--- Algemene Voorwaarden en betalingsvoorwaarden Altatrans --1 november 2016

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.) AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de
sVa /Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en
Rotterdam.
2.) CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève
1956),zoals aangevuld door het protocol van 1978.
3.) Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren
en aan de geadresseerde af te leveren,waarbij het aflevertijdstip of de aflevertermijn waarop de zending in ieder
geval moet worden afgeleverd,bij de opdracht wordt overeengekomen.
4.) Zending: een zaak of het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
5.Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
6.) Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner of ondergeschikte werkzaam op het
afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
7.) Overmacht: omstandigheden,voor zover een zorgvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor
zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan
in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
2.2 Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige
bepalingen uit deze voorwaarden.
Artikel 3 Algemeen
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van zaken en/of van
opdrachten en diensten van Altatrans.
3.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden
alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
3.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Altatrans en de wederpartij kunnen door de
wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Altatrans.
3.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Altatrans
niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Altatrans is bevestigd.
Artikel 4 Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Altatrans desondanks worden
herroepen, zelfs na ontvangst van opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht.
4.2 In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn
uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Altatrans niet.
Artikel 5 Overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Altatrans opdracht
schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de
overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Altatrans en deze algemene
voorwaarden. Bij een opdracht wordt de aflevertermijn van de zending overeengekomen.

5.2 Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of
een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in
de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Altatrans bevestigd
worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging
te vervallen.
Artikel 6 Prijzen
6.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Altatrans in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding
c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de
overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en eventuele toeslagen. Tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
6.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de
prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Altatrans gerechtigd deze
prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de
overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende
mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei
schade.
Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat
daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan
worden toegerekend.
7.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Altatrans alsdan bevoegd een rente te berekenen over
het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende
vervaldag.
7.4 Alle door Altatrans gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met
wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
7.5 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten
daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.
Artikel 8 Pandrecht
8.1 Alle goederen, documenten en gelden, welke de vervoerder uit welken hoofde en met welke bestemming ook
onder zich heeft of zal krijgen, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, welke hij ten laste van de
afzender/opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.
8.2 Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand in het openbaar dan wel door
middel van onderhandse verkoop, indien hieromtrent overeenstemming is bereikt nadat de bevoegdheid tot
verkoop is ontstaan.
Artikel 9 Annulering
In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Altatrans ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte
kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles
voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Altatrans ten gevolge van de annulering geleden schade.
Artikel 10 Niet-nakoming/ontbinding/opschorting
10.1 Altatrans is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende
rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord word aangeboden;
- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.
10.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe
schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Altatrans passende zekerheid heeft.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de
wil en toedoen van Altatrans, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar , ten
gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Altatrans kan worden verlangd, zoals oorlog,
overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, voorzienbare verkeerscongestie en/of
verkeersdichtheid, de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier
zich bediend, lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig, vorstverlet,
tekortkoming van derden die door Altatransdiensten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn
ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
11.2 Overmacht geeft Altatrans het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de
uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van
het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.
Artikel 12 Verplichtingen van de koerier
12.1 De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te
nemen.
12.2 Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, verminderd
zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. De afzender kan dit echter
slechts doen nadat hij de vervoerder schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de vervoerder bij afloop
daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan. De opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling
aan de wederpartij en de overeenkomst eindigt op het ogenblik, waarop deze mededeling wordt ontvangen.
12.3 De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de
overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
Artikel 13 Verplichting van de afzender
De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de
goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de
koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de koerier
Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar
14.1 Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de
zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was
bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot
maximaal €450,- per zending.
Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending
manco
14.2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd
in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet
meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht,
verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
a. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 450 per zending;
b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het
was bestemd, maximaal twee maal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds
voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
Vertraging
14.3 Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop
van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd.
Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of
geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier
gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de
zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan
de zending zelve tot maximaal € 450 per zending.
14.4 De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.

Artikel 15 Arbitrage
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst
kunnen 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 66767, fax: 070 - 351 20 25, e-mail: sal@tmsbv.nl, internet:
www.arbitragelogistiek.nl
Indien men voor het beslechten van geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop de Algemene
Voorwaarden voor Koeriersdiensten van toepassing zijn, gebruik wenst te maken
van dit scheidsgerecht kan men de volgende arbitrageclausule opnemen in dergelijke overeenkomsten: “Alle uit
of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage
overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te ‘s-Gravenhage. Voor
zover de CMR op de onderhavige
vervoerovereenkomst.

