
Voorwaarden



Inhoudsopgave

   Algemene voorwaarden

   Binnenstad- en milieutoeslag

   AVC 2002

   CMR

   P.D.-voorwaarden



    Algemene voorwaarden

◄ INHOUDSOPGAVE



 
Algemene voorwaarden A. Roemaat Transport B.V.  

 
Artikel 1  Algemene bepalingen 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door A. Roemaat Transport B.V. gedane 

aanbiedingen en op alle tussen A. Roemaat Transport B.V., hierna te noemen: “Roemaat Transport”, en 
haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten.  

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de contractuele wederpartij van Roemaat Transport. 
1.3 Naast de onderhavige algemene voorwaarden zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met 

Roemaat Transport aanvullend van toepassing: 
- voor nationaal transport: De Algemene Vervoerscondities 2002, “AVC 2002”; 
- voor internationaal transport: Het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer 
van Goederen over de Weg, “CMR”; 
- voor warehousing: “Physical Distribution Voorwaarden”, versie 2019, “P.D.-Voorwaarden”.  

1.4 In geval van strijdigheid van één of meer bepalingen uit de deze voorwaarden met de voorwaarden 
genoemd in artikel 1.3, prevaleren deze voorwaarden.  

1.5 De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet 
van toepassing op de met Roemaat Transport gesloten overeenkomsten. 

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op derden die door Roemaat Transport zijn of 
worden ingeschakeld voor de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst. 

1.7 Indien één of meer bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden nietig is dan wel wordt 
vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

1.8 Mocht er onduidelijkheid bestaan omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen uit deze algemene 
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van het (meest) toepasselijke artikel 
in deze algemene voorwaarden of, bij gebreke daarvan, de voorwaarden zoals genoemd in artikel 1.3 
van deze algemene voorwaarden.  

 
Artikel 2   Aanmelden zendingen  
 
2.1 Opdrachtgever dient zendingen aan te melden via het digitale klantenportaal van Roemaat Transport. 

Een zending is gelijk aan één ingevoerde order in het klantenportaal en bevat één laad- en losadres.  
2.2 Met het plaatsen van de (digitale) zending gaat opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord met de 

toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden en die genoemd in artikel 1.3. 
2.3  Roemaat Transport is niet verantwoordelijk en evenmin aansprakelijk voor een eventuele onjuiste 

uitvoering van haar opdracht indien opdrachtgever, in weerwil van artikel 2.1, een zending mondeling 
aanmeldt. Het volledige risico van een mondelinge aanmelding ligt bij opdrachtgever.  

2.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor correcte en tijdige aanmelding van de zending.  
2.5 Iedere aanmelding van een zending door opdrachtgever dient in ieder geval de volgende gegevens te 

bevatten: 
- naam, adres, postcode, plaatsnaam en land; 
- omvang van de zending: lengte, breedte, hoogte (in centimeters), aantal en eenheid in kilogram;  
- afhaal- en afleverdatum.  

 
  



 
 
 
 
Artikel 3  Verpakking en etikettering  
 
3.1 De door opdrachtgever aangeboden goederen dienen deugdelijk en op een voor vervoer geschikte wijze 

te zijn verpakt.  
3.2 De goederen dienen, per verpakkingseenheid, te zijn voorzien van een zichtbare en goed leesbare label 

met daarop minimaal de volgende informatie: 
- gegevens van de geadresseerde: naam, adres, postcode, plaatsnaam en land; 
- gegevens van de ontvanger: naam, adres, postcode, plaatsnaam en land. 

3.3 Indien de goederen niet deugdelijk zijn verpakt dan wel niet voldoen aan de hiervoor vermelde 
verpakkingswijze, is Roemaat Transport gerechtigd tot weigering van transport van goederen zonder 
daar, op welke grondslag dan ook, schadeplichtig voor te zijn.  

 
Artikel 4  Standaard transittijden   
 
4.1 Roemaat Transport hanteert de volgende standaard transittijden: 

a. levering binnen Nederland (24 uur) zonder kooi-aap en/of tijdslevering: 
    - Aanmelden zending op dag A vóór 15:00 uur 
     - Laden zending op dag A 
     - Leveren zending op dag B  
b. levering binnen Nederland (24 uur) met kooi-aap en/of tijdslevering: 
    - Aanmelden zending op dag A vóór 12:00 uur 
     - Laden zending op dag A 
     - Leveren zending op dag B 
c. levering naar België en/of Luxemburg (24-48 uur) zonder kooi-aap en/of tijdslevering:  
    - Aanmelden zending op dag A vóór 15:00 uur 
     - Laden zending op dag A 
     - Leveren zending op dag B of C, e.e.a. afhankelijk van de regio. 
d. levering naar Duitsland en overige landen (24-72 uur) zonder kooi-aap en/of tijdslevering:  
    - Aanmelden zending op dag A vóór 15:00 uur 
     - Laden zending op dag A 
     - Leveren zending op dag B, C of D, e.e.a. afhankelijk van de regio.  

