
Leveringsvoorwaarden	  JP	  Haarlem	  2019	  
	  
•	  Algemene	  bedrijfsvoorwaarden	  
•	  Algemene	  Vervoerscondities	  (AVC).	  
•	  Physical	  Distribution	  Voorwaarden	  (PD-‐voorwaarden).	  
•	  Algemene	  opslagvoorwaarden	  Voorwaarden	  
	  



Specifieke voorwaarden JP Haarlem  

 

Indien en voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de specifieke voorwaarden en algemene 

voorwaarden, prevaleren de specifieke voorwaarden. 

 

Specifieke voorwaarden 

 

 

- Goederen aanwezig bij JP Haarlem waarvan het eigendom ligt bij de opdrachtgever of door 

de opdrachtgever verkocht zijn, hebben een verzekering waarvoor de opdrachtgever zorg 

draagt. Verzekeringen voor het meubilair dienen door de opdrachtgever zelf afgesloten te 

worden. Dit betreft de verzekeringen voor de meubelen die bij JP Haarlem in de daartoe 

betreffende opslagruimte aanwezig zijn. Hiertoe dient een ander risico-adres aangegeven te 

worden bij de verzekeraar (Uitgevoerde risicoklasse:3) 

- De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor eventuele aanvullende verzekeringen voor 

goederentransport, overslag en opslag.   

- Indien blijkt dat een consument niet in staat is de openstaande betaling te verrichten (geen 

saldo, betalingslimieten, storingen of andere oorzaken) dan wordt er in overleg met de 

winkel gehandeld. In geval er geen contact gelegd kan worden met de winkel, ongeacht de 

oorzaak, wordt er aan de betreffende consument gevraagd om het openstaande bedrag over 

te maken aan de opdrachtgever of aan JP Haarlem 

- JP Haarlem is niet verantwoordelijk voor negatieve gevolgen van het incassobeleid. 

- JP Haarlem is niet verantwoordelijk voor annuleringen of andere financiële consequenties 

ten gevolge van een vertraagde, foutieve of niet nagekomen levering.  

- JP Haarlem is niet verantwoordelijk voor schades aan het meubilair. Alleen voor schades die 

tot stand zijn gekomen door de volgende gebeurtenissen wordt de verantwoording door JP 

Haarlem gedragen: 

1. Ten gevolge van een val. 

2. Ten gevolge van een auto-ongeval. 

3. Ten gevolge van een grove fout waarvan JP Haarlem aangeeft dat de schuld op haar is te 

verhalen.  

(houdt er rekening mee dat uitkeringen in bovenstaande gevallen op basis van AVC (2002) 

per kg worden uitgekeerd, daarom adviseren wij de opdrachtgever aanvullende 

verzekeringen af te sluiten m.b.t. goederentransport, opslag en overslag) 

- JP Haarlem kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schades door transport vanaf de 

eerste deur/eerste ingang. Conflicten kunnen voorkomen worden door de klant hierop te 

attenderen. JP Haarlem gaat ervan uit dat de opdrachtgever dit communiceert met haar 

klanten. 

- Schades worden afgewikkeld zoals vermeld in de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 

2002). AVC 2002 kunt u bij ons opvragen. 

- Meerkosten door slechte bereikbaarheid worden middels ons uurtarief doorberekend 

- Factuurbetalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst op onze rekening te zijn 

bijgeschreven. Indien deze termijn is overschreden behouden wij het recht een rentetarief 

van 9,4% in rekening te brengen. 

- Voor JP Haarlem en voor de opdrachtgever geldt een opzegtermijn van 3 maanden 

voorafgaand aan een proeftijd van 1 maand na de eerste uitlevering. 

- JP Haarlem behoudt het recht om een levering af te breken indien haar chauffeurs aangeven 

dat de afleversituatie onverantwoord is. Transportkosten en eventuele meerkosten zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. 

- Annuleringen binnen 24 uur voor levering worden doorberekend tegen het tarief zoals 

eerder in dit overzicht is gecorrespondeerd. 

 



© 2000 Physical Distribution Group           

PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN                                    

1 september 2000  



  

© 2000 Physical Distribution Group 2

                                                  



  

© 2000 Physical Distribution Group 3

           

PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN       

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2000 
ingeschreven onder nummer 177/2000  

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 september 2000  
ingeschreven onder nummer 116/2000     

Physical Distribution Group 
Postbus 3008 

2700 KS Zoetermeer  

Internet: www.pdglogistics.com

 

E-mail: info@pdglogistics.com

     

De Physical Distribution Group is een deelmarkt van Transport en Logistiek Nederland    

http://www.pdglogistics.com
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De Physical Distribution Group is bevoegd de verschuldigde vergoedingen voor copiëren, als  
bedoeld in artikel 17 lid 2 der Auteurswet 1912 en in het KB. van 20.7.1994 (Stb. 351) ex artikel  
16b der Auteurswet 1912 te doen innen door en overeenkomstig de reglementen van de  
Stichting Reprorecht te Amsterdam.  

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,  
or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or  
otherwise, without the permission of the editor.                                 

Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijk toestemming van  
Transport en Logistiek Nederland niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar  
gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing  
is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.     
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ARTIKEL 1    DEFINITIES 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

1. PHYSICAL DISTRIBUTION: Alle werkzaamheden zoals vervoer, expeditie, lossen, inslag, 
opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, 
verzendgereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot 
zaken, een en ander voor zover deze tussen de opdrachtgever en de physical distributor 
zijn overeengekomen.  

2. PHYSICAL DISTRIBUTION OVEREENKOMST: De overeenkomst waarbij de physical  
      distributor zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van physical distribution.  

3. PHYSICAL DISTRIBUTOR: De dienstverlener die met de opdrachtgever een physical 
distribution overeenkomst heeft gesloten en uit dien hoofde zich heeft verplicht tot het 
verrichten van physical distribution. 

4. PD-VOORWAARDEN: De onderhavige Physical Distribution Voorwaarden.  

5. VERVOERSTRAJECT: Dat gedeelte in de uitvoering van de physical distribution overeen 
      komst waarbij de aan de physical distributor toevertrouwde zaken zich bevinden aan boord  
      van een vervoermiddel teneinde daarmee te worden vervoerd. Het traject omvat niet het  
      laden in en lossen uit die vervoermiddelen.  

6. OVERMACHT: Omstandigheden die een zorgvuldig physical distributor niet heeft kunnen  
      vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht  
      wordt steeds verstaan: brand en explosie, alsmede de gevolgen daarvan.  

7. ZAKEN: de ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst aan de Physical Distributor  
      door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.  

8. IN ONTVANGSTNEMING: het moment waarop de zaken door de physical distributor fysiek 
onder zijn hoede zijn genomen ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.  

9. AFLEVERING: het moment waarop de zaken na uitvoering van de overeengekomen  
      werkzaamheden door de physical distributor ter beschikking worden gesteld aan de   
     opdrachtgever c.q. rechthebbende.  

10. EXPEDITIE: het ten behoeve van de opdrachtgever met een vervoerder sluiten van of meer 
vervoerovereenkomsten, dan wel het ten behoeve van de opdrachtgever maken van een 
beding in zodanige vervoerovereenkomst(en).  

11. VOORRAADVERSCHIL: Een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de 
voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de physical distributor en de 
opdrachtgever zou moeten zijn.    
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12.  WERKDAGEN: Alle kalenderdagen, met uitzondering van de zaterdagen, de   zondagen,  
       alsmede de in Nederland algemeen erkende Christelijke- en nationale feestdagen.   

