Condities Koopman Cargo 2019
Deze transportvoorwaarden hebben betrekking op alle
aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke
handelingen met betrekking tot transportdiensten, logistieke
werkzaamheden en aanvullende diensten van Koopman
Cargo B.V., voor zover deze niet zijn onderworpen aan
dwingend recht.

Indien goederen geweigerd worden en retour afzender
worden gestuurd, zal tweemaal de overeengekomen
vrachtprijs worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Tweede aanlevering
Indien een tweede aanlevering nodig is, waarbij Koopman
Cargo niet verwijtbaar heeft gehandeld, zullen tweemaal de
overeengekomen vrachtkosten in rekening gebracht worden.

Deze voorwaarden treden in plaats van alle
voorgaande algemene voorwaarden, die bij de
totstandkoming van een eerdere overeenkomst van
toepassing zijn verklaard. Toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van een opdrachtgever, wordt hierbij
nadrukkelijk van de hand gewezen.

Materieel
Al onze transporten worden standaard uitgevoerd met
tautliners met een binnenhoogte van 260 cm. De hoogte bij
zijbelading kan per trailertype variëren. Indien het transport
uitgevoerd dient te worden met ander materieel, gelden
daarvoor extra toeslagen.

In aanvulling op deze voorwaarden zijn, afhankelijk van de
aard van de werkzaamheden, van toepassing:

Tijden voor laden en lossen
Voor het laden en lossen van goederen worden standaard
tijden aangehouden. De aankomsttijd gaat in zodra de
chauffeur zich heeft gemeld op het laad- of losadres.
- Voor groupage of LTL (Less Truck Loads):
30 minuten voor het laden vrij
30 minuten voor het lossen vrij
- Voor FTL (Full Truck Loads):
60 minuten voor het laden vrij
45 minuten voor het lossen vrij

Logistieke werkzaamheden
De Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief
arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.
Internationaal vervoer
Het dwingenrechterlijk verdrag betreffende de overeenkomst
tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en
aanvullend daarop deze transportvoorwaarden en de AVC
2002.
Nationaal vervoer
De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) gedeponeerd ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en
Rotterdam.
Expeditiewerkzaamheden
De Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX), met
uitsluiting van artikel 23, gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op
1 juni 2004.
Verzekering
Uitsluitend op schriftelijk verzoek is het mogelijk om een
allriskverzekering voor goederen af te sluiten. De
assurantiepremie wordt separaat in rekening gebracht.
Extra stop
Bij een extra stop wordt een bedrag van € 75,00 doorberekend.
Hierin zijn 50 kilometer inbegrepen. Per extra gereden
kilometer wordt € 1,50 doorberekend.
Annuleringskosten
Bij annulering van een zending op de dag van belading, zal
70% van de overeengekomen vrachtprijs doorberekend
worden aan de opdrachtgever.
Bij annulering binnen 2 uur voorafgaand aan de
overeengekomen laadtijd, zal de volledige overeengekomen
vrachtprijs doorberekend worden aan de opdrachtgever.
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Overschrijding van deze normtijden zullen in rekening
gebracht worden. De kosten bedragen € 55,00 per uur. Het
maximum belastbare bedrag per dag is € 550,00.
Doorverwijzing naar een ander adres wordt doorberekend als
extra stop.
Venstertijdleveringen
Leveringen vinden plaats van maandag t/m vrijdag, tussen
8:00 en 18:00 uur. Indien gevraagd wordt om af te wijken van
de hiervoor genoemde laad- of lostijd, zullen de navolgende
(extra) kosten in rekening gebracht:
Leveringen (LTL):
Vóór 08:00 uur: toeslag € 85,00
Vóór 09:00 uur: toeslag € 45,00
Vóór 10:00 uur: toeslag € 35,00
Vóór 13:00 uur: toeslag € 25,00
Vóór 15:00 uur: toeslag € 15,00
Ná 16:00 uur: toeslag € 42,00
Specifieke tijdsleveringen (FTL):
Aflevertijd beperkt tot 1 uur of minder € 80,00
Aflevertijd beperkt tot 2 uren € 45,00
Aflevertijd beperkt tot dagdeel € 21,00
Levering op zaterdag is in overleg mogelijk, tegen een toeslag
van 125%.
Levering op zondag is in overleg mogelijk, tegen een toeslag
van 175%.
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Boeken van zendingen
Zendingen kunnen aangemeld worden via
elektronisch dataverkeer, of via een door Koopman Cargo
aangegeven inboeksysteem. Een order moet vóór 12:00 uur
ontvangen zijn, wanneer de opdracht de volgende werkdag
uitgevoerd dient te worden.

