
                                                  

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LESSGO B.V. 
(LESSGO) 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, offertes en op dienstverlening van 
Vervoerder en op alle (vervoers)overeenkomsten 
door  Vervoerder aangegaan met de Wederpartij. 

1.2 Op alle aanbiedingen, offertes  van en op alle 
opdrachten aan Lessgo B.V. (hierna te noemen: 
“Lessgo”) tot de levering door Lessgo van zaken 
met inbegrip van alle aanverwante logistieke 
diensten en op elke vervoersovereenkomst met 
Lessgo in verband daarmee zijn uitsluitend deze 
algemene voorwaarden van toepassing.  

 
Artikel 2. Definities 
2.1 Lessgo B.V.: de gebruiker van deze Algemene 

voorwaarden, gevestigd aan de Koperweg 11C, 
2401LH te  Alphen aan den Rijn, ingeschreven in 
het Handelsregister onder KvK nummer 75121433.  

2.2 Vervoerder: Lessgo B.V. 
2.3 Wederpartij: Iedere (rechts-)persoon die met de 

Vervoerder een (vervoers)overeenkomst heeft 
afgesloten danwel wenst aan te gaan. Kortom de 
contractuele wederpartij van de Vervoerder c.q. de 
afzender van de te vervoeren zaken. 

2.4 Zaken: alle voor menselijke beheersing vatbare 
stoffelijke objecten. 

2.5 Algemene voorwaarden: deze algemene 
voorwaarden. 

2.7 Partijen: Lessgo en de wederpartij tezamen. 
2.8 Offerte: een (schriftelijk) aanbod voor 

dienstverlening danwel voor levering van zaken 
door de Vervoerder vergezeld van een daarmee 
gepaard gaande prijsopgave, uitgebracht op 
verzoek van de Wederpartij.  

2.9 Vervoersovereenkomst: de overeenkomst waarbij 
de vervoerder zich jegens de afzender verbindt tot 
het vervoer van zaken.  

2.10 Geadresseerde: degene die uit hoofde van de 
vervoerovereenkomst jegens de vervoerder het 
recht heeft op de aflevering van de zaken.  

2.11 Logistieke diensten: alle werkzaamheden van 
vervoerder die zien op het vervoeren van zaken. 
Hieronder wordt onder meer (maar niet beperkt tot) 
begrepen: laden, lossen, voorraadbeheer, 
facturering, opslag en vervoer.  

2.12 Vrachtbrief: een document dat in drievoud is 
opgemaakt waarbij één exemplaar bestemd is voor 
de Wederpartij (bewijs van in ontvangstneming), 
één exemplaar bestemd is voor de Vervoerder en 
één exemplaar bestemd is voor de Geadresseerde.  

Artikel 3. Overeenkomsten 
3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen 

pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door 
Vervoerder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt 
uit de schriftelijke bevestiging van Vervoerder. 

3.2 Indien Vervoerder gegevens behoeft van de 
Wederpartij voor de uitvoering van de 
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet 
eerder aan dan nadat de Wederpartij deze 
gegevens juist en volledig aan de Vervoerder ter 
beschikking heeft gesteld. 

3.3 De Vervoerder heeft het recht bepaalde 
werkzaamheden   te laten verrichten door derden. 
Iedere verwijzing in deze algemene voorwaarden 
naar Vervoerder geldt eveneens als een verwijzing 
naar de door de Vervoerder ingeschakelde derden. 
Voor zover nodig geldt dit artikel als een 
derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW ten 
behoeve van de door Vervoerder ingeschakelde 
derden, welke beding Vervoerder voor nu alsdan 
wordt aanvaard.  

3.4 De (Vervoers)overeenkomst tussen partijen betreft 
een overeenkomst van goederenvervoer in de zin 
van artikel 8:20 e.v. BW en artikel 8:1090 e.v.BW.  

3.5 Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook 
nadat de rechtsverhouding is geëindigd, deze 
voorwaarden van toepassing. 

