelegen is (zoals bijvoorbeeld de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van 
zijn instructies en de door hem verschafte gegevens en/of documenten, het niet of niet 
tijdig 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), alsmede 
ten gevolge van de schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever en/of 
diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde en werkzame derden.  
 

10. De Opdrachtgever zal DHSS te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden, 
waaronder begrepen ondergeschikten van zowel DHSS als de Opdrachtgever, die 
verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade, alsmede 
voor schade waarvan de oorzaak niet aan DHSS, maar aan een ander toe te rekenen is. 
Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, 
dan is DHSS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten 
en schade aan de zijde van DHSS daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en 
risico van de Opdrachtgever. 

 
11. In geval van opslag wordt DHSS in geval van beschadiging en/of verlies door diefstal met 

braak geacht voldoende zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke 
afsluiting van de bewaarplaats heeft zorggedragen. Bij de Zaken die op open terrein zijn 
opgeslagen of die alleen op open terrein opgeslagen kunnen worden of waardoor het 
bij DHSS gebruikelijk is deze op open terrein op te slaan, is iedere aansprakelijkheid van 
DHSS voor schaden, mogelijk verband houdende met een zodanige opslag op open 
terrein, uitgesloten.  

 
12. De door DHSS te vergoeden schade zal nooit meer bedragen dan de door de 

Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de Zaken, of bij het ontbreken daarvan 



   

de door de Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde die geldt op het moment dat de 
schade is ontstaan.  

 
13. De aansprakelijkheid van DHSS voor schade of verlies aan Zaken, is verder beperkt tot 4 

SDR per kilogram beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan brutogewicht, 
met een maximum van 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met 
één en dezelfde schadeoorzaak.  

 
14. De aansprakelijkheid van DHSS voor alle andere schade dan schade aan of verlies van 

Zaken, is 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 geval door DHSS 
douaneformaliteiten worden verricht of door haar als fiscaal vertegenwoordiger wordt  
opgetreden, DHSS niet aansprakelijk is voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever 
bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van DHSS. 

 
15. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van DHSS beperkt tot het bedrag waarvoor zij 

zich heeft verzekerd en de verzekering ook daadwerkelijk aan haar uitbetaalt, 
vermeerderd met het eigen risico. 

 
16. Wordt DHSS 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 DHSS gesloten overeenkomst tot vervoer, dan is 
zij tegen deze partij niet verder aansprakelijk dan zij uit overeenkomst zou zijn.  

 
17. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen in deze Voorwaarden ten behoeve 

van DHSS gelden mede ten behoeve van haar ondergeschikten en door DHSS 
ingeschakelde Derden/Hulpersonen. 

 
Artikel 10. Verjaring en verval  
 
1. DHSS is niet aansprakelijk voor schade of verlies, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk 

kennis geeft aan DHSS van schade of verlies, hetzij binnen vier weken nadat de 
Opdrachtgever de schade bekend is geworden, hetzij binnen drie maanden nadat de 
betreffende Diensten en/of Activiteiten zijn afgerond en de Zaken door DHSS afgeleverd 
zijn of afgeleverd hadden moeten worden. Daarbij geldt de kortste termijn.  
 

2. Alle vorderingen van de Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst verjaren door 
het enkele verloop van negen maanden en vervallen door het verloop van achttien 
maanden. De 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 DHSS afgeleverd zijn of  afgeleverd hadden moeten 

worden;  
b.   de dag waarop van het verlies of de beschadiging mededeling wordt gedaan.   

 



   

3. Voor alle overige vorderingen vangen de in lid 2 genoemde termijnen aan vanaf de dag 
waarop deze opeisbaar zijn geworden. In ieder geval vangen de in lid 2 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 11. Toepasselijk recht en geschillen 
 
1. Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan 

een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.  
 

2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van DHSS.  
 

3. Partijen verbinden zich ertoe alle uit of in verband met de Overeenkomst, 
voortvloeiende geschillen op te lossen met behulp van mediation, overeenkomstig het 
UNUM mediationreglement. De mediation staat er echter niet aan in de weg dat de 
partijen hun geschillen al dan niet gelijktijdig onderwerpen aan arbitrage of voorleggen 
aan de bevoegde rechter overeenkomstig lid 4 van dit artikel.  
 

4. Alle uit of in verband met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing 
zijn voortvloeiende geschillen worden uitsluitend onderworpen aan arbitrage te 
Rotterdam overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement. Het staat DHSS echter vrij 
naar eigen keuze vorderingen tot € 25.000,- en onbetwiste vorderingen voor te leggen 
aan de bevoegde rechter te Rotterdam.  

 
5. Waar toepasselijk zullen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen, 

waaronder onder meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal 
vervoer van goederen over de weg (CMR), toepassen.  

 
6. Opdrachtgever staat er jegens DHSS voor in dat de afzender, de geadresseerde en de 

overige ladingbelanghebbenden in geval van schade aan of verlies van de Zaken en/of 
vertraging in de aflevering daarvan, gebonden zullen zijn aan het bepaalde in dit artikel. 
Als DHSS echter door deze of andere derden voor een andere rechter, of in arbitrage 
overeenkomstig een ander reglement, in een procedure wordt betrokken, staat het 
DHSS vrij voor diezelfde rechter of in diezelfde arbitrageprocedure de Opdrachtgever in 
rechte te betrekken.  
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Verenigde nederlandse Cargadoors, bestaat uit:
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vereniging van Zeeuwse cargadoors
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algemene nederlandse cargadoors 
voorwaarden 2009

1. algemeen/toepasselijkheid: 

1.1.  onder de diensten van de cargadoor, in de zin van deze bepalingen, 
wordt verstaan:

 1.1.1.  diensten verricht in een onderneming, die als bedrijf uitoefent 
het voor reders, vervoerders, tijdbevrachters en/of kapiteins 
van zeeschepen behandelen van scheeps- en vervoerszaken, 
het afleveren van inkomende lading en het in ontvangst nemen 
van uitgaande lading, waaronder te begrijpen is alles dat 
verricht moet worden terzake van of voor het scheeps- en/of 
vervoersbedrijf, waaronder bij voorbeeld begrepen het optreden 
als (douane-) expediteur en het voeren van scheepsmanagement, 
alles in de ruimste zin des woords; alsmede

 1.1.2.  het behandelen voor anderen (met name maar niet uitsluitend 
ontvangers, verschepers en afzenders) van lading, en alles dat 
daarmee verband houdt in enig opzicht; 

 1.1.3.  Benevens het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van 
overeenkomsten (onder meer en met name overeenkomsten van 
bevrachting of vervrachting, andere vervoerovereenkomsten, 
overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van containers 
en soortgelijke laadeenheden, verzekeringsovereenkomsten en 
overeenkomsten van koop en verkoop -al dan niet als makelaar- 
en alle overige gerelateerde overeenkomsten, in de ruimste zin 
des woords), één en ander voor zover daarbij, direct of indirect, 
een zeeschip of ander vervoermiddel betrokken is;

1.2.  op de door de cargadoor verrichtte/te verrichten diensten zijn deze 
voorwaarden van toepassing en niet die van de opdrachtgever/
principaal, tenzij indien en in zoverre schriftelijk (waaronder begrepen 
per telex, facsimile of e-mail) expliciet geheel of ten dele anders is 
overeengekomen een en ander met in acht neming van het bepaalde in 
art. 2.1 van deze voorwaarden;

1.3.  ook de Bestuurders/functionarissen en/of personeelsleden en/
of (andere) ondergeschikten van de cargadoor en/of (van) door de 
cargadoor ingeschakelde derden kunnen, indien zij rechtstreeks 
mochten worden aangesproken, op de bepalingen van deze 
voorwaarden een beroep doen; 
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1.4.  indien en in zoverre in rechte een of meer ([gedeelten van] tot de 
onderhavige voorwaarden behorende) bepalingen nietig mochten 
blijken te zijn dan wel vernietigd mochten worden, dan wel in 
redelijkheid en billijkheid buiten toepassing mochten blijven, dan laat 
dat onverlet de geldigheid/toepasselijkheid van de overige (delen van) 
bepalingen van deze voorwaarden.