13.  HULPERSONEN: al diegenen van wie de Physical distributor gebruik maakt bij de 
 uitvoering van de overeenkomst (zoals onderaannemers, vertegenwoordigers, en andere     
 hulppersonen)    

ARTIKEL 2     WERKINGSSFEER  

ALGEMEEN 
1. De PD voorwaarden beheersen alle door de physical distributor gedane aanbiedingen, 

gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en 
feitelijke handelingen, een en ander voor zover niet in strijd met dwingend recht.  

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover tussen partijen 
uitdrukkelijk overeengekomen.  

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van door de 
opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitgesloten.  

4. Indien tussen opdrachtgever en physical distributor is overeengekomen om gegevens langs  
      elektronische weg uit te wisselen zijn daarop naast deze voorwaarden tevens van  
      toepassing de door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de  
      Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene  
      Voorwaarden voor Elektronisch Berichtenverkeer, en wel de bij totstandkoming van de pd- 
      overeenkomst gedeponeerde versie.   

VERVOER 
5. Naast de Verdragen, Wetten en wettelijke regelingen, van toepassing op de verschillende 

vervoersmodaliteiten, gelden met inachtneming van het voorgaande, de navolgende regels 
ten aanzien van de aangegeven soorten vervoer:  

- het nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoer Condities 1983, 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en 
Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de pd-overeenkomst 
gedeponeerde versie van deze voorwaarden.   

- het vervoer per spoor: de bepalingen van het vervoersdocument;   

- het vervoer over de binnenwateren: de  Bevrachtingsvoorwaarden 1991, 
gedeponeerd bij de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam 
en Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de pd-overeenkomst 
gedeponeerde versie van deze voorwaarden.  
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- het vervoer door de lucht: de standaard IATA Vervoerscondities, als vermeld op 

de achterzijde van de standaard IATA luchtvrachtbrief, alsmede de condities 
waarnaar op die achterzijde wordt verwezen;  

- gecombineerd vervoer: voor ieder deel van het vervoer de op dat deel 
toepasselijke rechtsregels, alsmede de artt. 8.40 t/m 8:52 BW.  

      Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten en wettelijke regelingen en condities  
      aansprakelijkheden ongeregeld laten, gelden terzake de onderhavige PD voorwaarden.  

EXPEDITIE 
6. In geval de physical distributor zich verbindt tot expeditie zijn van toepassing, de 

Nederlandse Expeditievoorwaarden van 4 januari 1999 als gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, althans de bij 
totstandkoming van de pd-overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden.  

FISCALE- EN DOUANE DIENSTEN 
7. In geval de physical distributor zich verbindt tot fiscale vertegenwoordiging voor de 

opdrachtgever en/of tot het zorgdragen voor douaneformaliteiten (daarbij inbegrepen 
formaliteiten terzake opslag in douane entrepot) zijn daarop van toepassing de Nederlandse 
Expeditievoorwaarden als voornoemd in art. 2 lid 6.  

8. Alle in dit artikel genoemde voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden 
toegezonden.   

ARTIKEL 3    ONDERGESCHIKTEN EN HULPPERSONEN  

1. De physical distributor is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te 
maken van hulppersonen. Voor handelen en nalaten van deze hulppersonen, verricht 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor zij door de physical distributor 
worden gebruikt, staat de physical distributor op dezelfde wijze in als voor zijn eigen onder-
geschikten.    

2. Indien voormelde ondergeschikten of hulppersonen buiten overeenkomst mochten worden 
aangesproken ter zake de werkzaamheden, waartoe zij door physical distributor werden 
gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden 
opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen 
beroepen.  

3. Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan door 
opdrachtgever slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door de physical distribu-
tor gesloten overeenkomst.     
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ARTIKEL 4      VERPLICHTINGEN VAN DE PHYSICAL DISTRIBUTOR  

De physical distributor is verplicht:  

1. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een 
vervoersdocument en de overige door de opdrachtgever verstrekte documenten in 
ontvangst te nemen.  

2. Zorg te dragen voor de in- en uitslag van de zaken.  

3. De opslag en de werkzaamheden aan de zaken te doen plaatsvinden in uitdrukkelijk 
overeengekomen ruimten.  

4. Ten aanzien van de zaken alle, ook niet rechtstreeks uit de physical distribution 
voortvloeiende, noodzakelijke maatregelen op kosten van de opdrachtgever te nemen en 
alvorens daartoe over te gaan, indien mogelijk, overleg te plegen met de opdrachtgever.  

5. Zijn uit de PD-overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid op verzoek van de 
opdrachtgever te verzekeren.   

6. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en ten behoeve van beide partijen met 
uitsluiting van regresmogelijkheden, onder opgave van de gewenste dekking,  
de zaken te verzekeren en een kopie van de polis dan wel een kopie van een 
assurantiecertificaat aan de opdrachtgever te verstrekken.  

7. De opdrachtgever en de door deze aangewezen personen toe te laten tot de ruimten waarin 
zich de zaken bevinden, mits:  

- zulks in aanwezigheid van of iemand namens de physical distributor plaatsvindt 
en dit vooraf tijdig kenbaar is gemaakt,  

- e.e.a. geschiedt conform de huisregels van de physical distributor. 
8. In overleg met de opdrachtgever tegen daarbij overeen te komen vergoeding bijkomende 

werkzaamheden te verrichten.  

9. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen, 
instructies te vragen aan de opdrachtgever, of, indien niet tijdig instructies verkregen kunnen 
worden, de inontvangstneming van de beschadigde zaken te weigeren.  

10. Ter uitvoering van de physical distribution overeenkomst gebruik te maken van materiaal dat 
geschikt is voor het beoogde gebruik.  

11. De zaken in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de 
overeengekomen staat, af te leveren  

12. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens 
die hem op basis van de physical distribution overeenkomst bekend zijn.  
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ARTIKEL 5    VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER   

De opdrachtgever is verplicht:  

1. De physical distributor tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen omtrent 
de zaken alsmede de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij 
voor de physical distributor van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de physical 
distributor deze gegevens kent of behoort te kennen. De opdrachtgever staat in voor de 
juistheid van de door hem verstrekte gegevens.   

2. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de 
overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens de wet 
van de zijde van de opdrachtgever vereiste documenten ter beschikking van de physical 
distributor te stellen.  

3. Naast de overeengekomen prijs voor de physical distribution, de door de physical distributor 
gemaakte bijkomende kosten voor bijkomende werkzaamheden en/of afwijkende 
omstandigheden te vergoeden.  

4. De physical distributor c.q. diens ondergeschikten op diens eerste verzoek te vrijwaren  
      ingeval deze door derden buiten overeenkomst word(t)(en) aangesproken terzake schade  
      dan wel financieel nadeel, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de PD  
      overeenkomst door de physical distributor zelf, diens ondergeschikten en hulppersonen met  
      inbegrip van aanspraken wegens produktaansprakelijkheid.  

5. In te staan voor de door hem aan de physical distributor ter beschikking gestelde zaken en 
materiaal.   

6. De geadresseerde c.q. ontvanger van de zaken te verplichten direct waarneembare schade 
uiterlijk op het moment van de aflevering, en niet-direct waarneembare schade zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de physical 
distributor, bij gebreke van welke (tijdige) melding iedere aanspraak op schadevergoeding 
van de opdrachtgever terzake vervalt.  