 
Artikel 4. Toepasselijkheid 
4.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn 

slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen.  

4.2 De toepasselijkheid van eventuele andere 
algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende 
bepalingen van de Wederpartij, waaronder 
begrepen maar niet beperkt tot de 
inkoopvoorwaarden van Wederpartij, binden de 
Vervoerder alleen indien de Vervoerder zich 
daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en 
gelden alleen voor de overeenkomst waarop de 
akkoordverklaring is gericht. 

4.3 Indien een bepaling van de algemene 
voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te 
zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid 
van de gehele algemene voorwaarden of 
overeenkomst aan. Partijen treden in overleg 
teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van 
de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te 
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling 
in acht worden genomen. 

 
Artikel 5. Offertes 
5.1 Alle offertes en aanbiedingen van de Vervoerder 

zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn 
voor aanvaarding is aangegeven. Indien de 
aangegeven termijn voor aanvaarding is 
verstreken,  vervalt de offerte/aanbieding.  

5.2 De Vervoerder kan niet aan zijn offertes of 
aanbiedingen worden gehouden indien de 
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de 
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel 
daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat. 

5.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen 
zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege en eventuele in het kader van de 
overeenkomst te maken kosten. Onder deze 
kosten worden onder andere tarieven, lonen, 
vracht-en koersnoteringen, verzendkosten en 
administratiekosten begrepen.  

5.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod dat 
in de offerte of de aanbieding van de Vervoerder 
is opgenomen dan is de Vervoerder daaraan niet 
gebonden, tenzij de Vervoerder anders aangeeft.  

5.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de 
Vervoerder niet tot het uitvoeren van een 
gedeelte van de overeenkomst tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch 
voor toekomstige overeenkomsten. 

 
Artikel 6. Contractsduur 
6.1 De overeenkomst tussen partijen wordt 

aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard 
van de overeenkomst anders voortvloeit of indien 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeenkomen. 

 
Artikel 7. Verplichtingen Wederpartij 
7.1 De Wederpartij is verplicht om de te vervoeren 

zaken deugdelijk te verpakken. 
7.2  De Wederpartij is verplicht om de te vervoeren 

zaken te voorzien van de daartoe benodigde 
juiste documenten (waaronder de vrachtbrief). 

7.3 De Wederpartij is verplicht om de te vervoeren 
zaken tijdig aan de Vervoerder  ter beschikking 
te stellen.  

7.4 De Wederpartij staat in voor de deugdelijkheid en 
de geschiktheid van het gebruikte (verpakkings-
)materiaal en de te vervoeren zaken.  

7.5 De Wederpartij is verplicht bij de ter beschikking 
stelling van zaken aan de Vervoerder een 
vrachtbrief te overhandigen danwel per e-mail of 
anderzins voorafgaand aan het ter beschikking 
stellen van zaken aan de Vervoerder te sturen. 
De vrachtbrief bevat de aanwijzingen voor de 
Vervoerder en juiste en volledige gegevens ten 
behoeve van het vervoer.  

7.6 De Wederpartij is verplicht om tijdig alle 
documenten en inlichtingen omtrent de zaken en 
het vervoer daarvan aan de Vervoerder te 
verschaffen, waarvan de Wederpartij weet of 
behoort te weten dat deze van belang zijn voor 
de Vervoerder. De Wederpartij is verplicht de 
juiste gegevens en instructies met betrekking tot 
de ter beschikking gestelde zaken dan wel de 

nog ter beschikking te stellen zaken te verstrekken 
aan de Vervoerder.    

 
Artikel 8. Verplichtingen Vervoerder 
8.1 De Vervoerder is verplicht bij de inontvangstneming 

van de zaken  de juistheid van de vermelding van 
het aantal zaken op de vrachtbrief en de verpakking 
van de zaken te controleren.   

8.2 De Vervoerder is verplicht om afwijkingen van de 
vrachtbrief te noteren op de vrachtbrief. Deze 
verplichting geldt niet indien naar het oordeel van 
de Vervoerder het vervoer daardoor aanmerkelijk 
zou worden vertraagd. 