2. Werkzaamheden van de “Cargadoor in ruime zin”,

2.1.  op alle werkzaamheden door de cargadoor uitgevoerd en/
of uit te voeren, welke in het algemeen niet behoren tot de 
cargadoorswerkzaamheden in enge zin (zoals, bij voorbeeld maar 
niet uitsluitend, stuwadoorswerkzaamheden, expeditie, exploitatie 
van opslagplaatsen, controle, enz), zullen mede toepasselijk zijn de in 
de betreffende bedrijfstak gebruikelijke of door de organisatie van de 
bedrijfstak gedeponeerde en/of vastgestelde condities;

  Zulks echter met uitzondering van daarin voorkomende bepalingen welke 
de aansprakelijkheid van de cargadoor zouden verruimen ten opzichte 
van deze cargadoors voorwaarden, in plaats waarvan de betreffende 
bepalingen uit deze cargadoors voorwaarden van toepassing blijven (o.m. 
en met name art 5 ‘aansprakelijkheid’), en voorts met uitzondering van in 
die andere voorwaarden eventueel voorkomende jurisdictie en/of arbitrale 
bedingen, in welker plaats art. 8 van deze cargadoors voorwaarden 
(‘tamara arbitrage’, behoudens de daar aangegeven uitzonderingen) van 
toepassing blijft, en tenslotte met uitzondering van eventuele rechtskeuze 
bedingen die tot toepassing van ander dan nederlands recht zouden 
leiden, in plaats waarvan art 7 van deze voorwaarden van toepassing blijft;

2.2.  aldus zullen o.m. de volgende voorwaarden (mede) van toepassing zijn:

 2.2.1.  op expeditie werkzaamheden de ‘nederlandse expeditie 
voorwaarden’, met uitzondering van onder meer en met name 
de bepalingen van het huidige art 11 (aansprakelijkheid) leden 2, 
3 en 4 en het arbitraal/jurisdictie beding (thans art 23);

 2.2.2.  op stuwadoors werkzaamheden de ‘rotterdamse stuwadoors 
condities’,met uitzondering van onder meer en met name huidig 
art.8 (aansprakelijkheid) leden 1 en 3 en het arbitraal/jurisdictie 
beding (thans art 13);

 2.2.3.  op opslag de ‘nederlandse opslag voorwaarden’, met 
uitzondering van onder meer en met name de huidige artt 19 
(beschadiging/verlies van zaken) en 4 (arbitraal beding); (zie 
echter ook sub 2.2.4);
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 2.2.4.  op tankopslag de ‘algemene voorwaarden voor tankopslag in 
nederland’, met uitzondering onder meer en met name van de 
huidige artt 57 (aansprakelijkheid van het opslagbedrijf) en 66 
(jurisdictie/arbitraal beding);

2.3.  in geval van tegenstrijdigheid tussen die (andere) condities en de 
onderhavige voorwaarden zullen die andere condities prevaleren,  
(met in acht neming van het sub 2.1 en 2.2 gestelde omtrent het buiten 
toepassing blijven van eventuele ‘aansprakelijkheid verruimende’-
,arbitrale- en/of jurisdictie- en/of rechtskeuze bedingen daarin), zulks 
echter uitsluitend indien en voorzover die werkzaamheden in opdracht 
of ter waarneming van de belangen van een ladingbelanghebbende zijn 
of worden verricht; 

 in alle overige gevallen prevaleren de onderhavige voorwaarden.

3. totstandkoming van overeenkomsten/betaling: 

3.1.  de cargadoor offreert op welke voorwaarden (zoals bij voorbeeld 
vracht- en bijkomende kosten) een door de opdrachtgever/principaal 
beoogde overeenkomst, tot stand kan worden gebracht;

  door acceptatie van de offerte komt dan de beoogde overeenkomst tot 
stand;

  alle door de cargadoor afgegeven offertes worden beschouwd 
vrijblijvend te zijn, tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel wordt 
vermeld; 

3.2.  vracht- en/of bijkomende kosten en/of overige diensten worden 
door de cargadoor zo spoedig mogelijk na afvaart en/of vertrek 
respectievelijk na verrichten/leveren daarvan aan de opdrachtgever/
principaal gefactureerd; 

3.3.  de cargadoor, die immers voor de sub 3.2 genoemde posten 
veelal zelf wordt belast, en die veelal gehouden is de betreffende 
bedragen prompt te voldoen, verkrijgt ter zake ‘de iure’ een (eigen) 
vorderingsrecht op de opdrachtgever/principaal (één en ander mede 
de overige bepalingen van deze voorwaarden in aanmerking nemende): 

 3.3.1.  tussen principaal/opdrachtgever en de cargadoor staat 
vast dat de cargadoor zelf terzake jegens de principaal/
opdrachtgever vorderingsgerechtigd is;
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 3.3.2.  anderzijds vrijwaart de cargadoor de betreffende principaal/
opdrachtgever voor eventuele latere in rechte vastgestelde 
aanspraken van derden naar aanleiding van terzake door 
principaal/opdrachtgever aan de cargadoor betaalde bedragen, 
zulks tot maximaal die betaalde bedragen). 

3.4. (tijdige) betaling/boete/rente:

 3.4.1.  indien de cargadoor krediet verleent, dan is de duur van deze 
krediettermijn te zijner discretie. Betaling dient binnen deze 
termijn zonder dat er recht van verrekening bestaat plaats  
te vinden. indien betaling niet binnen de termijn plaatsvindt,  
is de debiteur direct in verzuim, zonder dat enige 
ingebrekestelling nodig is. 

 3.4.2.  mocht betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn niet 
hebben plaatsgevonden dan is de cargadoor gerechtigd om 
administratiekosten ad 10% van het uitstaande bedrag in 
rekening te brengen als ook de wettelijke handelsrente ex artikel 
6:119a Bw te vorderen.

 3.4.3.  ingeval betaling niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, 
is de cargadoor gerechtigd de vordering uit handen te geven 
ter incasso. alle hiermee gepaard gaande buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten zullen voor rekening van de debiteur zijn.

