Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen gebruiker, hierna te noemen:
Bemotrans, en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. Onder "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts) persoon, die met Bemotrans een
overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam (erfgenamen).
3. Tussen Bemotrans en wederpartij staat vast, dat indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden
is gecontracteerd, zij ook op komende offertes en overeenkomsten van toepassing zijn.
4. Indien in voorkomende gevallen geen beroep is gedaan op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent
dat niet dat Bemotrans daarmee afstand heeft gedaan van het recht om zich op de onderhavige algemene
voorwaarden te beroepen.
5. De overeenkomst wordt slechts gesloten onder de onderhavige algemene voorwaarden van Bemotrans. De
algemene voorwaarden van de wederpartij worden krachtens deze bepaling expliciet van de hand gewezen, dit in
afwijking van het bepaald in artikel 6:225 lid 3 BW.
Artikel 2

Regelgeving

1. Op alle door Bemotrans verrichtte werkzaamheden zijn De Nederlandse Expeditievoorwaarden, De
Nederlandse Opslagvoorwaarden, De voorwaarden voor logistieke activiteiten van toepassing, steeds de meest
actuele versie zoals door de Fenex gepubliceerd en gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken Amsterdam en
Rotterdam. Voor het doen vervoeren zien wij er op toe dat alle internationale transporten worden uitgevoerd
onder dekking van de cmr-condities en alle nationale transporten worden uitgevoerd onder dekking van de AVCcondities.
2. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van de AVC en CMR-condities en niet-dwingrechtelijke bepalingen in de
wet met onderstaande bepalingen prevaleren de onderstaande bepalingen.
Artikel 3

Uitvoering opdracht

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door
Bemotrans te bepalen wijze en volgorde, waarbij de capaciteit van het aan Bemotrans ter beschikking staande
apparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van
de opdrachten.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Bemotrans het recht om
werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft de wederpartij niet geïnformeerd te worden.
3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen worden alle opdrachten die worden uitgevoerd in
opdracht van Bemotrans uitgevoerd op de wijze en volgorde zoals bedoeld in de ‘Algemene instructies aan
vervoerders’ opgesteld door Bemotrans. Deze algemene instructies worden bij het sluiten van de overeenkomst
door Bemotrans aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Zie voor de algemene instructies tevens Bijlage 1 of de
website www.bemotrans.com.
Artikel 4

Offertes

1. Alle door Bemotrans uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en voor Bemotrans op geen enkele wijze bindend,
tenzij anders is overeengekomen.
2. Opdrachten en orders van en acceptaties door de wederpartij gelden als aanbod aan Bemotrans en zijn
onherroepelijk. De overeenkomst tussen de wederpartij en Bemotrans komt tot stand op het moment van
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schriftelijke bevestiging daarvan door Bemotrans (en dan uitsluitend conform deze bevestiging), dan wel op het
moment dat Bemotrans met de uitvoering daarvan is begonnen.
3. Bemotrans is gerechtigd op zwaarwegende gronden aanbiedingen en orders te wijzigen, ook nadat deze
schriftelijk zijn bevestigd en/of met de uitvoering daarvan is begonnen, mits binnen een redelijke termijn voor de
leverdatum.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet
tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde verlangde informatie en gegevens, komen voor
rekening van de wederpartij.
5. Nadat de overeenkomst tussen de wederpartij en Bemotrans tot stand gekomen is, kan de inhoud daarvan
slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, behoudens de bevoegdheid van Bemotrans genoemd in
artikel 4.3.
Artikel 5

Opschorting en opzegging

1. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de wederpartij, heeft Bemotrans recht op compensatie
van de wederpartij, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bemotrans
zijn toe te rekenen.
Artikel 6