8.3 De Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te 
wenden dat de documenten die aan haar ter hand 
zijn gesteld niet verloren gaan of onjuist worden 
behandeld.  

8.4 De Vervoerder is verplicht de aan haar ter vervoer 
in ontvangst gegeven zaken binnen redelijke termijn 
te vervoeren en af te leveren bij de geadresseerde.  

8.5 De Vervoerder is verplicht de te vervoeren zaken in 
ontvangst te nemen op de overeengekomen plaats, 
tijd en wijze en het laadvermogen van het voertuig 
waarin de zaken zullen worden vervoerd mede te 
delen, tenzij aannemelijk is dat de Wederpartij 
hiervan al op de hoogte is.  

 
Artikel 9 De vrachtbrief  
9.1 De wederpartij is verplicht, voor zoveel mogelijk 

voorafgaand aan de in ontvangst geving van de 
zaken aan, maar uiterlijk bij de in ontvangstgeving 
van de zaken, een vrachtbrief aan de Vervoerder te 
sturen dan wel te overhandigen.   

9.2 De vrachtbrief vermeldt de Wederpartij c.q. de 
afzender, de vervoerder, de geadresseerde, het 
aantal te vervoeren zaken, het gewicht van de te 
vervoeren zaken, de uiterlijke staat van de te 
vervoeren zaken en (bijzondere) instructies ten 
behoeve van het vervoer.  

 
Artikel 10 Bewijskracht van de vrachtbrief 
10.1 De vrachtbrief levert bewijs (behoudens 

tegenbewijs) van de voorwaarden van de 
(vervoers_overeenkomst en de partijen bij de 
(vervoers)overeenkomst, van de inontvangstneming 
van de zaken en hun verpakking in uiterlijke goede 
staat, van het gewicht van het aantal zaken en het 
aantal zaken dat er in ontvangst is genomen. Indien 
de Vervoerder geen redelijke middelen ter 
beschikking staan om de juistheid van voornoemde 
vermeldingen te controleren, levert de vrachtbrief 
geen bewijs van die vermeldingen.  

 
Artikel 11. Zekerheden 
11.1 De Vervoerder heeft het recht om de afgifte van 

zaken en documenten die de Vervoerder in verband 
met de Overeenkomst onder zich heeft of nog zal 
verkrijgen, te weigeren jegens een ieder. 

11.2 De Vervoerder kan een retentierecht uitoefenen op 
alle zaken, documenten en gelden die zij in verband 
met de Overeenkomst onder zich heeft of nog zal 
verkrijgen, voor alle vorderignen die de Vervoerder 
op de Wederpartij en/of eigenaar van de zaken 
heeft of nog zal verkrijgen. De Vervoerder kan 
voornoemd retentierecht ook uitoefenen ten aanzien 
van vorderingen die geen betrekking hebben op de 
zaken die de Vervoerder onder zich heeft of nog zal 
verkrijgen.  

11.3 Op het eerste verzoek van de Vervoerder zal de 
Wederpartij (nadere) zekerheid stellen voor door de 
Vervoerder aan derden of aan de overheid betaalde 
of te betalen kosten en andere kosten die de 
Vervoerder maakt of voorziet te zullen maken ten 
behoeve van de Wederpartij, waaronder onder 
meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, 
heffingen en premies.  

Artikel 12. Levering 
12.1 Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn 

overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer 
een fatale termijn. 

12.2 Bij overschrijding van een termijn dient de 
Wederpartij de Vervoerder eerst schriftelijk in 
gebreke te stellen. De Vervoerder dient daarbij een 
redelijke termijn te worden geboden om alsnog 
uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

 



                                                  

 

 

Artikel 13. Kosten en betaling 
13.1 Alle betalingen, die door de Wederpartij aan de 

Vervoerder verschuldigd zijn, zullen worden betaald 
met inachtneming van de daartoe overeengekomen 
betalingstermijn. Bij gebreke daarvan dient betaling 
te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
Deze termijn heeft te gelden als een fatale termijn. 
De Vervoerder is gerechtigd om periodiek te 
factureren. 