 3.4.4.  de cargadoor heeft een recht van retentie voor al hetgeen hij 
te vorderen heeft van zijn principaal/opdrachtgever op alles dat 
hij van de betreffende principaal/opdrachtgever of ten behoeve 
van de betreffende principaal/opdrachtgever onder zich heeft, 
ongeacht aan wie de teruggehouden goederen  toebehoren. 
daarnaast heeft de cargadoor een pandrecht op alle aan de 
principaal/opdrachtgever toebehorende goederen.
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 3.4.5. langdurige en/of herhaalde wanbetaling/signalering:
  3.4.5.1.  ingeval de principaal/opdrachtgever herhaaldelijk 

en/of langdurig in gebreke is aan de cargadoor één 
of meerdere facturen/verschuldigde bedragen tijdig 
binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen, staat 
het de cargadoor vrij daarvan melding te maken aan 
de vereniging van rotterdamse cargadoors/oram 
(sector scheepsagenturen);

  3.4.5.2.  naast en in aanvulling op eigen aanmaningen/
herinneringen door de cargadoor(s) zelf kan de 
vereniging/oram (sector scheepsagenturen) dan 
besluiten de betreffende opdrachtgever/principaal 
van de genoemde melding(en) op de hoogte te 
stellen en hem eraan te herinneren dat te zijnen laste 
verplichtingen uitstaan bij leden van de vereniging/
oram (sector scheepsagenturen);

  3.4.5.3.  Bij herhaalde en/of langdurige achterstand(en) bij de 
betalingen van cargadoorsfacturen/aan de cargadoor 
verschuldigde bedragen door een bepaalde principaal/
opdrachtgever kan de vereniging/de oram (sector 
scheepsagenturen) de leden/aangesloten bedrijven 
er op wijzen dat het verlenen van krediet aan de 
betreffende principaal/opdrachtgever niet verplicht is. 

4. uitvoering:
 
4.1.  de aanwijzing van, respectievelijk de opdracht aan, een cargadoor 

om als zodanig zijn diensten te verlenen aan enig schip (met inbegrip 
van opvarenden en lading) in enige haven, machtigt de cargadoor om 
alle in het cargadoorsbedrijf gebruikelijke werkzaamheden en diensten 
te verrichten, en om, al dan niet op eigen naam, ten behoeve van zijn 
principaal/opdrachtgever overeenkomsten te sluiten zonder dat hij 
echter door de enkele aanwijzing of opdracht verplicht zal zijn om 
alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van dat schip, haar 
opvarenden en lading uit te voeren; 

4.2.  in geval bij enige overeenkomst van bevrachting tussen bevrachter 
en vervrachter is overeengekomen, dat de door de bevrachter 
aangewezen cargadoor als agent van het schip zal optreden, zullen 
de bevrachter en de vervrachter als principaal jegens de cargadoor 
hoofdelijk aansprakelijk zijn, op de voet van deze bepalingen; 
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4.3.  de cargadoor zal bevoegd zijn om werkzaamheden, welke hij voor zijn 
principaal/opdrachtgever aan derden opdraagt te doen plaatsvinden, 
respectievelijk zich bij de uitvoering van zijn taak te bedienen van 
zaken van derden, op de in de betreffende bedrijfstak waartoe die 
derden behoren gebruikelijke of door die derden zelve voor hun bedrijf 
vastgestelde condities; 

  ook de cargadoor zelf is alsdan gerechtigd maar niet verplicht jegens 
zijn principaal/opdrachtgever een beroep te doen op die condities, 
inclusief eventueel daarin voorkomende arbitrale-, jurisdictie- en/of 
rechts keuze bedingen (zulks voor als dan in afwijking van de artikelen 
8 [arbitrage] en 7 [rechtskeuze] van deze cargadoorsvoorwaarden);

4.4.  in alle gevallen waarin de cargadoor lading in ontvangst neemt ter 
verscheping/ten vervoer, zal hij geacht worden deze tot deze door of 
vanwege het schip/de vervoerder zal zijn overgenomen onder zich te 
hebben en zijn diensten met betrekking tot deze goederen te verlenen als 
gevolmachtigd vertegenwoordiger van de verscheper/afzender, totdat deze 
lading is overgenomen door of vanwege het schip/de vervoerder,tenzij de 
cargadoor voor of bij de in ontvangstneming der goederen uitdrukkelijk 
heeft verklaard op te treden als vertegenwoordiger van de vervoerder;

  in voormelde gevallen blijft de lading geheel voor rekening en risico van 
de verscheper/afzender en komen mitsdien alle onkosten, als liggelden 
en overliggelden op lichterruimte, staangeld van wagons, lossen 
van lichters en wagons, controle, wegen, kosten voor nachtarbeid of 
overwerk en dergelijke ten laste van de afzender/verscheper; 

4.5.  de cargadoor verleent zijn diensten tegen uitdrukkelijk overeen-
gekomen vergoedingen, dan wel -bij gebreke van dien- volgens zijn 
gepubliceerde of aan de betreffende principaal geoffreerde tarieven; 

  voor eventuele bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende 
of inspanning vereisende werkzaamheden kan echter een extra naar 
redelijkheid en billijkheid vast te stellen extra beloning in rekening 
worden gebracht, die bij gebreke van overeenstemming zal worden 
vastgesteld door arbitrage overeenkomstig de hiertoe door de 
stichting transport and maritime arbitration rotterdam-amsterdam 
(tamara) opgestelde procedureregels (zie ook art.8 ev); 

4.6.  de cargadoor kan, zowel voor, tijdens, als na het vervullen van zijn 
verplichtingen, zekerheid eisen voor de voldoening van hetgeen zijn 
principaal/opdrachtgever hem verschuldigd is; hij is nimmer verplicht 
om voor zijn principaal/opdrachtgever enige betaling te doen, zolang 
hij daartoe niet de nodige zekerheid of fondsen ontvangen heeft. de 
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cargadoor is gerechtigd om over de door hem gedane voorschotten de 
principaal/opdrachtgever 1% voorschotprovisie in rekening te brengen; 

4.7.  de cargadoor zal gerechtigd zijn om de voor zijn principaal/
opdrachtgever bestemde of van deze afkomstige zaken en gelden 
onder zich te houden totdat zekerheid voor de voldoening van het hem 
verschuldigde is gesteld; 

  alle zaken en gelden, welke hij vanwege zijn principaal/opdrachtgever 
onder zich heeft, strekken tot onderpand voor alle vorderingen, 
welke de cargadoor uit welken hoofde dan ook op zijn principaal/
opdrachtgever mocht hebben;

  de cargadoor is voorts bevoegd het hem uit welken hoofde dan ook 
toekomende te verrekenen met gelden, welke hij aan de principaal/
opdrachtgever schuldig is en om de tot onderpand strekkende zaken in 
het openbaar of met rechterlijke machtiging onderhands te verkopen, 
indien de principaal/opdrachtgever met het stellen van zekerheid of de 
voldoening van de vordering van de cargadoor meer dan 30 dagen na 
de verzending van een aanmaning, bij aangetekende brief, facsimile 
bericht of e-mail in gebreke is gebleven; 

4.8.  alle kosten, verbonden aan het overmaken van gelden van of naar of 
ten behoeve van de principaal/opdrachtgever, zijn voor rekening van 
de principaal/opdrachtgever; 

4.9.  indien het door de principaal/opdrachtgever aan de cargadoor 
verschuldigde in een vreemde valuta is uitgedrukt, zal de cargadoor te 
zijner keuze gerechtigd zijn voldoening te eisen, hetzij in het betreffende  
vreemde wettig betaalmiddel, hetzij in een prima bankcheque, hetzij in 
nederlandse courant tegen de notering van de nederlandsche Bank n.v.,  
geldend op de dag, dat de opdracht werd verleend, dan wel de 
hoogste koers per dagtekening van zijn rekening, of de hoogste koers 
van de dag der betaling, ter keuze van de cargadoor; 