4.2 De bovengenoemde transittijden gelden voor het laden van een zending binnen een straal van 35 
kilometer rondom Lichtenvoorde. Buiten deze straal gelden de transittijden onder voorbehoud en kan 
Roemaat Transport daarvan afwijken.  

4.3 De genoemde transittijden zijn in alle gevallen slechts indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als 
een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In de vakantieperiodes en 
in en rondom nationale feestdagen zal zondermeer van de (vaste) transittijden worden afgeweken.  

4.4 Indien de daadwerkelijke lading (waaronder afmetingen en gewicht) afwijkt van de aangemelde 
gegevens in een zending kan dit gevolgen hebben voor de transittijden van de gehele zending. 

 
  



 
 
Artikel 5  Tijdslevering 
 
Roemaat Transport hanteert standaard leveringstijden op maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot en met 

17.00 uur.  Naast deze standaard leveringstijden, biedt Roemaat Transport de mogelijkheid om 
goederen binnen een met opdrachtgever overeengekomen termijn af te leveren bij de ontvanger (zgn. 
tijdsleveringen). Roemaat Transport zal zich dan inspannen om de goederen tijdig af te leveren. 
Roemaat Transport biedt de volgende opties aan voor tijdsleveringen:  
a.  Leveren op een vast tijdsstip (FIX tijd)       
b.  Leveren voor 10.00 uur (of gelijk aan levering tijdsblok van 2 uur)  
c. Leveren voor 12.00 uur (of gelijk aan levering tijdsblok van 4 uur)  
d. Leveren voor 14.00 uur (of gelijk aan levering tijdsblok van 6 uur)  

 
Op alle tijdsleveringen en tijdsblokken geldt, rekening houdend met eventuele verkeershinder, een 
speling van 30 minuten (voor en na de afgesproken tijdstippen/ tijdsblokken). 

 
Artikel 6  Kooi-aap levering 
 
6.1 Bij de uitvoering van haar opdracht kan Roemaat Transport, indien zij dat nodig acht, besluiten om 

gebruik te maken van een meeneemheftruc (kooi-aap). Voor het gebruik daarvan is opdrachtgever een 
afzonderlijk tarief (toeslag) verschuldigd.  

6.2. In de volgende gevallen maakt Roemaat Transport zonder meer gebruik van een kooi-aap: 
-  indien opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven; 
-  indien de te transporteren goederen lengte goederen betreffen die via de zijkant van de vrachtwagen 
gelost moeten worden en er geen heftruck op locatie aanwezig is; 
- pallets met een gewicht vanaf 875 kg of meer, mits andere losmiddelen op locatie aanwezig zijn;  
-  indien de laad/los locatie ontoegankelijk is of blijkt met een trailer of bakwagen, e.e.a. ter vrije 
beoordeling van de planner of chauffeur van Roemaat Transport.  

 
Artikel 7  (Berekeningswijze) Tarieven 
 
7.1 Alle door Roemaat Transport genoemde tarieven zijn exclusief BTW in euro’s en gelden per zending.  
7.2 Roemaat Transport is gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief binnen de grenzen 

van de redelijkheid te verhogen in geval van wijziging van kostprijsbepalende factoren, belastingen en 
heffingen, zonder dat opdrachtgever daarbij het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.  

7.3 Het door opdrachtgever verschuldigde tarief wordt berekend op basis van laadmeter(staffel) per 
zending. Een laadmeter is een strekkende meter laadruimte in de vrachtauto met een breedte van 2,40 
meter met een maximaal gewicht van 1750 kg per laadmeter. Indien het gewicht van een zending groter 
is dan 1750kg per laadmeter, bepaalt het gewicht in welke laadmeterstaffel de zending wordt belast.  

7.4 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn alle tarieven exclusief maandelijks variabele Diesel Olie 
Toeslag (DOT) en exclusief eventuele tolkosten.  

7.5 Een actueel overzicht van de maandelijkse variabele Diesel Olie Toeslag (DOT), staat vermeld op de 
website van Roemaat Transport.  

7.6 De tarieven voor België en Duitsland zijn inclusief de verschuldigde tolkosten.  
7.7 Bij levering op de Waddeneilanden worden bij opdrachtgever bodekosten in rekening gebracht. 