7. Bij beëindiging van de overeenkomst tot physical distribution de zich nog bij de physical  
      distributor bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in  
      ontvangst te nemen, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Voor  
      hetgeen na beëindiging van de physical distribution overeenkomst verschuldigd zal zijn, kan  
      de opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid. Indien de  
      opdrachtgever niet voldoet aan de verplichting, als vermeld in dit artikel, is artikel 17 AVC  
      van overeenkomstige toepassing.  

8. Tegenover derden een geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en 
gegevens die hem op basis van de Physical Distribution overeenkomst bekend zijn.   
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ARTIKEL 6 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST  

1. Indien partijen niet anders zijn overeengekomen is de overeenkomst tot physical distribution 
voor onbepaalde tijd van kracht, met een opzeggingstermijn van drie maanden.  

2. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen 
als vermeld in artikel 5 kan de physical distributor, onverminderd zijn recht tot vergoeding 
van de geleden schade, de overeenkomst tot physical distribution opzeggen, nadat hij de 
opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn van minimaal 14 dagen heeft gesteld en de 
opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door 
het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze 
zou worden verstoord, kan de physical distributor met onmiddellijke ingang tot opzegging 
overgaan.  

3. Opzegging van de overeenkomst door de Physical Distributor met onmiddellijke ingang is 
ongeacht de overeengekomen duur van de overeenkomst in ieder geval mogelijk  met 
onmiddellijke ingang ingeval de opdrachtgever:    

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

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

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

- in staat van faillissement wordt verklaard;  

- een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op 

goederen van de opdrachtgever;  

4. Indien de physical distributor gedurende een aaneengesloten periode van 30 dagen  
      toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze tekortkoming  
      rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst, kan de opdrachtgever onverminderd zijn  
      recht tot vergoeding van de geleden schade aan de zaken de overeenkomst tot physical  
      distribution opzeggen, binnen een week nadat hij de physical distributor schriftelijk een  
      uiterste termijn heeft gesteld met een beroep op het onderhavige artikel en de physical  
      distributor bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de lengte  
      van de termijn voor nakoming niet uitdrukkelijk in de PD overeenkomst is overeengekomen,  
      geldt een termijn van dertig kalenderdagen.  

5. Iedere opzegging c.q. schriftelijke kennisgeving dient steeds te geschieden per 
aangetekende post met bericht van ontvangst.   

6. Ingeval na het einde van de overeenkomst de physical distributor nog zaken als bedoeld in 
art. 1 lid 7 onder zich heeft blijven met betrekking tot die zaken de bepalingen van de 
overeenkomst van kracht totdat deze zaken op de overeengekomen wijze uit de macht van 
de physical distributor zijn gebracht.   
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ARTIKEL 7      AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PHYSICAL DISTRIBUTOR  

1. VERVOERSTRAJECT: De physical distributor aanvaardt aansprakelijkheid als vervoerder  
      voor schade aan of verlies van aan hem toevertrouwde zaken, ontstaan tijdens de  
      vervoerstrajecten, ook als hij dit vervoer aan anderen uitbesteedt. Het vorenstaande geldt  
      tenzij de physical distributor vooraf en expliciet tot uitdrukking heeft gebracht dat hij terzake  
      de vervoerstrajecten niet als vervoerder, doch als expediteur optreedt: in dat geval wordt         
      zijn aansprakelijkheid beheerst door de Nederlandse Expeditievoorwaarden.  

2. SCHADE AAN ZAKEN, ONTSTAAN ANDERS DAN TIJDENS VERVOER: De physical  
      distributor is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toevertrouwde zaken   

      vanaf de inontvangstneming daarvan tot aan de aflevering tenzij hij overmacht als bedoeld  
      in art. 1 lid 6 bewijst, en met inachtneming van de navolgende beperkingen en limieten,  
      tenzij partijen anders zijn overeengekomen.  

3. GEVOLGSCHADE: De physical distributor is slechts aansprakelijk voor schade aan of  
      verlies van de hem toevertrouwde zaken en derhalve niet voor immateriële schade,  
      gederfde winst, gevolgschade, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade door  
      vertraging en schade veroorzaakt door adviezen van physical distributor.  

4. OPSLAG IN DE OPEN LUCHT: De physical distributor is niet aansprakelijk voor schade 
aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico's verbonden aan 
opslag, in opdracht van de opdrachtgever, in de open lucht.  

5. AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET: De physical distributor is, behoudens opzet of grove  
      schuld van hemzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van Euro 3,50       
      per kilogram beschadigd of verloren gegaan gewicht, met een maximum van Euro 115.000  
      per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.  

6. VOORRAADVERSCHILLEN: Eventuele voorraadverschillen dienen te blijken uit de   
      voorraadopname, welke tenminste eenmaal per kalenderjaar, na afloop daarvan,     dan wel  
      op het moment waarop de overeenkomst eindigt, dient plaats te vinden. Eventuele tekorten  
      en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weggeboekt. Ingeval van  
      voorraadverschillen kan er slechts dan sprake zijn van enige aansprakelijkheid van de  
      physical distributor daarvoor indien de tekorten (manco's) eventuele overschotten  
      overtreffen met een aantal in stuks, kilogrammen  of liters, dat groter is dan één procent van  
      het aantal dat op jaarbasis betreffende die zaken onderwerp is van de physical distribution  
      overeenkomst.   

      Ten overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de onderhavige voorwaarden ook  
      de aansprakelijkheid van de physical distributor wegens voorraadverschillen beheersen, met       
      inbegrip van de aansprakelijkheidslimieten als omschreven in art. 7 lid 5.   
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ARTIKEL 8      AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER  

1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of verband houdend met 
de aan de physical distributor toevertrouwde zaken, c.q. de aard dan wel verpakking 
daarvan, zoals met name schade, veroorzaakt door de verwezenlijking van het gevaar, 
verbonden aan gevaarlijke stoffen.   

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door personen, die de physical 
distributor van de zijde van de opdrachtgever heeft toegelaten op zijn terrein.  

3. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle kosten, schaden, interessen, boeten, 
straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen schade wegens niet- of niet tijdige 
aanzuivering van douanedocumenten, welke rechtstreeks of middellijk het gevolg zijn van 
de omstandigheid, dat de zaken bij het aanbieden voor physical distribution niet vergezeld  

      waren van de vereiste c.q. onjuiste documenten, danwel die het gevolg zijn van of die op  
      enigerlei wijze verband houden met een omstandigheid waarvoor de physical distributor niet       
      aansprakelijk is.   

ARTIKEL 9  VERJARING  

1. Elke vordering jegens de physical distributor, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde 
van rembours, verjaart door het enkele verloop van twaalf maanden, en vervalt door het 
enkele verloop van achttien maanden.  

2. De verjaring, resp. het verval, loopt vanaf de dag, volgende op die, waarop de zaken 
werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel bij gebreke daarvan vanaf de 
dag volgende op de dag, dat de vordering is ontstaan. In ieder geval vangt de verjaring c.q. 
het verval met ingang van de dag, volgend op die waarop de overeenkomst tussen partijen 
is geëindigd.   

ARTIKEL 10      BETALINGSVOORWAARDEN  

1. Alle bedragen die, uit welken hoofde ook, door de opdrachtgever aan de physical distributor 
verschuldigd zijn, zullen worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn 
of bij gebreke aan een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum.   

2. Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn 
of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum 
betaalt, is hij gehouden daarover wettelijke rente te betalen met ingang van de dag, waarop 
deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der algehele betaling.  

3. De physical distributor is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1, aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn eerst 
verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim  is en de vordering ter 
incasso uit handen is gegeven. 
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4. De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van vorderingen tot betaling 

van vergoedingen voortvloeiend uit de physical distribution overeenkomst, van het uit 
anderen hoofde terzake van de physical distribution verschuldigde of van verdere op de 
zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde, alsmede doet de 
opdrachtgever afstand van enig recht op opschorting van zijn betaling.  

5. Alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen terstond opeisbaar en vatbaar voor 
verrekening zijn in de gevallen zoals genoemd in art.6 lid 2 en 3.   

ARTIKEL 11      ZEKERHEDEN  

1.  De physical distributor heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op  
       gelden, zaken en documenten, die hij in verband met de physical distribution onder zich  
       heeft.   

2. Tegenover de opdrachtgever of de geadresseerde kan de physical distributor het recht van  
      retentie steeds uitoefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden door  
      opdrachtgever of geadresseerde uit welken hoofde ook. Hij kan dit recht tevens uitoefenen  
      voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt.  

3. De physical distributor kan het in lid 2 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen 
voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande 
overeenkomsten tot physical distribution.  

4. De physical distributor kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor een hem in 
verband met een rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te 
aanvaarden.  

5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling 
daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, 
verplicht het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen 
en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het 
bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.  

6. Op alle zaken, documenten en gelden, die de physical distributor uit welken hoofde en met 
welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, wordt geacht een pandrecht te 
zijn gevestigd als bedoeld in art. 3:236 BW voor alle vorderingen, die hij ten laste van de 
opdrachtgever of van de eigenaar heeft of zal krijgen.  

7. Verkoop van enig onderpand geschiedt op de bij de wet bepaalde wijze of -indien 
daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.  

8. De bevoegdheid tot verkoop als bedoeld in het voorgaande lid houdt in de zich in zijn bezit  
bevindende zaken op kosten van de opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de 
artikelen 3:249 e.v. BW en zichzelf uit de opbrengst alle door de opdrachtgever  

     verschuldigde bedragen te voldoen, e.e.a indien de opdrachtgever in gebreke is de  
      bedragen te voldoen, die door hem aan de physical distributor verschuldigd zijn, dan wel de  
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      opdrachtgever de physical distributor goede grond heeft gegeven te vrezen, dat in die  
      betalingsverplichtingen zal  worden tekortgeschoten.  

9. De physical distributor kan de verpande zaken desgevraagd doen vervangen door een 
uitsluitend te zijner beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid.  

10. Op eerste verzoek van de physical distributor zal de opdrachtgever zekerheid stellen voor 
vracht, rechten, belastingen, heffingen, premies, en andere kosten die de physical 
distributor maakt of verlangd wordt te maken ten behoeve van de opdrachtgever.   

      Alle gevolgen van het niet (tijdig) voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen  
      ten laste van de opdrachtgever.     

ARTIKEL 12      BEVOEGDE RECHTER  

1. Alle overeenkomsten, waarop deze physical distribution voorwaarden van toepassing zijn, 
zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.  

2.   Alle uit of in verband met de overeenkomst voortvloeiende geschillen, ongeacht welke  
      algemene voorwaarden op die geschillen van toepassing zijn zullen worden berecht door de  
      bevoegde rechter van de plaats waar de Physical Distibutor statutair is gevestigd of de  
      bevoegde rechter te Amsterdam in geval deze vestigingsplaats buiten Nederland ligt.   

ARTIKEL 13      AANBEVOLEN CITEERTITEL  

De onderhavige voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Physical Distribution 
voorwaarden 2000" en zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te 
Amsterdam en Rotterdam op 1 september 2000.  

Bij verschil tussen de Nederlandse tekst en die, gesteld in enige ander taal, prevaleert de 
Nederlandse tekst.      
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ALGEMENE
OPSLAGVOORWAARDEN

ARTIKEL 1
DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002, zoals laatstelijk vastge-
steld door sVa / Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2. BW: Burgerlijk Wetboek.

3. CMR: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal ver-
voer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld
door het protocol van 1978.

4. Opslagovereenkomst: de overeenkomst waarbij de bewaarnemer
zich jegens de bewaargever verbindt de hem toevertrouwde zaken in
opslag te nemen.

5. Opslag: het inslaan, bewaren en uitslaan van de aan de bewaarne-
mer toevertrouwde zaken.

6. Opslagbewijs: Een vrachtbrief dan wel enig ander document waar-
op dient te worden vermeld datum inontvangstneming, aantal colli
alsmede inhoud van de colli, maten, gewichten en bijzondere in-
structies,  schriftelijk door de bewaargever bij het aangaan van de
opslagovereenkomst ter kennis gebracht aan de bewaarnemer en al
hetgeen overigens bewaargever en bewaarnemer goeddunkt.
De afwezigheid, de onregelmatigheid of het verlies van het opslag-
bewijs staat de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet in de
weg.

7. Bewaargever: degene die opdracht geeft tot opslag van zaken.
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8. Bewaarnemer: degene die de opdracht tot opslag aanvaardt en uit-
voert.

9. Inontvangstneming: het moment waarop de bewaarnemer de zaken
heeft aanvaard.

10. Aflevering: het moment waarop de bewaarnemer de zaken over-
draagt aan de bewaargever ter plaatse waar de opslag is geschied.

11.Inslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer na inontvangstne-
ming worden verricht teneinde de zaken op te slaan in de daarvoor
bestemde ruimte.

12. Uitslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer worden verricht
ten einde de zaken te kunnen afleveren  aan de bewaargever.

13. Overmacht: omstandigheden die een zorgvuldig bewaarnemer niet
heeft kunnen vermijden en voor zover  zulk een bewaarnemer de ge-
volgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

14. Werkdagen: alle kalenderdagen, met uitzondering van de zaterda-
gen, de zondagen, alsmede algemeen erkende Christelijke- en
Nationale feestdagen.

ARTIKEL 2
WERKINGSSFEER

1. De Algemene Opslagvoorwaarden zijn van toepassing op de opslag-
overeenkomst, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend
recht.

2. Voor zover daarin door deze Algemene Opslagvoorwaarden niet
wordt voorzien, zijn op de opslag de bepalingen van Boek 8 titel 13
BW en de AVC analoog van toepassing.



ARTIKEL 3
VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAARNEMER

De bewaarnemer is verplicht:

1. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en
wijze, vergezeld van de noodzakelijke door de bewaargever te ver-
strekken documenten in ontvangst te nemen, in te slaan, op te slaan
en uit te slaan en de zaken in dezelfde staat als waarin hij deze ont-
vangen heeft dan wel in de overeengekomen staat af te leveren.