4.10.  de cargadoor is nimmer aansprakelijk voor enig koersverlies op 
bedragen, welke hij voor zijn principaal/opdrachtgever onder zich 
heeft, dan wel voor deze moet innen of betalen; 

  hij is gerechtigd om in vreemde valuta luidende vrachten en andere 
bedragen welke hij voor zijn principaal/opdrachtgever moet innen of 
voldoen te aanvaarden, resp. te voldoen in nederlands courant naar 
de notering van de nederlandsche Bank n.v., geldend op de dag der 
betaling; 
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4.11.  alle inlichtingen en mededelingen, bij voorbeeld omtrent 
havenfaciliteiten, dispatch, kosten, het verloop van laden en lossen, 
aankomst en vertrek, stakingen enz. niets uitgezonderd, worden door 
de cargadoor naar beste weten en kunnen verstrekt, doch hij is voor 
de juistheid niet verantwoordelijk; 

4.12.  het afroepen van lading tegen een bepaalde datum en/of tijd door 
de cargadoor geschiedt steeds onder voorbehoud van wijziging 
van die genoemde datum en/of tijd in verband met onvoorziene 
omstandigheden of veranderingen in het vaarplan/vervoerschema; 
de cargadoor is onder meer en met name nooit aansprakelijk voor de 
laycan verplichtingen;

4.13.  de cargadoor is niet aansprakelijk voor de richtige inning van 
remboursen;

 
4.14.  de verscheping van lading kan, zelfs nadat deze door de cargadoor is 

opgenomen, zonder opgave van redenen worden geweigerd; 

4.15.  in geval de cargadoor lading of andere zaken onder zich heeft zal hij 
gerechtigd zijn deze toestand te beëindigen:

 4.15.1.   hij geeft van het voornemen daartoe alsdan kennis per telex, 
of facsimilebericht, of e-mail of aangetekend schrijven aan (het 
laatste hem bekende adres van) zijn principaal/opdrachtgever; 

 4.15.2.  indien niet binnen de in gemelde kennisgeving te stellen 
redelijke termijn over de betreffende lading of andere zaken 
is beschikt, is de cargadoor gerechtigd om deze naar eigen 
goeddunken op te slaan voor rekening en risico van wie het 
aangaat; 

   en hij kan deze, met toepassing van het bepaalde in Boek 
8 artikel 491 van het Burgerlijk wetboek en artikel 632 van 
het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, na verkregen 
rechterlijke machtiging doen verkopen; 

 4.15.3.  van de door hem voorgenomen verkoop zal de cargadoor 
bij e-mail, telex, facsimilebericht of aangetekend schrijven 
kennis geven aan het laatst bekende adres van zijn principaal/
opdrachtgever; 

 4.15.4.  de cargadoor zal alsdan tevens gerechtigd zijn om het hem 
door de principaal/opdrachtgever verschuldigde bedrag te 
verrekenen met de opbrengst der goederen; 
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4.16.  het risico van verminking van enig bericht of storing der berichtgeving 
ten gevolge van het gebruik van de post, radio, telefoon, telex, 
facsimileapparatuur, e-mail en telegrafie en dergelijke is voor rekening 
van de principaal/opdrachtgever; 

  voor misverstanden ontstaan doordat een andere dan de nederlandse 
taal is gebezigd, is de cargadoor niet verantwoordelijk; 

4.17.  de cargadoor is nimmer verplicht om voor zijn principaal/ 
opdrachtgever tegenover derden garanties af te geven of zekerheid 
te stellen; voor alle door hem in opdracht van de principaal/
opdrachtgever gestelde garanties of borgtochten is de principaal 
hem een bij nederlandse handelsbanken gebruikelijke commissie 
verschuldigd over het bedrag, waarvoor de cargadoor maximaal 
onder de door hem gestelde garantie of borgtocht kan worden 
aansprakelijk gesteld; 

4.18.  de cargadoor zal, tenzij schriftelijk (waaronder begrepen wisseling 
van telex-, facsimile berichten en/of e-mails) expliciet anders is 
overeengekomen, niet gehouden zijn om te zorgen voor enige 
verzekering; 

4.19.  de cargadoor staat niet in voor de richtige betaling van in nederland 
uitstaande bedragen, indien het geven van krediet gebruikelijk of in 
het belang van een doeltreffende uitvoering van zijn taak is en de 
debiteur als solvent was te beschouwen, één en ander geheel te zijner 
beoordeling; 

  hij staat nimmer in voor de richtige betaling van in het buitenland 
uitstaande bedragen; 

  niettemin heeft de cargadoor van zijn principaal/opdrachtgever ‘last 
en volmacht’ zowel in nederland als in het buitenland uitstaande 
bedragen op eigen naam in te vorderen en daartoe processen 
aanhangig te maken; 

4.20.  de cargadoor zal gerechtigd zijn om lading af te leveren tegen 
behoorlijke zekerheid, indien de ontvanger niet in het bezit is van 
cognossementen; 

  als behoorlijke zekerheid wordt onder meer aangemerkt een bank-
garantie van een eerste klas Bank op het formulier als aanbevolen door 
de cargadoorsvereniging van welke de betreffende cargadoor lid is; 

4.21.  de cargadoor die de naam van zijn principaal/opdrachtgever noemt of 
door het gebruik van afkortingen of anderszins dan wel het noemen van 
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de scheepsnaam voor kringen van belanghebbenden in de zeehandel/
het vervoer voldoende identificeert, is niet uit eigen hoofde aansprakelijk 
voor de betaling van bestellingen of opdrachten, welke hij namens of 
voor zijn principaal/opdrachtgever bij derden heeft geplaatst;

  elke betaling terzake van zodanige bestelling of opdracht door de 
cargadoor gedaan, zal gelden als een voorschot, dat te allen tijde kan 
worden teruggevorderd zolang de cargadoor het betreffende bedrag 
niet zelf van zijn principaal/opdrachtgever heeft ontvangen; 

4.22.  indien de overeenkomst tussen principaal/opdrachtgever en cargadoor 
het karakter heeft van een duurovereenkomst is, behoudens het 
geval van ernstige wanprestatie van de cargadoor, voor beëindiging 
door de principaal/opdrachtgever inachtneming van een, gelet op de 
omstandigheden van het geval, redelijke opzegtermijn vereist en heeft 
de cargadoor, wanneer inachtneming van die opzegtermijn en een 
eventuele goodwillvergoeding hem niet naar de eis van redelijkheid en 
billijkheid schadeloos stellen recht op een naar redelijkheid en billijkheid 
vast te stellen schadeloosstelling o.a. voor ten behoeve van de principaal 
gedane investeringen, verkoopkosten, reclamekosten, alsmede de extra 
kosten van afvloeiing van overtollig geworden personeel; 

4.23. ‘reach’

 4.23.1.  ingevolge eg verordening no. 1907/2006 van het europees 
parlement en de europese raad van 18 december betreffende 
de “registration, evaluation, authorisation and restriction 
of chemicals” (“reach”) mogen chemische stoffen kort 
gezegd alleen worden gefabriceerd op het grondgebied van 
de europese gemeenschap (“eg”) of op de markt van de 
eg worden gebracht indien zij eerst zijn geregistreerd door 
de fabrikant of importeur van de chemische stoffen bij het 
european chemicals agency (“echa”), overeenkomstig de 
bepalingen van reach;