Vrachtbrieven/POD
Alle ontvangen vrachtbrieven/POD’s worden voor een periode
van 7 jaar gearchiveerd. Vrachtbrieven worden niet
opgestuurd en geeft geen reden tot niet voldoen van de
factuur. Een kopie kan digitaal worden toegestuurd tegen een
tarief van € 7,50.

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen geldt voor niet
digitaal aangemelde zendingen een toeslag van € 1,75 per
order.

Deelvrachten mogelijk met aftekening op handheld
Een digitale aftekening op een handheld is rechtsgeldig en
vervangt de originele vrachtbrief.

Diverse electronische verbindingen toeslagen
Indien Koopman Cargo kosten maakt voor het inboeken van
transporten via electronische inboeksystemen, zullen deze
kosten één op één doorbelast worden aan de opdrachtgever.

Europallets ruilen
Europallets worden alleen geruild, indien daar schriftelijke
opdracht voor gegeven is. Koopman is nimmer aansprakelijk
voor europallets die niet retour worden geleverd.

Afgegeven tarieven
- Alle afgegeven tarieven zijn in Euro’s, exclusief BTW.
- De afgegeven tarieven zijn gebaseerd op het huidige
kostenniveau. Koopman Cargo heeft het recht om een
tariefwijziging door te voeren indien die, op basis van
wettelijke wijzigingen of vanwege overheid opgelegde
lasten/heffingen, invloed hebben op de overeengekomen
tarieven.
- Overeengekomen tarieven zijn geldig tot en met het einde
van het lopende kalenderjaar.
- De tarieven zullen jaarlijks worden herzien.
- De tarieven zijn inlcusief Belgische Tol en Duitse Maut.
- Voor leveringen naar de Waddeneilanden zal een toeslag
van 100% van de overeengekomen vrachtprijs geheven
worden.
- Voor leveringen in binnensteden of milieuzones geldt een
toeslag van € 30,00 per zending.
- Voor het lossen van goederen met behulp van een laadklep
buiten Nederland of België wordt een toeslag van € 45,00
doorberekend.
- Indien een levering moet geschieden met een kooiaap zal
€ 85,00 in rekening gebracht worden.
- Indien goederen moeten worden ingeklaard, zal hier een €
75,00 in rekening gebracht worden.

Er wordt een palletadministratie bijgehouden. In het saldo
wordt een standaard percentage verlies/uitval van 8%
ingecalculeerd. Dit betekent in het geval van een palletschuld,
dat 92% van de schuld geretourneerd zal worden.
Claims op europallets dienen binnen 6 weken na uitvoering
van de rit/order bij Koopman ingediend te worden. Periodiek
zal een overzicht met het palletsaldo gestuurd worden.
Betalingsvoorwaarden
Koopman Cargo hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
Reclamatie geschiedt binnen een termijn van 8 dagen na
factuurdatum.
Verrekening van een factuur of een inhouding op een factuur is
niet toegestaan.
Aansprakelijkheid
Koopman is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst,
gevolgschade en immatieriële schade, hoe ook ontstaan.
Nederlands Recht
Op alle overeenkomsten en de daarop van toepassing zijnde
voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.

Volumeconversies/Rekeneenheden
De door Koopman Cargo afgegeven tarieven zijn op basis van
de volgende rekeneenheden opgebouwd:
1 europallet = 80 cm x 120 cm = 0,4 laadmeter = max. 600 kg.
1 blokpallet = 100 cm x120 cm = 0,5 laadmeter = max 900 kg.
1 m3 = max. 330 kg.
1 laadmeter = max. 1750 kg.
ADR vervoer
Koopman Cargo kan zorgdragen voor ADR vervoer, met
uitzondering van de klassen 1, 6.2 en 7. Voor het ADR vervoer
zal een toeslag van 10% worden doorberekend.
Dieseltoeslag
Op alle tarieven geldt een dieselclausule.
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