13.2 Indien de Wederpartij de factuur niet tijdig betaald, 
dan komt de Wederpartij van rechtswege in 
verzuim. De Wederpartij is in dat geval een rente 
verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de 
wettelijke rente hoger is, in welk geval dan de 
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het 
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het 
moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het 
moment van voldoening van het volledig 
verschuldigde bedrag. 

13.3 Het totale factuurbedrag is in elk geval onmiddellijk 
opeisbaar bij niet tijdige betaling van de 
overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer 
de Wederpartij in staat van faillissement geraakt, 
surseance van betaling aanvraagt of zijn onder 
curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig 
beslag op de zaken of vorderingen van de 
Wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze 
overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. 

13.4 Ontvangen betalingen strekken achtereenvolgens 
ten gunste van vorderingskosten, boete, rente en de 
hoofdsom. 

13.5 De Vervoerder kan, zonder daardoor in verzuim te 
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de 
Wederpartij een andere volgorde voor de 
toerekening van de betaling aanwijst. De 
Vervoerder kan volledige aflossing van de 
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 
opengevallen en lopende rente en incassokosten 
worden voldaan. 

13.6 De Wederpartij is niet bevoegd en gerechtigd tot 
verrekening over te gaan van het bedrag dat hij aan 
de Vervoerder verschuldigd is. 

13.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 
schorten de betalingsverplichting jegens de 
Vervoerder niet op. De Wederpartij is niet 
gerechtigd om de betaling van een factuur op te 
schorten. 

13.8 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in 
de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte voor rekening van de 
Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden 
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse 
incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Vervoerder 
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die 
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de 
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in 
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke 
en executiekosten zullen eveneens op de 
Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is 
over de verschuldigde incassokosten eveneens 
rente verschuldigd. 

13.9 Alle bedragen zoals bedoeld in dit artikel zijn 
terstond opeisbaar en vatbaar voor verrekening 
door de Vervoerder. 

13.10 De Wederpartij is niet bevoegd en gerechtigd tot 
verrekening over te gaan van het bedrag dat hij aan 
de Vervoerder verschuldigd is.  

13.11 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 
schorten de betalingsverplichtingen jegens de 
Vervoerder niet op. 

13.12 Indien de Wederpartij niet aan zijn in het 
onderhavige artikel genoemde  
(betalings-)verplichtingen heeft voldaan jegens de 
Vervoerder, dan is de Vervoerder bevoegd het 
vertrek van het vervoermiddel op te schorten. In dat 
geval komt de daardoor ontstane schade voor 
rekening van de Wederpartij.  

Artikel 14. Prijswijziging 
14.1 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de 

kosten van grondstoffen, materialen, vervoer, 
assurantie en lonen geldend op de dag van offerte. 

14.2 Indien en voor zover de termijn tussen de datum 
van offerte en de levering een tijdvak van drie 
maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van 
de materialen, grondstoffen, transport, assurantie 

en dergelijke in die periode doch na drie 
maanden wijzigingen hebben ondergaan, wordt 
de overeengekomen prijs evenredig gewijzigd. 
De betaling van een eventuele meerprijs op 
grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die 
der hoofdsom. 

14.3 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of wordt 
aangevuld, dan is de Vervoerder gerechtigd om 
daaraan pas uitvoering te geven nadat: 
1. daarvoor akkoord is gegeven door de 

binnen Wederpartij bevoegde persoon en;  
2. de Wederpartij akkoord is gegaan met de 

voor de uitvoering opgegeven prijs en 
andere voorwaarden, daaronder begrepen 
het te bepalen tijdstip waarop daaraan 
uitvoering gegeven zal worden.  