 4.23.2.  indien en voor zoverre de cargadoor tijdens het verlenen van 
zijn diensten voor de opdrachtgever/principaal handelingen 
verricht met betrekking tot lading (met inbegrip van, 
maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het voor de principaal/
opdrachtgever fysiek binnen het douanegebied van de eg 
brengen van lading) (“verwerken van lading”), en die lading 
op enigerlei wijze (als zodanig, in preparaten of in artikelen) 
chemische stoffen als bedoeld in art. 3.1 reach (“stoffen”) 
bevat, verleent de cargadoor deze diensten slechts onder de 
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voorwaarde dat hij niet wordt beschouwd als importeur hiervan 
in de zin van reach. de principaal/opdrachtgever erkent 
bovendien dat de cargadoor niet als importeur moet worden 
beschouwd. de principaal/opdrachtgever zal op verzoek 
aan de cargadoor iedere redelijke medewerking verlenen die 
nodig is om de cargadoor in staat te stellen aan het bevoegd 
gezag aan te tonen dat de cargadoor niet dient te worden 
beschouwd als importeur en/of welke rechtspersoon wel dient 
te worden beschouwd als importeur;

 4.23.3.  indien en voor zoverre de cargadoor tijdens het verlenen 
van zijn diensten voor de opdrachtgever/principaal lading 
verwerkt die op enigerlei wijze (als zodanig, in preparaten of 
in artikelen) “stoffen” bevat en de cargadoor door derden 
(met inbegrip van het bevoegd gezag) op enig moment 
als importeur wordt aangemerkt met betrekking tot die 
lading, vrijwaart de opdrachtgever/principaal de cargadoor 
tegen alle aanspraken van deze derden, alle contractuele 
verplichtingen en alle wettelijke plichten (met inbegrip van enige 
handhavingsmaatregel door het bevoegd gezag) met betrekking 
tot zulk een aanmerking tot importeur in de zin van reach en 
alle schaden en kosten die de cargadoor hierdoor lijdt of maakt.

5. aansprakelijkheid:

5.1.  voor schaden of verliezen, ontstaan door een niet of onjuist uitvoeren 
van de hem verleende opdracht of anderszins, zal de cargadoor 
slechts aansprakelijk zijn, indien door zijn wederpartij wordt bewezen, 
dat de betreffende schade of het verlies veroorzaakt is door opzet 
of bewuste roekeloosheid van de cargadoor zelf of van zijn leiding 
gevende ondergeschikten; 

5.2.  de aansprakelijkheid van de cargadoor is echter beperkt tot ten 
hoogste een bedrag, gelijkstaande aan de beloning welke de cargadoor 
voor de juiste uitvoering der betreffende opdracht zou toekomen; 

5.3. voorts zal de cargadoor in geen geval aansprakelijk zijn: 

 5.3.1.  voor schade aan of verlies van goederen welke hem ter 
behandeling of ter bewaring zijn toevertrouwd; 

 5.3.2.  voor de gevolgen van oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, enige 
werkstaking, slowdownstaking, uitsluiting, boycot, sabotage, 
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overbelasting van enige haven e.d. welke van invloed zijn op de 
regelmatige uitoefening van zijn bedrijf; 

   in geval lading of andere zaken niet kunnen worden afgeleverd 
in verband met één der in de vorige zin genoemde of andere 
overmacht vormende omstandigheden, zal de cargadoor 
desniettemin aanspraak behouden op vergoeding van 
loodshuur en/of opslagkosten tot aan het tijdstip van de 
aflevering, zulks overeenkomstig het toepasselijk tarief; 

 5.3.3. voor elke vorm/aard van gevolg schade;

5.4.  de principaal/opdrachtgever zal jegens de cargadoor, onverminderd 
het bepaalde in art. 6 : 74, Bw o.m. aansprakelijk zijn voor alle 
verbintenissen, welke jegens de cargadoor aangegaan zijn door 
de kapitein van het schip, ten behoeve waarvan de cargadoor 
voor de principaal/opdrachtgever zijn diensten verleent en voor 
alle opdrachten, welke van de kapitein of van het kantoor van de 
principaal/opdrachtgever of van hun ondergeschikten afkomstig 
zijn, dan wel geschreven zijn op hun briefpapier, ook indien bij 
voorbeeld de kapitein, respectievelijk degene die in naam van de 
principaal/opdrachtgever de betreffende opdracht heeft verleend, zijn 
bevoegdheid heeft overschreden, tenzij de principaal/opdrachtgever 
bewijst dat de cargadoor met deze overschrijding bekend was dan wel 
deze op eenvoudige wijze tijdig en zonder onderzoek buitenslands had 
kunnen zijn vastgesteld;

5.5.  de principaal/opdrachtgever zal de cargadoor vrijwaren in alle 
gevallen, waarin de cargadoor terzake van handelingen, welke hij voor 
de principaal verricht uit eigen hoofde tegenover derden “(overheden/
overheidsinstanties en/of diensten daaronder begrepen) aansprakelijk is, 
met inbegrip van enige hem opgelegde boete, met name maar niet 
uitsluitend ingeval de cargadoor is opgetreden als geadmitteerd 
douane-expediteur, een en ander behoudens gevallen van opzet of 
bewuste roekeloosheid als bedoeld in art. 5.1 van deze voorwaarden. 

6. Verval/verjaring:

iedere vordering tegen de cargadoor verjaart door het enkele verloop van 
9 maanden en vervalt door het enkele verloop van 18 maanden, in beide 
gevallen te rekenen vanaf de laatste dag van de gebeurtenis die aanleiding 
tot de vordering was. 
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7. toepasselijk recht:

op de rechtsverhouding tussen principaal en cargadoor is, tenzij in zoverre 
elders in deze voorwaarden anders staat aangegeven of in de betreffende 
overeenkomst/opdracht expliciet anders is overeengekomen, nederlands 
recht van toepassing en de vraag of en in hoeverre de cargadoor enige 
rechtshandeling namens de principaal juist heeft uitgevoerd, zal derhalve 
eveneens beoordeeld worden volgens de in nederland geldende opvattingen 
en naar nederlands recht; dwalingen van de cargadoor omtrent vreemd recht 
of buitenlandse toestanden kunnen hem niet worden aangerekend. 

8. arbitraal beding:

8.1.  alle tussen principaal/opdrachtgever en cargadoor gerezen geschillen 
zullen worden onderworpen aan arbitrage te rotterdam of amsterdam 
overeenkomstig het tamara-reglement, dat op aanvraag door de 
cargadoor wordt verstrekt;

8.2.  onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het de 
cargadoor echter vrij, doch is hij niet verplicht, 

 8.2.1.  vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de 
verschuldigdheid niet door de wederpartij binnen vier weken na 
factuurdatum/datum van opeisbaarheid schriftelijk is betwist, 
voor te leggen aan de gewone rechter, i.e. in eerste instantie 
aan de rechtbank te rotterdam dan wel amsterdam (ter keuze 
van de cargadoor);

8.2.2.  indien tegen hem door derden voor een gewone (al dan 
niet buitenlandse) rechter of andere (dan ‘tamara’) arbiter(s) 
een procedure aanhangig wordt gemaakt alsdan, waar de 
procedurele mogelijkheid daartoe bestaat, voor diezelfde 
rechter/arbiter(s) zijn opdrachtgever principaal/contractuele 
wederpartij in rechte te betrekken, (bij voorbeeld en met name 
‘in vrijwaring’). 
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9.  deze algemene Voorwaarden zijn naar keuze in het nederlands 
of engels op eerste aanvraag verkrijgbaar bij bovengenoemde 
cargadoorsorganisaties en/of bij ‘de Cargadoor’.

  bij verschil tussen de nederlandse en de in enige andere taal 
gestelde tekst van deze algemene Voorwaarden is de nederlandse 
tekst doorslaggevend;

  bij wijziging van deze voorwaarden treden de nieuwe 
voorwaarden, mits tijdig en behoorlijk gedeponeerd, voor de 
tevoren geldende in de plaats zonder dat daartoe enige nadere 
(rechts)handeling is vereist; 

 

10.  deze bepalingen kunnen worden aangehaald als “algemene 
nederlandse Cargadoors Voorwaarden 2009”. 





