SPECIFIEK DEEL TRANSPORTVOORWAARDEN
Dit Specifiek Deel Transportvoorwaarden is onlosmakelijk verbonden met het Algemeen Deel van de
algemene voorwaarden van De Peinder B.V., gevestigd te Hazerswoude-Dorp, hierna te noemen: “De
Peinder”.
Het bepaalde in het Algemeen Deel van deze voorwaarden is onverkort van toepassing.
Indien een bepaling in deze Transportvoorwaarden uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het Algemeen
Deel, geldt het bepaalde in deze Transportvoorwaarden.
Artikel I:

Toepasselijkheid, definities

1. Deze transportvoorwaarden zijn van toepassing indien De Peinder in opdracht van de wederpartij
transportwerkzaamheden verricht.
2. De opdrachtgever wordt in het navolgende aangeduid als “de wederpartij”.
3. Naast de bepalingen in deze transportvoorwaarden hecht De Peinder tevens waarde aan de volgende
(branche)voorwaarden/ regelgeving die gebruikelijk zijn/is in de transportbranche:
a. voor alle binnenlandse transportwerkzaamheden de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC
2002), versie januari 2015;
b. voor alle grensoverschrijdende transportwerkzaamheden over de weg, het verdrag betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer van zaken over de weg (CMR-verdrag).
4. Bij wijzigingen in genoemde Algemene Vervoerscondities, is steeds de laatst gedeponeerde versie van
toepassing.
5. Voor de toepasselijkheid van deze transportvoorwaarden en de in lid 3 genoemd(e) Algemene
Vervoerscondities en het CMR-verdrag is de volgende rangorde bepaald:
a. deze transportvoorwaarden zijn van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen een bepaling uit het
CMR-Verdrag en/of de Algemene Vervoerscondities en een bepaling uit onderhavige
transportvoorwaarden, heeft de bepaling uit de transportvoorwaarden voorrang, in afwijking van
eventuele andere rangordebepalingen in het CMR-Verdrag en/of de Algemene Vervoerscondities;
b. het bepaalde in het CMR-Verdrag en/of de Algemene Vervoerscondities is pas van toepassing,
indien:
b.1. bepalingen uit deze transportvoorwaarden op grond van een wettelijke bepaling en/of een
rechterlijke uitspraak nietig zijn of vernietigd worden;
b.2. er sprake is van specifieke onderwerpen of aspecten die niet uitdrukkelijk geregeld zijn in deze
transportvoorwaarden;
b.3. partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel II:

Vervoer over de weg – uitvoering overeenkomst

1. De wederpartij zorgt er voor dat de te vervoeren zaken op de overeengekomen wijze en de
overeengekomen data en tijdstippen op de afhaallocatie(s) ter beschikking staan van De Peinder.
Indien de zaken op de afgesproken tijd niet voor vervoer beschikbaar zijn als gevolg van een oorzaak
gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, mag De Peinder de volledige voor het vervoer
overeengekomen vergoeding bij de wederpartij in rekening brengen.
2. De wederpartij voorziet de te vervoeren zaken van alle voor het transport benodigde documenten,
zoals de vereiste vrachtbrief en grondtransportmelding evenals vergunningen/overige documenten die
nodig zijn voor export van de zaken of het vervoer van gevaarlijke- of afvalstoffen of grond.
3. De wederpartij zorgt er voor dat de te vervoeren zaken in overeenstemming zijn met de inhoud van de
vrachtbrief. De Peinder heeft hierbij geen controleplicht.
4. Indien de te vervoeren zaken - naar het oordeel van De Peinder - gevaarlijk zijn, deze zaken niet in
overeenstemming zijn met de bijbehorende documenten en/of de overeenkomst of niet alle voor het
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vervoer noodzakelijke documenten aanwezig zijn, mag De Peinder het vervoer van de zaken weigeren
of dit vervoer opschorten tot het moment dat alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn en de
wederpartij wel aan al zijn verplichtingen op dat gebied heeft voldaan. De kosten in verband met de
opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden
en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
Indien de zaken op de overeengekomen datum en tijdstip niet op het afhaaladres voor vervoer
beschikbaar zijn voor De Peinder, mag De Peinder het volledige bedrag dat voor dit vervoer was
afgesproken bij de wederpartij in rekening brengen, met uitzondering van eventuele kosten die de
wederpartij nu bespaard blijven.
Het risico voor de te vervoeren zaken gaat over op De Peinder op het moment van het inladen van de
zaken.
Indien partijen voor de te vervoeren zaken een maximale waarde hebben afgesproken en de waarde
van te vervoeren zaken deze maximale waarde overstijgt, moet de wederpartij dit vooraf schriftelijk
melden bij De Peinder. De Peinder heeft dan de mogelijkheid om de overige waarde bij te verzekeren.
De Peinder mag de kosten van deze extra verzekering bij de wederpartij in rekening brengen. Indien
de wederpartij niet doorgeeft dat de zaken een hogere waarde vertegenwoordigen dan het
overeengekomen maximum, is het schadevergoedingsrecht van de wederpartij bij schade aan de
zaken in ieder geval beperkt tot het overeengekomen maximum.
De Peinder levert de te vervoeren zaken volgens overeenkomst tijdig en in de staat waarin zij in
ontvangst zijn genomen op de plaats van bestemming af.
Indien de ontvanger weigert de zaken in ontvangst te nemen of het anderszins, wegens een oorzaak
gelegen in de risicosfeer van de wederpartij of de ontvanger, niet mogelijk blijkt de zaken op het
overeengekomen adres af te leveren, mag De Peinder de zaken voor rekening en risico van de
wederpartij opslaan. De wederpartij zorgt ervoor dat binnen een door De Peinder te stellen termijn na
kennisgeving van de opslag de zaken wel door De Peinder kunnen worden afgeleverd.
Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te
voldoen, is hij per direct in verzuim. De Peinder mag dan de overeenkomst met onmiddellijke ingang
door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken voor rekening en risico
van de wederpartij aan de wederpartij retourneren zonder dat hieruit voor De Peinder een verplichting
tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot
vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van De Peinder en/of het recht van
De Peinder alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel III:

Controle

De wederpartij of de ontvanger controleert de zaken direct na het arriveren ervan op de door de wederpartij
opgegeven locatie. De wederpartij heeft na controle, na uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring en bij
het nalaten van iedere controle geen enkel klachtrecht meer ten aanzien van De Peinder.
Artikel IV:

Garantie

De Peinder verricht zijn transportdiensten zoals van een zorgvuldig handelend bedrijf in deze branche mag
worden verwacht. De Peinder en zijn personeelsleden en/of door De Peinder ingeschakelde derden zijn
kundig of specifiek geschoold. De Peinder gebruikt bij het verrichten van de transportdiensten
gecertificeerde zaken en/of materialen.
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