Retentierecht

1. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de betreffende en/of eerder tussen Bemotrans
en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) te voldoen, komt aan Bemotrans het recht van retentie toe op alle
goederen, gelden en documenten die Bemotrans onder zich heeft van de wederpartij.
2. Alle goederen, gelden en documenten van de wederpartij die Bemotrans onder zich heeft, strekken tot
onderpand voor alle vorderingen die Bemotrans heeft of zal krijgen op de wederpartij. Indien de wederpartij
vervangende zekerheden stelt, komt de beoordeling of deze zekerheden voldoende zijn aan Bemotrans toe.
Artikel 7

Betalingen

1. Wederpartij is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum
zonder aftrek van enige korting of compensatie te voldoen. Verrekening met enige vordering op Bemotrans is
uitgesloten.
2. Na het verstrijken van voornoemde betaaltermijn is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het
moment van inverzuimtreding over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 1% per maand of
het pro rata gedeelte van een maand.
3. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, of surséance van betaling van de wederpartij zullen alle
verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
interesten en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt de
wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Bemotrans heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen als ook en zekerheidsstelling
tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
Artikel 8

Buitengerechtelijke incassokosten

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Deze
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een percentage van 15% en worden berekend over de
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openstaande hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,00 tenzij enige wettelijke bepaling zich daartegen
verzet.
2. Bemotrans is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij aan al zijn
opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
3. Bemotrans is gerechtigd alle vorderingen op de wederpartij te verrekenen met iedere schuld die de wederpartij
aan Bemotrans mocht hebben.
Artikel 9

Prijsverhoging

1. Indien Bemotrans met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging
van de prijs indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere
kosten van Bemotrans als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een
dwingrechtelijk karakter.
2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10

Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis hinderen, en die
niet aan Bemotrans zijn toe te rekenen. Hieronder begrepen weersgesteldheid, brand, stakingen, stagnatie in
toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten,
mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht,
maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te
tonen.
2. Bemotrans heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bemotrans opgeschort. Indien de periode van overmacht
langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Bemotrans bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare
deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11

Aansprakelijkheid

1. Indien Bemotrans aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van wederprtij.
3. Bemotrans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade, behoudens indien en
voor zover de wederpartij aantoont dat de schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een
onrechtmatige daad en zich geen van de beperkingen van aansprakelijkheid voordoen.
4. Bemotrans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bemotrans
is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Bemotrans is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vertragingsschade,
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
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6. In alle gevallen beperkt de aansprakelijkheid van Bemotrans jegens de wederpartij zich maximaal tot het
bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering, dan wel enige andere verzekering wordt uitbetaald.
Artikel 12

Wachtgeld

1. Bemotrans accepteert een termijn van twee uren voor het laden en/of lossen (incl. administratieve
handelingen). Na deze termijn is de wederpartij wachtgeld verschuldigd, te weten een bedrag van €40,00 per uur,
met een maximum van €420,00 per dag.
Artikel 13

Verzekering

1. Verzekering van welke aard dan ook, wordt slechts voor rekening en risico van de wederpartij en uitsluitend na
schriftelijke opdracht en schriftelijke acceptatie daarvan bezorgd. De opdracht tot verzekering dient nauwkeurig
de risico’s te bevatten waartegen verzekerd dient te worden, aangezien anders de opdacht als niet gegeven,
respectievelijk niet aanvaard wordt beschouwd. Bemotrans is te allen tijde gerechtigd een opdracht tot
verzekering te weigeren.
2. Acceptatie of weigering van het aangeboden risico geschiedt door assuradeur of verzekeraar. Bemotrans heeft
daarin geen zeggenschap.
Artikel 14

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bemotrans en wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen wederpartij en Bemotrans gesloten overeenkomst zal uitsluitend
worden beslecht door de bevoegde rechter van het gebied waarbinnen Bemotrans gevestigd is, tenzij Bemotrans
aan een andere bevoegde rechter de voorkeur geeft.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in
onderling overleg te beslechten.
Artikel 15

Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 18032571.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de rechtsbetrekking met Bemotrans.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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