BIJLAGE 2 
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Definities 
 

 Definities 

 

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1. Derde(n): al diegenen, niet zijnde ondergeschikten, waarmee de Expediteur zich ten behoeve 

van de Opdrachtgever heeft verbonden, ongeacht of Expediteur zich op eigen naam of op 

naam van Opdrachtgever heeft verbonden; 

 

2. Diensten: alle handelingen en werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die 

Expediteur voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht; 

 

3. Expediteur: de natuurlijke of rechtspersoon die Diensten voor Opdrachtgever verricht en die 

gebruik maakt van deze Voorwaarden, onder welke persoon niet uitsluitend wordt verstaan 

de expediteur als bedoeld in Boek 8 BW;  

 
4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht tot het verrichten van 

Diensten aan de Expediteur geeft en daartoe met deze de Overeenkomst sluit, ongeacht de 

overeengekomen wijze van betaling; 

 

5. Overeenkomst: de door de Expediteur en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met 

betrekking tot de door de Expediteur uit te voeren Diensten, waar deze Voorwaarden deel van 

uitmaken; 

 

6. Overmacht: alle omstandigheden die de Expediteur redelijkerwijze niet heeft kunnen 

vermijden en waarvan de Expediteur de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen 

verhinderen; 

 

7. Voorwaarden: deze Nederlandse Expeditievoorwaarden. 

 

8. Za(a)k(en): de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Expediteur, diens 

hulppersoon of Derden door of namens Opdrachtgever ter beschikking te stellen of gestelde 

zaken. 

 
 
Werkingssfeer 
 

 

 Werkingssfeer 

 

1. Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke 

handelingen met betrekking tot de te verrichten Diensten door de Expediteur, voor zover deze 

niet zijn onderworpen aan dwingend recht. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook 

nadat de Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.  

 

2. Voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, tast 

dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden niet aan. Voorts zal geldend 

geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het 

(ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt. 



 
3. In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van 

deze Voorwaarden. 

 

 Derden 

 
De Opdrachtgever laat aan de Expediteur de vrije hand om ter uitvoering van de Overeenkomst Derden 

in te schakelen en de (algemene) voorwaarden van die Derden voor rekening en risico van 

Opdrachtgever te aanvaarden, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. Expediteur is 

verplicht om op verzoek van Opdrachtgever (een kopie van) de (algemene) voorwaarden waaronder 

hij met die Derden heeft gecontracteerd aan Opdrachtgever te overhandigen.   
 
 
Tot stand komen van de overeenkomst 
 

 

 Totstandkoming Overeenkomst 

  

1. Alle door de Expediteur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

  

2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en 

voor zover Expediteur deze schriftelijk heeft bevestigd of Expediteur met de uitvoering van de 

Diensten is aangevangen.  

 
 
Douanewerkzaamheden  
 

 

 Douanewerkzaamheden 

  

1. Het aan de Expediteur verstrekken van gegevens, die redelijkerwijze worden verstrekt voor 

het verrichten van douaneformaliteiten, houdt opdracht daartoe in, tenzij schriftelijk anders 

is overeengekomen. 

 

2. Deze opdracht wordt door Expediteur aanvaard door middel van een uitdrukkelijke 

schriftelijke bevestiging of doordat de Expediteur aanvangt met de uitvoering van de 

douaneformaliteiten. Expediteur is nooit verplicht een opdracht tot het verrichten van 

douaneformaliteiten te aanvaarden.  

  

3. Indien Expediteur bekend raakt met gegevens of omstandigheden waaruit kan worden 

afgeleid dat Opdrachtgever niet voldaan heeft aan artikel 9 lid 3 van deze Voorwaarden 

(onjuiste en / of onvolledige gegevens en / of documenten ter beschikking heeft gesteld) en 

op basis waarvan Expediteur de opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten niet zou 

hebben aanvaard, is Expediteur te allen tijde gerechtigd deze opdracht, al dan niet vastgelegd 

in een aanvullende overeenkomst en/of machtiging, zonder verplichting tot 

schadevergoeding, te beëindigen en niet (verder) uit te voeren.  

  

 
Vergoedingen en overige kosten 
 

 



 Vergoedingen 

  

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod (offerte) 

geldende prijzen. Indien tussen het moment van het aanbod en het moment van de uitvoering 

van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan 

tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen etc.) 

een verhoging ondergaan, is Expediteur gerechtigd deze verhoging aan Opdrachtgever in 

rekening te brengen. De Expediteur dient de wijzigingen te kunnen aantonen. 

 

2. Indien door de expediteur all-in tarieven of forfaitaire (gefixeerde) tarieven worden berekend, 

moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen 

bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van de Expediteur komen. 

 

3. Tenzij het tegendeel is bedongen,  zijn in all-in tarieven en in forfaitaire (gefixeerde) tarieven 

in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en 

legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies. 

 

4. In geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de 

Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden 

voordoen, die de Expediteur niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de 

uitvoering van de Diensten aanzienlijk verhogen, heeft de Expediteur aanspraak op bijbetaling. 

Waar mogelijk pleegt de Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Alsdan zal de 

bijbetaling bestaan uit de extra kosten die de Expediteur heeft moeten maken teneinde de 

prestatie te verrichten vermeerderd met een extra naar billijkheid vast te stellen vergoeding 

voor de door de Expediteur te verrichten prestaties.  

 

5. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer Derden krachtens 

enige bepaling in de desbetreffende overeenkomsten tussen Expediteur en Derden gedurende 

de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen in het land waar de Dienst wordt 

verricht, tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij 

zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de Opdrachtgever 

aan de Expediteur worden vergoed. 

 

6. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Expediteur, komen bij 

onvoldoende laad- en /of lostijd alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden, 

wachtkosten enz. voor rekening van de Opdrachtgever, ook dan wanneer de Expediteur het 

cognossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest 

heeft aangenomen. De Expediteur dient zich in te spannen om de kosten te voorkomen. 

 
 
Verzekering 
 

 

 Verzekering 

 

1.  Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de Opdrachtgever 

afgesloten na aanvaarding door de Expediteur van de uitdrukkelijke schriftelijke opdracht 

van Opdrachtgever, waarin Opdrachtgever de te verzekeren zaken en de te verzekeren 

waarde duidelijk specificeert.  Opgaaf van de waarde of het belang alleen is niet voldoende. 

 

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



verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon. Voor de gegoedheid van de verzekeraar / 

verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon is de Expediteur niet verantwoordelijk 

noch aansprakelijk. 

 

3. De Expediteur is, wanneer hij bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt van materialen, 

zoals bokken, kranen, vorkheftrucks en andere werktuigen, die niet standaard onder zijn 

uitrusting vallen, gerechtigd voor rekening van de Opdrachtgever een verzekering te sluiten, 

die de risico's dekt die voor de Expediteur uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien. 