  



 
 
Artikel 8  Betaling 
 
8.1 De facturen van Roemaat Transport dienen door opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum te 

worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.   
8.2 Roemaat Transport is te allen tijde gerechtigd om in voorkomende gevallen, te harer beoordeling, 

betaling voorafgaand aan de door haar te leveren diensten te eisen.  
8.3 Betalingen door de opdrachtgever strekken, hoe ook genaamd, in de eerste plaats in mindering op de 

kosten, vervolgens in mindering op de verschenen contractuele rente en tenslotte in mindering op de 
hoofdsom van de (oudste) onbetaald gelaten factureren.  

8.4 Opschorting dan wel verrekening van de facturen van Roemaat Transport door opdrachtgever is 
uitdrukkelijk uitgesloten.  

8.5 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in 
verzuim en heeft Roemaat Transport zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de 
vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een contractuele rente in rekening te brengen gelijk 
aan de op dat moment geldende wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW (jaarbasis), 
vermeerderd met 1%. 

8.6 Alle door Roemaat Transport noodzakelijkerwijs te maken buitengerechtelijke incassokosten komen 
voor rekening van opdrachtgever en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de 
wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat de verschuldigde kosten minimaal € 70,00 
zullen bedragen. De incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt: 
over de eerste € 3.000,00 15%, over het meerdere tot € 6.000,00 10%, over het meerdere tot € 
15.000,00 8%, over het meerdere tot € 60.000,00 5% en over het meerdere boven € 60.000,00 3%. 

 

Artikel 9  Annulering en opzegging 
 
9.1 Indien de opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd na 15:00 uur op de dag van belading dan 

wel Roemaat Transport reeds was begonnen met het beladen van de goederen, is opdrachtgever - 
zonder zich daarbij te kunnen beroepen op een eventueel aan hem toekomend beroep op opschorting 
dan wel verrekening 70% van het overeengekomen vrachttarief verschuldigd.  

9.2 Indien de opdracht wordt geannuleerd terwijl de zending al was beladen, is opdrachtgever - zonder zich 
daarbij te kunnen beroepen op een eventueel aan hem toekomend beroep op opschorting dan wel 
verrekening - 100% van het overeengekomen vrachttarief verschuldigd.  

9.3 De met Roemaat Transport voor bepaalde tijd gesloten duurovereenkomst is tussentijds niet opzegbaar.  
 

  



 
Artikel 10 Lossen van zendingen  
 
10.1 Het lossen van de zending door Roemaat Transport zal, zoveel als mogelijk, plaatsvinden op een 

voorkeurslocatie van opdrachtgever. Niettemin behoudt Roemaat Transport zich het recht voor om 
daarvan af te wijken.  

10.2 Indien de ontvanger niet aanwezig is om de zending in ontvangst te nemen dan wel de ontvanger, om 
welke reden dan ook, weigert de zending in ontvangst te nemen, is opdrachtgever - zonder zich daarbij 
te kunnen beroepen op een eventueel aan hem toekomend beroep op opschorting dan wel verrekening 
- 100% van het overeengekomen vrachttarief verschuldigd. Tevens behoudt Roemaat Transport zich 
alsdan het recht voor om aanspraak te maken op een extra toeslag, bestaande uit minimaal de door 
haar gemaakte kosten voor het retourtransport. 

10.3  Bij iedere volgende poging zal het volledige tarief nogmaals in rekening worden gebracht.  

 
Artikel 11 Retourzendingen  
 
Van een retourzending is sprake indien, op het te lossen adres aansluitend een nieuwe zending kan worden 
geladen, waarvan de afmeting van de zending, niet groter is dan de voorafgaand geloste zending. 
Retourzendingen worden belast tegen 70% van het laadmetertarief  
 
 
Artikel 12 Wachttijd & laad- en lostijden  
 
12.1 Roemaat Transport hanteert voor het laden en lossen ‘vrije’ wachttijden. Zij maakt daarbij gebruik van 

de volgende staffel: 
- 1 tot en met 3 pallets: maximaal 15 minuten vrije wachttijd  
- 4 tot en met 10 pallets: maximaal 30 minuten vrije wachttijd 
- 11 tot en met 17 pallets: maximaal 45 minuten vrije wachttijd 
- 18 tot en met 33 pallets: maximaal 60 minuten vrije wachttijd 

12.2 Na ommekomst van de hiervoor genoemde vrije uren, wordt een uurtarief van € 50,00 in rekening 
gebracht, waarbij in tijdseenheden van 15 minuten wordt gedeclareerd.  
 