 
Artikel 15. Reclames 
15.1 Indien de zaken door de Vervoerder worden 

afgeleverd zonder dat de geadresseerde, ten 
overstaan van de Vervoerder de staat daarvan 
heeft vastgesteld, worden de zaken behoudens 
tegenbewijs geacht in goede staat te zijn 
afgeleverd.  

15.2 Reclames na vertrek van de Vervoerder omtrent 
de geleverde zaken worden niet in behandeling 
genomen, tenzij de Wederpartij of de 
Geadresseerde aantoont dat hij een gebrek 
redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het 
moment dat de zaken zijn geleverd.  

15.3 De Wederpartij of de Geadresseerde kan op een 
gebrek danwel beschadiging aan de van de 
Vervoerder ontvangen zaak geen beroep meer 
doen, indien hij niet binnen tien dagen na 
aflevering (zijnde de termijn waarbinnen hij het 
gebrek redelijkerwijs moet kunnen ontdekken) 
schriftelijk bij de Vervoerder hieromtrent heeft 
geprotesteerd. De Wederpartij of de 
Geadresseerde zal dienen aan te geven waaruit 
het gebrek dan wel de beschadiging bestaat, 
wanneer en hoe hij het gebrek dan wel de 
beschadiging heeft geconstateerd.  

15.4 De Wederpartij of de Geadresseerde verliest alle 
rechten en bevoegdheden die hem ten dienste 
stonden op grond van gebrekkigheid indien hij 
niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft 
gereclameerd en/of hij de Vervoerder niet de 
gelegenheid heeft geboden de gebreken dan wel 
de beschadiging te herstellen. 

 
Artikel 16. Opschorting, ontbinding en tussentijdse 

opzegging van de overeenkomst 
16.1 De Vervoerder is bevoegd de nakoming van de 

verplichtingen op te schorten of de overeenkomst 
te ontbinden, indien: 
- de Wederpartij de verplichtingen uit de 

overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 
nakomt; 

- na het sluiten van de overeenkomst 
Vervoerder ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen 
dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal 
nakomen; 

- de Wederpartij bij het sluiten van de 
overeenkomst verzocht is om zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst en deze 
zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

- indien door de vertraging aan de zijde van de 
Wederpartij niet langer van de Vervoerder kan 
worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen 
de oorspronkelijk overeengekomen condities 
zal nakomen, is de Vervoerder gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden. 

16.2 Voorts is de Vervoerder 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 ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst in redelijkheid niet van de 
Vervoerder kan worden gevergd. 

16.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de 
vorderingen van de Vervoerder op de 
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de 

Vervoerder de nakoming van de verplichtingen 
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en 
overeenkomst. 

16.4 De Wederpartij is bevoegd om de  
(vervoers-)overeenkomst op te zeggen vóórdat de 
te vervoeren zaken ter beschikking zijn gesteld aan 
de Vervoerder. 

16.5 Partijen zijn gerechtigd om de 
(vervoers)overeenkomst op te zeggen indien er 
voordat de te vervoeren zaken ter vervoer zijn 
aangeboden, omstandigheden zich opdoen of naar 
voren komen die partijen bij het sluiten van de 
(vervoers)overeenkomst niet behoefde te kennen, 
en die, indien zij wel bekend waren geweest 
redelijkerwijs een grond hadden opgeleverd om de 
(vervoers)overeenkomst niet of op andere 
voorwaarden aan te gaan.  

16.6 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de 
gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie 
van de Vervoerder op en is voor de Wederpartij 
geen grond om de overeenkomst tussentijds op te 
zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 
de Vervoerder een verzoek tot wijziging van de 
overeenkomst weigeren. 

16.7 Indien de Vervoerder tot opschorting of ontbinding 
overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot 
vergoeding van schade en kosten daardoor op 
enigerlei wijze ontstaan. 