Waar mogelijk pleegt de Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever over het 

gebruik van dergelijke materialen. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt 

de Expediteur de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de 

Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daaromtrent. 

 
 
Uitvoering van de overeenkomst 
 

 

 Aflevertijd, wijze van verzending en route 

 

1. Enkele vermelding door de Opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt de Expediteur 

niet. Tijden van aankomst zijn geen fatale termijnen en worden door de Expediteur niet 

gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

2. Indien de Opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft 

gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van de Expediteur, waarbij deze 

steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter 

uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn. 

 
 Aanvang van de Diensten 

 

1. De Opdrachtgever is verplicht de Zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen 

plaats, tijd en wijze ter beschikking van de Expediteur of een Derde te stellen.  

 

2. De Opdrachtgever is verplicht de Expediteur omtrent de Zaken alsmede omtrent de 

behandeling daarvan tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen, waarvan 

hij weet of behoort te weten dat zij voor de Expediteur van belang zijn. Indien de Zaken en/of 

werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder begrepen douane- 

en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de Opdrachtgever tijdig alle 

inlichtingen en documenten te verstrekken die voor de Expediteur noodzakelijk zijn om aan 

die bepalingen te voldoen.  

 

3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens en documenten juist 

en volledig zijn en dat alle instructies en ter beschikking gestelde Zaken in overeenstemming 

zijn met de wet- en regelgeving. De expediteur is niet gehouden doch wel gerechtigd te 

onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn. 

 

 Behandeling van Zaken 

 



1. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in 

ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk 

voorschrift van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van de kosten. 

 

2.  Ongeacht het in lid 1 bepaalde is de Expediteur gerechtigd, maar niet verplicht, om op eigen 

gezag voor rekening en risico van de Opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het 

belang van laatstgenoemde nodig acht. Waar mogelijk overlegt de Expediteur vooraf met de 

Opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk is, neemt de Expediteur de maatregelen die hem het 

beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever, 

zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, van de genomen maatregelen en de daaraan verbonden 

kosten.    
 

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

aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige opgave van 

de Expediteur met betrekking tot de toestand, aard of kwaliteit van de Zaken of ten aanzien 

van overeenstemming van monsters met de Zaken. 

 
 
Aansprakelijkheid 
 

 

 Aansprakelijkheid  

 

1. Alle Diensten geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 

2. De Expediteur is - onverminderd het bepaalde in artikel 17 - niet aansprakelijk voor enige 

schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid 

van de Expediteur of diens ondergeschikten. 

 

3. De aansprakelijkheid van de Expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per 

gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. Met 

inachtneming van voornoemde limiet zal in geval van beschadiging, waardevermindering of 

verlies van de in de Overeenkomst begrepen Zaken de aansprakelijkheid verder zijn beperkt 

tot 4 SDR per kg beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan brutogewicht. 

 

4. De door de Expediteur te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de 

Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de Zaken, bij ontbreken waarvan de door de 

Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is 

ontstaan.  

 

5. De Expediteur is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële 

schade hoe ook ontstaan. 

 

6. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade ontstaat waarvoor de Expediteur niet 

aansprakelijk is, dient de Expediteur zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 

van deze Voorwaarden, in te spannen om de schade van de Opdrachtgever te verhalen op 

degene die voor de schade aansprakelijk is. De Expediteur is gerechtigd de daarbij gemaakte 

kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de Expediteur zijn 

aanspraken op de door hem ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden aan 



de Opdrachtgever af.  

 

7. De Opdrachtgever is tegenover de Expediteur aansprakelijk voor alle schade – waaronder 

maar niet beperkt tot materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, boeten, 

interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens 

niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten en aanspraken wegens 

productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten – die de Expediteur direct 

dan wel indirect lijdt ten gevolge van onder meer de niet nakoming door Opdrachtgever van 

enige verplichting op grond van de Overeenkomst of op grond van toepasselijke nationale 

en/of internationale wet- en regelgeving, ten gevolge van enig voorval dat in de risicosfeer 

van Opdrachtgever is gelegen, alsmede ten gevolge van de schuld of nalatigheid in het 

algemeen van de Opdrachtgever en/of diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde 

en/of werkzame derden. 

 

8. De Opdrachtgever zal de Expediteur te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden, 

waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de Expediteur als de Opdrachtgever, die 

verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade. 

 

9. De Expediteur, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven 

zijn overeengekomen, niet als vervoerder, maar steeds als doen vervoerder volgens titel 2 

afdeling 3 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk, waarbij de aansprakelijkheid wordt 

beheerst door deze Voorwaarden. 

 

10.  Indien de Expediteur door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter 

zake van bij de uitvoering van de Diensten ontstane schade, dan is de Expediteur niet verder 

aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de Overeenkomst.  

 

11.  Kan de Expediteur ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een Derde 

of ondergeschikte aan de Overeenkomst een verweermiddel jegens de Opdrachtgever 

ontlenen, dan kan ook een Derde of ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging 

door de Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de 

Derde of ondergeschikte zelf partij bij de Overeenkomst.  

 

12.  Wordt een Expediteur ter zake van beschadiging of verlies van een Zaak of vertraging in de 

aflevering, buiten overeenkomst aangesproken door iemand die geen partij is bij de 

Overeenkomst of een door of namens de Expediteur gesloten overeenkomst tot vervoer, dan 

is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit Overeenkomst zou zijn. 

 

 Overmacht 

 

1. Ingeval van Overmacht blijft de Overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de 

Expediteur worden echter voor de duur van de Overmacht opgeschort. 

 

2. Alle extra kosten veroorzaakt door Overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of 

terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de 

Opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de Expediteur aan deze te worden voldaan. 

 



 Weigering vervoerders  

 

Indien vervoerders weigeren voor aantal, gewicht enz. te tekenen, is de Expediteur voor de gevolgen 

daarvan niet verantwoordelijk. 

 
 
Dwingend recht 
 

 

 Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen 

 

Deze Voorwaarden laten de artikelen 8:61 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), 8:62 lid 1 en 2 BW, 8:63 lid 

1, 2 en 3 BW onverlet.  

 
 
Betaling 
 

 

 Betalingsvoorwaarden 

 

1. De Opdrachtgever is verplicht de Expediteur de overeengekomen vergoedingen en de andere 

uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aanvang van de 

Diensten te voldoen, tenzij anders overeengekomen.  

 

2. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever.  

 

3.  De in lid 1 bedoelde bedragen zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de 

Overeenkomst schade is opgetreden. 

 

4. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door de Expediteur een krediettermijn wordt 

toegepast, is de Expediteur gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag in rekening te 

brengen. 

 

5.   Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen - ook toekomstige 

- van de Expediteur terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen 

terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien: 

- het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken, de Opdrachtgever 

surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking geheel of voor een 

belangrijk deel over zijn vermogen verliest; 

- de Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de 

nakoming van enige financiële verplichting jegens de Expediteur, ophoudt zijn bedrijf uit 

te oefenen of - ingeval van een rechtspersoon maatschap of vennootschap - indien deze 

ontbonden wordt. 

 

6. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste vordering van de Expediteur zekerheid te stellen 

voor hetgeen de Opdrachtgever aan de Expediteur is verschuldigd dan wel wordt 

verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de Opdrachtgever zelf in verband met het 

verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.  

 



7. De Expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van 

vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden 

verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan het verzoek van de 

expediteur tot een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de Opdrachtgever.  

