Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Ad Dollevoet B.V. Door het geven
van een opdracht aan Ad Dollevoet B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met toepasselijkheid van deze
voorwaarden.
Op onze dienstverlening zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
• Voor binnenlandse transporten: De Algemene Vervoerscondities 1983 (AVC), gedeponeerd ter griffie van
de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
• Voor buitenlandse transporten: Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over
de weg (CMR).
• Ad Dollevoet B.V. is gerechtigd het transport (of een deel daarvan) door derden te laten uitvoeren.
• Ad Dollevoet B.V. is gerechtigd voor het transport (of een deel daarvan) gebruik te maken van een andere
modaliteit dan het wegtransport.
• Alle opgeslagen goederen staan voor rekening en risico van de eigenaar van de goederen.
• Voor op- en overslagactiviteiten: De Physical Distribution (PD) voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van
de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 01-09-1993. Los van het bepaalde in artikel 2 sub 1 d
en e van deze voorwaarden geldt het navolgende: onze aansprakelijkheid, voor schade hoe ook genaamd
of ontstaan, inzake op- en overslag van goederen en physical distribution van goederen bedraagt maximaal
€ 3,40 per kilogram verloren gegaan goed met een maximum van € 45.000,00 per gebeurtenis.
• Op alle uit de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende informatie, zowel van opdrachtgever als
opdrachtnemer, geldt geheimhoudingsplicht, tenzij van rechtswegen anders opgelegd.
• Inzake betalingen: De Transport & Logistiek Nederland (TLN) algemene betalingsvoorwaarden,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 02-07-2002, aktenummer
238: Betalingstermijn binnen 30 dagen na factuurdatum.
Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Op
verzoek wordt deze toegezonden.
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Onze tarieven gelden tot 31 december van het betreffende jaar, tenzij anders overeengekomen. Deze
worden daarna jaarlijks automatisch aangepast conform de door NEA voorgestelde verhogingen, voor het
eerst op 1 januari van het volgende jaar, tenzij anders overeengekomen.
Indien daartoe aanleiding bestaat kunnen tarieven tussentijds worden aangepast, onder andere als gevolg
van wettelijke wijzigingen, of aanzienlijke stijgingen van kostprijsbepalende factoren.
Ad Dollevoet B.V. behoudt zich het recht, indien landen mauttoeslagen en tol gaan heffen, deze 1-op-1
door te belasten aan de opdrachtgever.
Tarieven zijn van toepassing op zendingen van of naar afzender naar een adres in het betreffende
tariefgebied.
Tarieven zijn in euro (€) per zending.
Het maximum tarief van de vorige staffel is het minimumtarief van de volgende staffel.
Voor rembourszendingen gelden tarieven en voorwaarden volgens afspraak met een maximum te innen
bedrag van € 2500,00 per rembours.
Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere niet vermelde afhandelingskosten.
Alle tarieven zijn exclusief variabele brandstoftoeslag (DOT), met als basis € 1,000 per liter excl. BTW.
Tarieven zijn gebaseerd op elektronische invoer van zendingsgegevens door de opdrachtgever.
Tarieven zijn gebaseerd op het door de opdrachtgever opgegeven zendingsprofiel.
De opdrachtgever van het transport blijft aansprakelijk voor alle overheidsheffingen betreffende de
goederen, die in het land van invoer moeten worden afgedragen.
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De betalingstermijn van de facturen is binnen 30 dagen na factuurdatum.
Boeterente is verschuldigd vanaf 30 dagen na factuurdatum. Ad Dollevoet B.V. is gerechtigd deze in
werking te stellen, ook zonder versturen van een aanmaning of ingebrekestelling. Boeterente bedraagt 7%
plus de rente van de Europese Centrale Bank. Ook eventuele incassokosten zullen doorbelast worden.
Ad Dollevoet B.V. is gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en (verdere)
uitvoering van deze overeenkomst opschorten indien opdrachtgever niet (naar behoren) aan de
verplichtingen in deze overeenkomst voldoet. Dit geldt ook in geval van faillissement, surseance van
betaling, ondercuratelestelling of stillegging van het bedrijf. Vorderingen zijn in dat geval direct opeisbaar
en dienen direct te worden voldaan.
Een en ander laat onverlet de overige aan Ad Dollevoet B.V. toekomende rechten, waar onder begrepen
het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
Bij één of meerdere opvolgende opdrachten is er sprake van een vervoersovereenkomst. Deze is geldig
voor onbepaalde tijd, met een wederzijdse opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders
overeengekomen.
Reclamaties dienen binnen acht dagen na ontvangt factuur schriftelijk plaats te vinden.
Zichtbare schades aan zendingen, veroorzaakt door transport, moet bij ontvangst op de POD worden
vermeld. Indien schade bij aflevering niet zichtbaar is, dient dit binnen zeven dagen schriftelijk kenbaar
gemaakt te worden aan Ad Dollevoet B.V.
De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot het verrekenen van welke post dan ook met de verschuldigde
vrachtpenningen.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingsverplichtingen aan Ad
Dollevoet B.V.
Eventuele disputen- opmerkingen op de facturen dienen binnen 5 dagen na factuur datum schriftelijk
kenbaar gemaakt te worden aan Ad Dollevoet B.V.
Wanneer opdrachtgever van mening is dat Ad Dollevoet B.V. op enige wijze tekort is geschoten, dient deze
vorderingen en verweren binnen 1 jaar, na afsluiten van de opdracht waarop dit betrekking heeft, kenbaar
te maken.
De opdrachtgever garandeert dat de waarde van de te vervoeren goederen niet meer dan € 45.000
bedraagt. Indien de waarde hoger is dan € 45.000, dient dit voor aanvang van het transport schriftelijk
kenbaar gemaakt te worden aan Ad Dollevoet B.V. Op verzoek van de opdrachtgever kan Ad Dollevoet B.V.
voor rekening van de opdrachtgever een aanvullende verzekering voor het transport trachten af te sluiten.
Op alle rechtsbetrekkingen van Ad Dollevoet B.V. is het Nederlands recht van toepassing.
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