16.8 Indien de ontbinding aan de Wederpartij 
toerekenbaar is, is de Vervoerder gerechtigd tot 
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de 
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

16.9 Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze 
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de 
Vervoerder  gerechtigd de overeenkomst terstond 
en met directe ingang te ontbinden zonder enige 
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de 
Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

16.10 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd 
door de Vervoerder, zal de Vervoerder in overleg 
met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van 
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit 
tenzij de opzegging aan de Wederpartij 
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de 
werkzaamheden voor Vervoerder extra kosten met 
zich meebrengt, dan worden deze aan de 
Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is 
gehouden deze kosten binnen de daarvoor 
genoemde termijn te voldoen, tenzij de Vervoerder 
anders aangeeft. 

16.11 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) 
surseance van betaling of faillissement, van 
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet 
binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van 
de Wederpartij, van schuldsanering of een andere 
omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer 
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat 
het de Vervoerder vrij om de overeenkomst terstond 
en met directe ingang op te zeggen danwel de order 
of overeenkomst te annuleren, zonder enige 
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling. De 
vorderingen van de Vervoerder op de Wederpartij 
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

16.12 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel 
of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor 
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert 
met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten 
daarvan en de voor de uitvoering van de 
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal 
bij de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

 
Artikel 17. Overmacht 
17.1 De Vervoerder is niet gehouden tot het nakomen 

van enige verplichting jegens de Wederpartij indien 
hij daartoe gehinderd wordt, als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en 
niet op basis van de wet, een rechtshandeling of in 
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening 
komt. 

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen) alle van 



                                                  

 

 

buiten komende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop de Vervoerder geen invloed kan 
uitoefenen, waardoor de Vervoerder niet in staat is 
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in 
het bedrijf van de Vervoerder of van derden 
daaronder begrepen. De Vervoerder heeft ook het 
recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
overeenkomst verhindert, intreedt nadat de 
Vervoerder zijn verbintenis had moeten nakomen. 

17.3 De Vervoerder kan gedurende de periode dat de 
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode 
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der 
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan 
de andere partij. 

17.4 Voor zoveel de Vervoerder ten tijde van het intreden 
van overmacht zijn 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 de Vervoerder 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk 
na te komen gedeelte separaat te factureren. De 
Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als 
ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst. 

 
Artikel 18. Risico-overgang 
18.1 Het risico van verlies, beschadiging of 

waardevermindering gaat op de Wederpartij over op 
het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de 
macht van de Wederpartij worden gebracht.  

 
Artikel 19. Vrijwaring 
19.1 De Wederpartij vrijwaart de Vervoerder voor 

eventuele aanspraken van derden, die in verband 
met de uitvoering van de overeenkomst schade 
lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 
de Vervoerder toerekenbaar is. 

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

 
 Artikel 20. Aansprakelijkheid 
20.1 De Vervoerder kwijt zich van haar taak zoals van 

een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, 
en  zal zich als een zorgvuldig vervoerder 
gedragen.  

20.2 de Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, 
voor zover deze is veroorzaakt door een 
omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet 
heeft kunnen vermijden en voor zover een 
vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen 
verhinderen.  

20.3 Voor andere schade dan schade ten gevolge van 
verlies van of schade aan de te vervoeren zaken, 
zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde 
winst, schade door bedrijfsstagnatie of immateriële 
schade, is de Vervoerder niet aansprakelijk tenzij er 
sprake is van opzet of roekeloosheid aan de zijde 
van de Vervoerder.   

20.4 Indien de Vervoerder aansprakelijk is doordat hij de 
zaken niet heeft afgeleverd binnen een redelijke 
termijn zoals bedoeld in artikel 8 lid 5 van deze 
Voorwaarden, dan is de (vertragings)schade die de 
Vervoerder verschuldigd is aan de Wederpartij 
beperkt tot éénmaal de factuurwaarde van de 
zaken.  

20.5 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van 
dit artikel wordt enige aansprakelijkheid van de 
Vervoerder– uit welke hoofde dan ook – beperkt tot  
het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde 
van haar afgesloten beroeps- en 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald (dekking tot een maximum bedrag van € 

2,500,000 per gebeurtenis vermeerderd met het 
bedrag van een van toepassing zijnde eigen 
risico.  