2. a. Bij inontvangstneming van de zaken en het opslagbewijs een ge-
tekend exemplaar van het opslagbewijs  aan de bewaargever te re-
tourneren.

b. Bij de inontvangstneming van de zaken de juistheid van de ver-
melding van het aantal zaken op het opslagbewijs alsmede de ui-
terlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te controleren
en in geval van afwijking daarvan aantekening te maken op het
opslagbewijs. Deze verplichting bestaat niet wanneer naar het
oordeel van de bewaarnemer de inontvangstneming daardoor aan-
merkelijk zou worden vertraagd.

c. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in
ontvangst te nemen instructies te vragen aan de bewaargever.
Indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, is de be-
waarnemer gerechtigd de inontvangstneming van de zaken te wei-
geren. Evenzo is de bewaarnemer gerechtigd de inontvangstne-
ming van de zaken te weigeren indien deze, voor zover van toe-
passing, worden aangeboden in ondeugdelijke of beschadigde
verpakking.

d. Het opslagbewijs levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de
voorwaarden der opslagover-eenkomst en de partijen bij die over-
eenkomst, van de inontvangstneming van de zaken en hun ver-
pakking in uiterlijk goede staat, van het gewicht en van het aantal
zaken.
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Indien de bewaarnemer geen redelijke middelen ter beschikking
staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in lid 2b van dit
artikel te controleren, levert het opslagbewijs geen bewijs van die
vermeldingen.

3. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan schriftelijk
opgave te doen aan de opdrachtgever.

4. De opslag te doen plaatsvinden in de overeengekomen ruimte(n).
Indien geen ruimte is overeengekomen zal de bewaarnemer de za-
ken opslaan in een hiervoor geschikte ruimte.

5. Aan de bewaargever mededeling te doen ten aanzien van eventuele
verplaatsing van de zaken. De bewaarnemer is gerechtigd de zaken
te verplaatsen naar een andere geschikte ruimte, voor zover dit in
het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is.

6. Ten aanzien van de zaken alle, ook niet rechtstreeks uit de opslag-
overeenkomst voortvloeiende, noodzakelijke maatregelen op kosten
van de bewaargever te nemen en alvorens daartoe over te gaan, in-
dien mogelijk, overleg te plegen met de bewaargever.

7. Zijn wettelijke aansprakelijkheid alsmede zijn aansprakelijkheid,
voortvloeiend uit de Algemene Opslagvoorwaarden, te verzekeren
bij een solide verzekeraar en op verzoek van de bewaargever deze
een kopie van de polis te verstrekken.

8. Op schriftelijk verzoek en voor rekening van de bewaargever ten
behoeve van deze, onder opgave van de gewenste dekking, de zaken
te verzekeren bij een solide verzekeraar en op verzoek een kopie
van de polis aan de bewaargever te verstrekken.

9. De bewaargever en de door deze aangewezen personen voor eigen
risico toe te laten tot de ruimten waarin zich de zaken bevinden,
mits zulks:
- in aanwezigheid van de bewaarnemer plaatsvindt;
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- tijdig kenbaar is gemaakt;
- geschiedt conform de huisregels van de bewaarnemer.

10. In te staan voor het door hem gebruikte materiaal ter uitvoering van
de opslagovereenkomst.

11. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van
feiten en gegevens, die hem op basis van de opslagovereenkomst
bekend zijn.

12. De zaken slechts af te leveren nadat hij hiertoe schriftelijk van de
bewaargever opdracht heeft gekregen. De bewaarnemer kan de za-
ken uitsluitend afleveren aan degene die hiertoe blijkens de schrifte-
lijke opdracht van de bewaargever is aangewezen. 

ARTIKEL 4
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARNEMER

1. Indien de door de bewaarnemer ontvangen zaken in hun eventuele
verpakking niet in dezelfde dan wel in de overeengekomen staat
worden afgeleverd, is de bewaarnemer, behoudens overmacht en het
verder in deze voorwaarden bepaalde, voor de daardoor ontstane
zaakschade aansprakelijk. De last de zaakschade te bewijzen rust op
de bewaargever.

2. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor
zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico�s verbonden
aan opslag in de open lucht, in opdracht van de bewaargever.

3. De bewaarnemer die de op hem uit hoofde van artikel 3 lid 1 rusten-
de verplichtingen niet nakwam, is voor de daardoor ontstane schade
niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de
bijzondere risico�s verbonden aan een of meer van de volgende om-
standigheden:
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a behandeling, lading, stuwing of lossing van de zaken door de be-
waargever of personen die voor rekening van de bewaargever
handelen;

b. de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard samen-
hangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk
verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming,
ontploffing,  smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekka-
ge, normaal kwaliteitsverlies, of optreden van ongedierte of
knaagdieren;

c. hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht,
doch slechts indien niet is overeengekomen dat de opslag zal
plaatsvinden in een ruimte speciaal ingericht om de zaken aan in-
vloed daarvan te onttrekken;

d. onvolledigheid of gebrekkigheid van cijfers, letters of merken
der colli�s.

4. a. Wanneer de bewaarnemer bewijst dat, gelet op de omstandighe-
den van het geval, het niet nakomen van de verplichtingen een ge-
volg heeft kunnen zijn van één of meer bijzondere risico�s als ge-
noemd in lid 3 van dit artikel, wordt vermoed, dat het niet nako-
men daaruit voortvloeit. Degene die jegens de bewaarnemer recht
heeft op de zaken kan evenwel bewijzen dat dit niet nakomen ge-
heel of gedeeltelijk niet door één van deze risico�s is veroorzaakt.

b. Indien in overeenstemming met hetgeen door partijen is overeen-
gekomen opslag plaatsvindt in een ruimte, speciaal ingericht om
de zaken te onttrekken aan de invloed van hitte, koude, tempera-
tuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan de bewaarnemer
ter ontheffing van zijn aansprakelijkheid een beroep doen op lid
3 sub c van dit artikel indien hij bewijst dat alle maatregelen
waartoe hij, rekening houdend met de omstandigheden, verplicht
was, zijn genomen met betrekking tot de keuze, het onderhoud
en het gebruik van deze inrichtingen.
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5. De aansprakelijkheid van de bewaarnemer voor de in lid 1 van dit
artikel bedoelde zaakschade is beperkt tot € 3,40 per kilogram ver-
miste of beschadigde zaken met het absoluut maximum van een na-
der tussen partijen bij het sluiten van de opslagovereenkomst over-
een te komen bedrag. Is een zodanig bedrag niet overeengekomen,
dan geldt een maximum bedrag van  € 453.780 per gebeurtenis of
reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. De
schadevergoeding zal evenwel niet meer bedragen dan de factuur-
waarde van de zaken op het moment van inontvangstneming hier-
van door de bewaarnemer.

6 Een handeling of een nalaten van wie ook, behalve van de bewaar-
nemer zelf, geschiedt met het opzet schade te veroorzaken, hetzij
roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou
voortvloeien, ontneemt de bewaarnemer niet het recht zich op enige
uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid te beroepen.

7. Indien de bewaarnemer de opslag niet op het overeengekomen tijd-
stip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht
is hij, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verplicht
de activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk en niet tegen extra kosten
voor de bewaargever, op de overeengekomen wijze te verrichten. 
Wanneer de bewaargever daarnaast kosten heeft gemaakt in verband
met het feit dat de bewaarnemer de opslag niet op de overeengeko-
men wijze, tijdstip en plaats heeft verricht is de bewaarnemer voor
deze kosten aansprakelijk tot ten hoogste een bij het sluiten van de
opslagovereenkomst overeen te komen bedrag. Indien een zodanig
bedrag niet is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de be-
waarnemer voor deze kosten maximaal € 681 per gebeurtenis bedra-
gen. 