 

Indien de Expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de 

Opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te 

vorderen.  

 

Waar mogelijk pleegt Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen 

tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt Expediteur de maatregelen die hem het beste 

voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever 

daaromtrent 

 

8. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de Overeenkomst door enige 

overheid in te vorderen dan wel na te vorderen of na te heffen bedragen alsmede daarmee 

samenhangende boetes aan de Expediteur te vergoeden. 

 Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan de expediteur te 

worden vergoed, indien de expediteur in verband met de Overeenkomst  voor voornoemde 

bedragen door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken. 

 

9. De Opdrachtgever zal de Expediteur te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van 

onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van de Expediteur in 

verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd. 

 

10.  Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de 

Overeenkomst, van het uit anderen hoofde ter zake van de Diensten door de Opdrachtgever 

verschuldigde of van verdere op de Zaken drukkende kosten, met vorderingen van de 

Opdrachtgever of opschorting van voormelde vorderingen door Opdrachtgever is niet 

toegestaan. 

 

 Toerekening betalingen en rechtelijke- buitengerechtelijke kosten 

 

1. Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente 

vorderingen te zijn geschied. 

 
2. De Expediteur is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van 

de vordering aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke 

incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is en 

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

 
 Zekerheden  

 

1.  De Expediteur heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en gelden, die de Expediteur 

uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, jegens een 

ieder te weigeren. 

 

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



hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen 

die de Expediteur ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de Zaken heeft of 

zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zaken. 

 

3.  De Expediteur heeft een pandrecht op alle Zaken, documenten en gelden die de Expediteur 

uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle 

vorderingen die de Expediteur ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de 

Zaken heeft of zal krijgen. 

 

4.  De Expediteur zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken aan de Expediteur 

toevertrouwt voor het verrichten van Diensten, kunnen beschouwen als door de 

Opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die Zaken. 

 

5.  Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling 

daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van de Expediteur, 

de Opdrachtgever of hij die aflevering vordert gehouden op verzoek van de Expediteur het 

gedeelte over de verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen 

en voor de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog 

niet vaststaat, zekerheid te stellen. 

 

6. De Expediteur kan de in dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentie recht en recht om 

afgifte te weigeren) eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de Opdrachtgever nog 

verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten en voor hetgeen bij wijze van 

rembours op de zaak drukt. 

 

7.  Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij de wet 

bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands. 

 

8.  Op eerste verzoek van de Expediteur zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door de 

Expediteur aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die de 

Expediteur maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder 

onder meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies. 

 

9. De Expediteur is niet verplicht bij gebreke van documenten vrijwaringen af te geven of 

zekerheden te stellen. Indien de Expediteur een vrijwaring heeft afgegeven of zekerheid 

heeft gesteld, is zijn Opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan. 

 
 
Slotbepalingen 
 

 

 Beëindiging van de Overeenkomst 

 
1. De Expediteur kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de 

Opdrachtgever: 

- zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt; 

- de vrije beschikking over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest; 

- zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; 



- in staat van faillissement wordt verklaard; 

- een akkoord buiten faillissement aanbiedt; 

- surseance van betaling aanvraagt; 

- de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge 

van beslaglegging. 

 

2.  Indien de Expediteur bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of 

meerdere van haar verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Opdrachtgever, 

onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 11, de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat: 

- hij de Expediteur door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft aangegeven waarin de 

Expediteur is tekort geschoten en deze daarbij een termijn van minimaal dertig dagen 

voor nakoming heeft gesteld en; 

- de Expediteur bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

 

3.  Indien de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één 

of meerdere van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Expediteur 

onverminderd haar recht op vergoeding van geleden schade de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat zij de Opdrachtgever door 

aangetekend schrijven een uiterste termijn van minimaal veertien dagen voor nakoming 

heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft 

voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de Expediteur bij 

een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad, 

kan zij ook zonder inachtneming van een uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden. 

 

4. Geen der Partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de tekortkoming, gezien haar 

bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

 

 Procedures tegen derden 

 

Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de Expediteur niet gevoerd, tenzij 

deze zich daartoe op verlangen van de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart. 

 

 Verjaring en verval 

 

1. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering door het enkele 

verloop van negen maanden. 

 

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

 

3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop 

de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde 

met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen 

voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, 

waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op dag waarop de Zaken 

door de Expediteur zijn afgeleverd of hadden moeten worden afgeleverd. 

 

4. In het geval de Expediteur door derden, waaronder enige overheid, wordt aangesproken, 

vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen: 



• de dag volgende op die waarop de Expediteur door de derde in rechte is aangesproken; 

• de dag volgende op die waarop de Expediteur de tot hem gerichte vordering heeft 

voldaan. 

 Indien de Expediteur of een door hem ingeschakelde derde in bezwaar en/of beroep is 

gegaan, vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan op de dag volgende op die waarop 

de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.  

 

5. Tenzij de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn 

van verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde 

is verschuldigd, een nieuwe termijn van verjaring te lopen die drie maanden beloopt. 

 

 Rechtskeuze  

 

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

Nederlands recht. 

 

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

 

 Citeertitel 

 

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

 
 
Geschillen 
 

 

 Arbitrage  

 

1. Alle geschillen, die tussen de Expediteur en zijn wederpartij mochten ontstaan, zullen met 

uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters conform 

het FENEX arbitragereglement. Het FENEX arbitragereglement en de actuele tarieven van de 

arbitrageprocedure zijn te lezen en downloaden via de FENEX website. Een geschil is aanwezig 

wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.  

Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het de Expediteur vrij vorderingen 

van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet door de wederpartij binnen vier 

weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse 

rechter in de vestigingsplaats van de Expediteur. Eveneens staat het de expediteur vrij 

vorderingen met een spoedeisend karakter in kort geding voor te leggen aan de bevoegde 

Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de expediteur. 

 

2. De arbitrage wordt beslecht door drie arbiters, tenzij geen der partijen een verzoek heeft 

ingediend om tot benoeming van arbiters over te gaan en partijen gezamenlijk aan het FENEX-

secretariaat schriftelijk te kennen geven de arbitrage beslecht wensen te hebben door de door 

hen gezamenlijk benoemde arbiter, met als bijlage de schriftelijke verklaring van de door hen 

gezamenlijk benoemde arbiter inhoudende zijn/haar aanvaarding van de benoeming en de 

werking en geldigheid van het FENEX arbitragereglement.  

 

3. Eén der arbiters wordt benoemd door de Voorzitter respectievelijk Vice-voorzitter van de 

FENEX; de tweede wordt benoemd door de Deken der Orde van Advocaten van het 



arrondissement waarbinnen vorenbedoelde Expediteur is gevestigd; de derde wordt benoemd 

door beide aldus aangewezen arbiters in onderling overleg.   

 

4. De Voorzitter van de FENEX zal een ter zake van expeditie en logistiek deskundig persoon 

benoemen; de Deken der Orde van Advocaten zal verzocht worden een ter zake van expeditie 

en logistiek deskundige jurist te benoemen; als derde arbiter zal bij voorkeur gekozen moeten 

worden een persoon, die deskundig is ter zake van de tak van handel of bedrijf, waarin de 

wederpartij van de Expediteur werkzaam is.   

 
5. Waar toepasselijk zullen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen, 

waaronder onder meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer 

van goederen over de weg (CMR), toepassen.  
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