20.6 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot 
uitkering over mocht gaan of de schade niet door 
de verzekeraar worden gedekt, is de 
aansprakelijkheid van de Vervoerder beperkt tot 
maximaal éénmaal de factuurwaarde van de 
zaken, althans tot dat gedeelte van de zaken 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

20.7 De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade 
voortvloeiende uit een force majeure danwel als 
gevolg van overmacht.  

20.8 De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade 
verband houdende of voortvloeiende uit door of 
namens Wederpartij verstrekte onjuiste 
informatie, documenten, instructies of 
aanwijzingen.  

20.9 De Vervoerder is niet aansprakelijk vooor schade 
verband houdende of voortvloeiende uit 
ondeskundig gebruik van de door de Vervoerder 
opgeleverde zaken of indien het gebruik in strijd 
is met de bestemming van de geleverde zaken, 
evenals ondeskundige opslag van zaken die zijn 
opgeleverd door de Vervoerder. 

20.10 De Vervoerder is niet aansprakelijk bij bijzondere 
risico’s, zoals: overmacht, schuld van de 
afzender of geadresseerde, schade die verband 
houdt met een opdracht van de afzender of 
geadresseerde, een gebrek van de goederen 
zelf. Ook is de Vervoerder niet aansprakelijk voor 
schade ontstaan door bijzondere risico’s, zoals 
die zijn vermeld in de wet, namelijk: vervoer in 
een onoverdekt voertuig, geen of slechte 
verpakking van de zaken; schade door laden, 
stuwen of lossen, als deze handelingen niet voor 
rekening van de vervoerder komen, de aard van 
de zaken zelf, weersomstandigheden, als er 
geen vervoer in een voertuig met 
klimaatbeheersing door partijen is afgesproken,  
onvolledigheid van de adressering en vervoer 
van een levend dier. 

 
Artikel 21 Schadevergoeding 
21.1 Indien de Wederpartij de verplichting zoals 

neergelegd in artikel 7.6 van deze Voorwaarden 
jegens de Vervoerder niet nakomt is zij 
aansprakelijk voor de schade die de Vervoerder 
dientengevolge lijdt. Zij is verplicht de schade die 
de vervoerder als gevolg van het niet nakomen 
van de verplichting zoals neergelegd in artikel 
7.6 van deze Voorwaarden te vergoeden.  

21.2 De Wederpartij is aansprakelijk jegens de 
Vervoerder voor door de Vervoerder geleden 
schade in het geval van opzegging van de 
(vervoers)overeenkomst door de Wederpartij 
zoals bedoeld in artikel 16.4 van deze 
Voorwaarden.  

21.3 De Wederpartij is verplicht de Vervoerder de 
schade te vergoeden die zij lijdt doordat de 
documenten die van de zijde van de Wederpartij 
voor het vervoer vereist zijn, door welke oorzaak 
dan ook, niet naar behoren aanwezig zijn.  

21.4 De partij de (vervoers)overeenkomst op grond 
van artikel 16.5 van deze Voorwaarden opzegt is 
verplicht de geleden schade van de andere partij 
als gevolg van deze opzegging te vergoeden.  

 
Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen 
22.1 Op alle (vervoer-)overeenkomsten waarbij de 

Vervoerder partij is, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing. 

22.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank Den 
Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen die voortvloeien uit of verband 
houden met overeenkomsten tussen Vervoerder 
en Wederpartij, Niettemin heeft de Vervoerder 
het recht het geschil voor te leggen aan de 
volgens de wet bevoegde rechter. 

 
Artikel 23. Wijziging voorwaarden 
23.1 De Vervoerder is bevoegd wijzigingen in deze 

voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen 
treden in werking op het aangekondigde tijdstip 
van inwerkingtreden. De Vervoerder zal de 
gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij 

toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden 
is medegedeeld treden wijzigingen jegens de 
Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is 
medegedeeld. 

 
 