8. Indien de bewaarnemer verzuimt één of meer contactpersonen aan
te wijzen als bedoeld in artikel 3 lid 3 wordt degene, die namens de
bewaarnemer de opslagovereenkomst heeft ondertekend, geacht
contactpersoon te zijn.
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9. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
inlichtingen en opdrachten, verstrekt door of aan andere personen
dan die bedoeld in artikel 3 lid 3 dan wel artikel 4 lid 8 van deze
voorwaarden. 

10. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade die de bewaarge-
ver lijdt doordat deze niet heeft voldaan aan zijn informatieverplich-
ting als bedoeld in artikel 5 lid 7.

11. Indien de bewaarnemer herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplich-
tingen kan de bewaargever, onverminderd zijn recht tot vergoeding
van schade zoals omschreven in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel,
de opslagovereenkomst opzeggen, nadat hij de bewaarnemer schrif-
telijk een uiterste termijn heeft gesteld en deze bij afloop daarvan
nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade
is de bewaarnemer ten hoogste een bij het sluiten van de opslag-
overeenkomst overeen te komen bedrag verschuldigd. Indien geen
bedrag is overeengekomen, geldt als schadevergoeding het bedrag
volgens recht, respectievelijk gebruik, respectievelijk billijkheid.

ARTIKEL 5
VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAARGEVER

De bewaargever is verplicht:

1. De bewaarnemer tijdig al die opgaven te doen omtrent de zaken als-
mede de behandeling daarvan waartoe hij in staat is of waartoe hij
in staat behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat
zij voor de bewaarnemer van belang zijn, tenzij hij mag aannemen
dat de bewaarnemer deze gegevens kent of behoort te kennen. 
De bewaargever staat in voor de juistheid van de door hem verstrek-
te gegevens.
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2. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en
wijze, vergezeld van de door of krachtens de wet van de zijde van
de bewaargever vereiste documenten en de overige noodzakelijke
documenten, waaronder een opslagbewijs, ter beschikking van de
bewaarnemer te stellen.

3. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan schriftelijk
opgave te doen aan de bewaarnemer.

4. Naast de overeengekomen prijs voor de opslag, de door de bewaar-
nemer gemaakte kosten als bedoeld in artikel 3 lid 6 binnen de ge-
stelde betalingstermijn te vergoeden.

5. De bewaarnemer te vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake
van schade, veroorzaakt door een handelen of nalaten door de be-
waargever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van
wier diensten de bewaargever gebruik maakt. 

6. In te staan voor het door hem aan de bewaarnemer ter beschikking
gestelde materiaal.

7. De bewaarnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van
wijzigingen van zijn adres. De bewaarnemer kan volstaan met het
doen van alle mededelingen aan de bewaargever, waartoe hij uit 
hoofde van de opslagovereenkomst is gehouden, aan het laatst be-
kende adres.

8. Bij beëindiging van de opslagovereenkomst de zich nog bij de be-
waarnemer bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die
overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na betaling van al het-
geen verschuldigd is of zal worden.
Voor hetgeen na beëindiging van de opslagovereenkomst verschul-
digd zal zijn, kan de opdrachtgever volstaan met het stellen van vol-
doende zekerheid.

9. De bewaarnemer schriftelijk opdracht te geven tot aflevering van
zaken, waarbij nadrukkelijk dient te worden omschreven aan wie de
zaken moeten worden afgeleverd.
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10. a. Bij terugname van de zaken een getekende vrachtbrief of enig
ander document aan de bewaarnemer te retourneren, waaruit
aflevering van zaken blijkt.

b. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door
de bewaarnemer worden afgeleverd, zonder dat de bewaarge-
ver bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk
voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het
verlies is aangegeven, op de vrachtbrief dan wel enig ander af-
leverbewijs aantekent, wordt de bewaarnemer geacht de zaken
in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft
ontvangen.

c. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is
en de bewaargever niet binnen één week na aanneming van de
zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard
van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van de
bewaarnemer heeft gebracht, wordt de bewaarnemer eveneens
geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als
waarin hij hen heeft ontvangen.

11. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van
de feiten en gegevens, die hem op basis van de opslagovereenkomst
bekend zijn.

ARTIKEL 6
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARGEVER

1. De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van on-
juiste of onvolledige opgaven omtrent de zaken alsmede de behan-
deling daarvan.

2. De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door
personen of zaken die de bewaarnemer overeenkomstig artikel 3 lid
9 van deze voorwaarden van de zijde van de bewaargever heeft
moeten toelaten op zijn terrein.
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3. Indien de bewaargever verzuimt één of meer contactpersonen aan te
wijzen als bedoeld in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, wordt
degene die namens de opdrachtgever de opslagovereenkomst heeft
ondertekend geacht contactpersoon te zijn.

4. De bewaargever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van in-
lichtingen en opdrachten, verstrekt door of aan andere personen dan
die bedoeld in artikel 5 lid 3 dan wel artikel 6 lid 3 van deze voor-
waarden. 

5. Indien de bewaargever niet tijdig opgave doet omtrent de zaken, als-
mede de behandeling daarvan als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze
voorwaarden, dan wel de overeengekomen zaken niet op het over-
eengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en
plaats, vergezeld van de vereiste documenten als bedoeld in artikel
5 lid 2 van deze voorwaarden, ter beschikking stelt, is hij verplicht
deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de
overeengekomen wijze voor de bewaarnemer te verrichten.
Wanneer de bewaarnemer daarnaast kosten heeft gemaakt in ver-
band met het feit dat de bewaargever zijn verplichtingen, als be-
doeld in artikel 5 de leden 1 en 2 van deze voorwaarden niet is na-
gekomen, is de bewaargever voor deze kosten aansprakelijk tot ten
hoogste een bij het sluiten van de opslagovereenkomst overeen te
komen bedrag. Indien een zodanig bedrag niet is overeengekomen,
zal de aansprakelijkheid van de bewaargever voor deze kosten
maximaal € 681 per gebeurtenis bedragen. 

6. Indien de bewaargever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplich-
tingen kan de bewaarnemer, onverminderd zijn recht tot vergoeding
van schade, de opslagovereenkomst opzeggen, nadat hij de bewaar-
gever schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de bewaarge-
ver bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade is
de opdrachtgever ten hoogste een bij het sluiten van de opslagover-
eenkomst overeen te komen bedrag verschuldigd. Indien geen be-
drag is overeengekomen, geldt als schadevergoeding het bedrag vol-
gens recht, respectievelijk gebruik, respectievelijk billijkheid. 
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7. Indien de bewaargever niet voldoet aan zijn verplichtingen, als ver-
meld in artikel 5 lid 8, is artikel 21 AVC overeenkomstig van toe-
passing.

ARTIKEL 7
TERUGNAME VAN ZAKEN

1. De bewaargever kan te allen tijde aflevering van zaken vorderen te-
gen betaling van de overeengekomen vergoeding en de overige kos-
ten als bedoeld in artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden. 

2. Indien de bewaargever (voortijdige) aflevering van zaken verlangt,
zal de bewaargever de bewaarnemer een redelijke termijn gunnen
waarbinnen de zaken moeten worden afgeleverd.

3. a. De bewaarnemer kan, benevens het bepaalde in artikel 6 lid 6
van deze voorwaarden, terugname van zaken vorderen indien in
redelijkheid niet kan worden verlangd dat de opslag wordt voort-
gezet. De bewaarnemer zal de bewaargever een redelijke termijn
gunnen waarbinnen de zaken moeten worden teruggenomen.

b. Wanneer de bewaargever niet binnen de gestelde termijn tot te-
rugname van de zaken overgaat, is de bewaarnemer gerechtigd
de overeenkomst met betrekking tot die zaken op te zeggen. Het
bepaalde in de artikelen 5 lid 8, 6 lid 6 en 6 lid 7 van deze voor-
waarden is met betrekking tot deze zaken overeenkomstig van
toepassing.

4. Voor zover de bewaarnemer op grond van lid 3 van dit artikel terug-
name van zaken door de bewaargever verlangt voordat de overeen-
gekomen opslagtermijn is verstreken, worden de door de bewaarge-
ver verschuldigde bedragen naar evenredigheid in rekening gebracht
indien de oorzaak van beëindiging van de opslag is te wijten aan de
bewaarnemer. Indien echter de oorzaak voor beëindiging van de op-
slag is te wijten aan de bewaargever, is deze de overeengekomen
vergoeding en de overige kosten als bedoeld in artikel 5 lid 4 van
deze voorwaarden verschuldigd.
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ARTIKEL 8
VERJARING

1. Alle vorderingen uit hoofde van de opslagovereenkomst verjaren
met de tijd van twaalf maanden na beëindiging van de opslagover-
eenkomst.

ARTIKEL 9
BETALINGSVOORWAARDEN

1. Alle door de bewaarnemer en de bewaargever verschuldigde bedra-
gen, uit welken hoofde ook, zullen worden betaald, met inachtne-
ming van de overeengekomen termijn of bij gebreke aan een over-
eengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum.

2. Indien de bewaarnemer dan wel de bewaargever enig verschuldigd
bedrag niet binnen de overeengekomen termijn of bij gebreke van
een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurda-
tum betaalt, is hij gehouden daarover de wettelijke rente te betalen
op voet van artikel 6:119 BW, met ingang van de dag, waarop deze
betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling.

3. De bewaarnemer dan wel de bewaargever is gerechtigd om alle
noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1van dit artikel,
aan de bewaargever dan wel de bewaarnemer in rekening te bren-
gen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf
het moment dat de bewaargever dan wel de bewaarnemer in ver-
zuim is èn de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

4. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedin-
gen voortvloeiend uit de opslagovereenkomst, van het uit anderen
hoofde terzake van de opslag verschuldigde of van verdere op de
zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet
toegestaan.

17



5. In elk geval zullen alle bedragen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel,
terstond opeisbaar en in afwijking van lid 4 van dit artikel vatbaar
zijn voor verrekening indien:

a. de bewaargever dan wel de bewaarnemer in staat van faillisse-
ment verkeert of aan de bewaargever dan wel de bewaarnemer
surséance van betaling is verleend;

b. de bewaargever dan wel de bewaarnemer:

1. een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;

2. wezenlijk in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtin-
gen;

3. de opslagovereenkomst opzegt op grond van artikel 4 lid 11
dan wel artikel 6 lid 6 van deze voorwaarden;

4. ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of - ingeval van een rechts-
persoon of vennootschap - indien deze ontbonden wordt.

ARTIKEL 10
ZEKERHEDEN

1. De bewaarnemer heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt,
een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de
opslag onder zich heeft.
Dit recht komt hem echter niet toe, indien hij op het tijdstip dat hij
de goederen ten opslag ontving, reden had te twijfelen aan de be-
voegdheid van de bewaargever de goederen ten opslag ter beschik-
king te stellen.

2. Tegenover de bewaargever kan de bewaarnemer het recht van reten-
tie slechts uitoefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal wor-
den terzake van de opslag. 
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3. De bewaarnemer kan het in lid 2 van dit artikel toegekende recht
van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de bewaar-
gever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opslagover-
eenkomsten.

4. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde be-
drag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren bereke-
ning nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte
over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te vol-
doen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van
het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te
stellen.

5. Alle goederen, documenten en gelden, die de bewaarnemer in ver-
band met de opslagovereenkomst onder zich heeft, strekken hem tot
onderpand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de bewaarge-
ver heeft.

6. Behoudens in de gevallen dat de bewaargever in staat van faillisse-
ment verkeert dan wel hem surséance van betaling is verleend, dan
wel bij beëindiging van de opslagovereenkomst als bedoeld in arti-
kel 6 lid 6 en artikel 6 lid 7 van deze voorwaarden, heeft de bewaar-
nemer nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toe-
stemming van de rechter, overeenkomstig artikel 3: 248 lid 2 BW.

7. a. Indien de bewaargever in gebreke is de bedragen te voldoen, die
door hem aan de bewaarnemer verschuldigd zijn en terzake
waarvan de bewaarnemer ingevolge de voorgaande leden een re-
tentierecht en/of pandrecht heeft, heeft de bewaarnemer, na ver-
kregen toestemming van de rechter, het recht de bij hem opge-
slagen zaken op kosten van de bewaargever te verkopen en zich-
zelf uit de opbrengst alle met betrekking tot de zaken
verschuldigde bedragen te voldoen, een en ander overeenkom-
stig artikel 3: 249 BW e.v. 

b. De kosten van het vragen van toestemming tot verkoop overeen-
komstig artikel 3: 248 lid 2 BW  alsmede de kosten van openba-
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re of onderhandse verkoop komen voor rekening van de bewaarge-
ver. Indien deze kosten opgeteld bij de openstaande vordering van
de bewaarnemer de geschatte waarde van de zaken overtreft, kan de
bewaarnemer de zaken verkopen overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 21 lid 3 e.v. AVC.

8. De bewaarnemer kan het onderpand desgevraagd doen vervangen
door een uitsluitend te zijner beoordeling staande gelijkwaardige ze-
kerheid.

ARTIKEL 11
BEVOEGDE RECHTER / ARBITER

1. Alle overeenkomsten, waarop de Algemene Opslagvoorwaarden
van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het Nederlands
recht.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de
onderhavige overeenkomst, dan wel met betrekking tot nadere over-
eenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht
door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de
Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te �s- Gravenhage.

Toelichting
Op initiatief van de in sVa / Stichting Vervoeradres samenwerkende 
ondernemersorganisaties EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer,
Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland
is een scheidsgerecht in het leven geroepen onder de naam Stichting
Arbitrage voor Logistiek, Postbus 82118, 2508 EC  �s-Gravenhage, 
telefoon: 070- 30 66 767 fax: 070-35 120 25, e.mail: sal@tmsbv.nl.
Internet: www.arbitrage-logistiek.nl
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BIJLAGE
MODEL OPSLAGOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

............................................................................................................................................................

gevestigd en kantoorhoudend te ......................................................................................

ten deze wettig vertegenwoordigd door ......................................................................

verder te noemen �bewaargever�

en 

............................................................................................................................................................

gevestigd en kantoorhoudend te ......................................................................................

ten deze wettig vertegenwoordigd door ......................................................................

verder te noemen �bewaarnemer�

komen als volgt overeen:

Artikel 1
Algemeen

De bewaargever geeft aan de bewaarnemer opdracht gelijk deze van de
bewaargever als opdracht aanvaardt, de opslag te verzorgen van de na-
volgende zaken:
..����������������������������...........................................
..����������������������������...........................................
..����������������������������...........................................
..����������������������������...........................................

Artikel 2
Omschrijving

De omschrijving van de zaken luidt als volgt:
� soort zaken:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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� gewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� waarde:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� afmetingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� verpakking: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� bijzondere eigenschappen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artikel 3
Omvang

De bewaargever biedt ��� pallets / m3 / ��.* ten opslag bij de be-
waarnemer aan.

Artikel 4
Instructies met betrekking tot de zaken

Ten aanzien van de zaken gelden van de zijde van de bewaargever de
volgende instructies:
..����������������������������...........................................
..����������������������������...........................................
..����������������������������........................................... 

Artikel 5
Opslagtermijn

1. De zaken worden opgeslagen voor een periode van ���. weken /
maanden / jaren*. 

2. De in artikel 1 van deze overeenkomst genoemde zaken zullen wel /
niet* in gedeeltes worden uitgeleverd.

3. Indien in het vorig lid is bepaald dat de zaken in gedeeltes worden
uitgeleverd, geldt ten aanzien van deze deelleveringen het volgende:
� deellevering 1: datum �..� ; hoeveelheid �..�; 

bijzondere instructies �..�
� deellevering 2: datum �..� ; hoeveelheid �..� ; 

bijzondere instructies �..�
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Artikel 6
Looptijd van de overeenkomst

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 1 van deze over-
eenkomst bedraagt de looptijd van deze overeenkomst ��. weken /
maanden/ jaren* en vangt aan op �..� - �..�� 20�..�

2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde periode
zal deze overeenkomst telkens stilzwijgend met �� worden ver-
lengd, tenzij één der partijen uiterlijk �..� maanden voor afloop van
de overeenkomst per aangetekend schrijven te kennen geeft de over-
eenkomst te willen beëindigen

Artikel 7
Prijzen

1. Voor de opslag zoals omschreven in artikel 1 lid 5 van de Algemene
Opslagvoorwaarden wordt per maand / kwartaal / �..�* een bedrag
in rekening gebracht van € �..� per pallet / m3 / �..�*

2. Indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2 van deze over-
eenkomst de zaken in gedeeltes zullen worden uitgeleverd, geldt
hiervoor een prijs van € �..� per deellevering / € �..� voor deelle-
vering 1; € �..� voor deellevering 2*; etc.

Artikel 8
Prijswijzigingen

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de prijzen wel /
niet* worden gewijzigd.

2. Indien in het vorige lid is aangegeven dat de prijzen kunnen worden
gewijzigd, vindt aanpassing maximaal eenmaal per �..� plaats.
Prijswijzigingen zullen zijn gebaseerd op informatie over kostenont-
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wikkelingen door NEA Transportonderzoek en �opleiding, EVO
Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport, Transport en
Logistiek Nederland en de bewaarnemer.

Artikel 9
Betalingstermijn

De betalingstermijn als bedoeld in artikel 9 van de Algemene
Opslagvoorwaarden bedraagt �..� dagen na factuurdatum.

Artikel 10
Contactpersonen

Contactpersonen in de zin van artikel 3 lid 3 en artikel 5 lid 3 van de
Algemene Opslagvoorwaarden zijn:

� van de zijde van de bewaarnemer: ���..............................................................

� van de zijde van de bewaargever: ���...............................................................

Artikel 11
Laden en lossen

1. De bewaarnemer is wel / niet* verplicht te lossen
2. De bewaarnemer is wel / niet* verplicht te laden.

Artikel 12
Controle van de zaken

Bij inontvangstneming van de zaken is de bewaarnemer, naast zijn ver-
plichting tot controle conform het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de
Algemene Opslagvoorwaarden, wel / niet* verplicht de zaken te wegen
en te meten.
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Artikel 13
Opslagruimte

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de Algemene
Opslagvoorwaarden zal de bewaarnemer de zaken opslaan in de volgen-
de ruimte(n): ������������������....................................................

Artikel 14
Verzekering

1. De bewaarnemer zal overeenkomstig artikel 3 lid 7 van de
Algemene Opslagvoorwaarden een verzekering voor wettelijke aan-
sprakelijkheid alsmede een aansprakelijkheidsverzekering op basis
van de Algemene Opslagvoorwaarden afsluiten.

2. De bewaargever verzoekt de bewaarnemer wel / niet* overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 3 lid 8 van de Algemene
Opslagvoorwaarden een goederenverzekering af te sluiten.

Artikel 15
Aansprakelijkheidsregime

1. Ten aanzien van het aansprakelijkheidsregime zoals bepaald in arti-
kel 4 de leden  5, 7 en 11, alsmede artikel 6 de leden 5 en 6 van de
Algemene Opslagvoorwaarden komen partijen de volgende limieten
overeen:
a. als limiet in de zin van artikel 4 lid 5 geldt een bedrag van

���.........
b.als limiet in de zin van artikel 4 lid 7 geldt een bedrag van

���.........
c. als limiet in de zin van artikel 4 lid 11 geldt een bedrag van

���......
d.als limiet in de zin van artikel 6 lid 5 geldt een bedrag van

���.........
e. als limiet in de zin van artikel 6 lid 6 geldt een bedrag van ���..
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2. In afwijking van het bepaald in artikel 4 lid 5 van de Algemene 
Opslagvoorwaarden komen partijen wel / niet* overeen dat [, nu op-
slag plaatsvindt voor of na grensoverschrijdend wegvervoer,] de
aansprakelijkheid van de bewaarnemer voor de in artikel 4 lid 1 van
de Algemene Opslagvoorwaarden bedoelde zaakschade is beperkt
tot 8 1/3 SDR per kilogram vermiste of beschadigde zaken met het
absoluut maximum van € ���.. . Dit maximum treedt in de plaats
van de limiet als bedoeld in artikel 15 lid 1a van deze overeen-
komst.

Artikel 16
Ontbinding

Deze overeenkomst wordt ook gedurende de looptijd van de over-
eenkomst ontbonden indien:
a. één der partijen surséance van betaling aanvraagt of in staat van

faillissement wordt verklaard;

b. één der partijen zijn bedrijf aan een derde verkoopt of de directe
zeggenschap over zijn bedrijf verliest;

c. één der partijen herhaaldelijk niet aan zijn verplichtingen voldoet
en de wederpartij schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld, na
afloop waarvan eerstgenoemde partij niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, een en ander overeenkomstig het bepaalde in arti-
kel 4 lid 11 en artikel 6 lid 6 van de Algemene
Opslagvoorwaarden.

Artikel 17
Arbitrage

a. Op grond van het bepaalde in artikel 11 van de Algemene
Opslagvoorwaarden worden geschillen beslecht door middel van
arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting
Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te �s-Gravenhage.
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Partijen wijken wel / niet* af van deze regeling.

b. Indien partijen van de regeling in artikel 11 van de Algemene
Opslagvoorwaarden afwijken, komen zij het volgende overeen:
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de opslagover-
eenkomst zullen, behoudens die behorende tot de competentie van
de kantonrechter en behoudens hogere voorzieningen, worden be-
recht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats
van de bewaarnemer. Indien echter de statutaire vestigingsplaats
van de bewaarnemer buiten Nederland ligt is de Rechtbank
Rotterdam bevoegd.

Artikel 18
Voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene
Opslagvoorwaarden, uitgegeven door sVa / Stichting Vervoeradres,
voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken. Een exemplaar van deze voorwaarden is als bijlage bij-
gevoegd en wordt geacht onderdeel van deze overeenkomst uit te
maken.

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te 

��....���������������...............................................................................�..

Datum ������������������..

Bewaargever �������.....................................................�����������..

Bewaarnemer �������.....................................................�����������

* doorhalen wat niet van toepassing is
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