Artikel 13 Europallets  
 
13.1 Indien de van opdrachtgever afkomstige goederen verpakt zijn op europallets, zal Roemaat Transport 

zich inspannen om de europallets op de laad- en loslocatie van de ontvanger om te ruilen voor 
gelijkwaardige pallets. In dit verband rust op Roemaat Transport slechts een inspanningsverbintenis. Zij 
aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.  

13.2 Roemaat Transport zal de opdrachtgever informeren over het aantal bij de ontvanger achtergebleven 
pallets. Het is aan opdrachtgever zelf om te beslissen of hij de door hem in dit verband geleden schade 
wenst te verhalen op de ontvanger van diens goederen.  

13.3 Indien gewenst biedt Roemaat Transport de opdrachtgever de mogelijkheid aan om tegen een vast 
tarief de administratie van de pallets op zich te nemen.  
 

  



 
 
Artikel 14 Milieu- en binnenstadtoeslag  
 
Indien bij de distributie van de goederen van opdrachtgever aan Roemaat Transport milieu- en/of 
binnenstadtoeslagen worden opgelegd, zullen deze één op één aan opdrachtgever worden doorbelast.  
Daarnaast geldt voor vervoer van en naar steden met een beperkte bereikbaarheid een binnenstad- en/of 
milieutoeslag voor locaties met beperkte bereikbaarheid door een van overheidswege opgelegde milieuzone.  
 
 
Artikel 15 ADR-goederen 
 
15.1 Roemaat Transport vervoert ADR-goederen met uitzondering van klasse 7.   
15.2 Het vervoeren van ADR-goederen dient aan meerdere wettelijke eisen te voldoen. De 

verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever is onder meer verantwoordelijk 
voor het (correct) opstellen van vervoersdocumenten, gebruikmaking van de juiste en goedgekeurde 
verpakkingen en afzendverklaring. Tevens dienen de goederen deugdelijk op een pallet te zijn verpakt 
en te zijn vastgezet volgens de daarvoor geldende richtlijnen.  

15.3 In voormeld verband vrijwaart opdrachtgever Roemaat Transport voor elke aansprakelijkheid.  
15.4 Indien de zending een gevaarlijke stof inhoudt, dient opdrachtgever van de betreffende stof het UN-

nummer en de stofnaam in de opdracht aan Roemaat Transport te vermelden.  
15.5 Bij zending van ADR-goederen wordt een toeslag van 17,5% geheven over het overeengekomen tarief 

(per zending), met een minimum € 25,00 en een maximum van € 275,00 (per zending).  
15.6 ADR-goederen worden berekend als “niet-stapelbare goederen” op de laadmeter.  

 

 
Artikel 16 Aansprakelijkheid  
 
16.1 Roemaat Transport is enkel aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen directe schade, met 

inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel. Iedere aansprakelijkheid van 
Roemaat Transport voor gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade of andere indirecte schade is 
uitdrukkelijk uitgesloten.  

16.2 De omvang van de schadeplichtigheid van Roemaat Transport is, behoudens opzet of grove schuld aan 
haar zijde, in alle gevallen beperkt tot: 
- artikel 13 (“schadevergoeding”) AVC 2002, voor schade veroorzaakt tijdens binnenlands transport 
(de maximale aansprakelijkheid bedraagt € 3,40 per kilogram beschadigd gewicht); 
- artikel 23 CMR, voor schade veroorzaakt tijdens internationaal transport  
(de maximale aansprakelijkheid bedraagt 8,33 SDR (= circa € 10,-) per kilogram beschadigd gewicht); 
- artikel 4 (“aansprakelijkheid van de physical distributor”) P.D.-voorwaarden 2019, voor schade 
veroorzaakt bij distributiewerkzaamheden in de zin van artikel 1 lid 6 P.D.-voorwaarden (de maximale 
aansprakelijkheid 8.33 SRD (= circa € 10) per kilogram beschadigd gewicht). 

  



16.3 Opdrachtgever is gehouden om de beschadigde goederen waarvoor zij Roemaat Transport aansprakelijk 
stelt, te bewaren en bewaard te houden totdat (de verzekeraar van) Roemaat Transport het 
schadedossier heeft afgewikkeld. Indien (voor de verzekeraar) nodig, is opdrachtgever eveneens 
gehouden om de beschadigde goederen op eerste verzoek aan Roemaat Transport te doen toekomen. 

16.4 In alle gevallen is de verplichting van Roemaat Transport tot het vergoeden van schade, op welke 
grondslag dan ook, beperkt tot die schade waartegen Roemaat Transport uit hoofde van een door of ten 
behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit 
groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering valt. Opdrachtgever wordt 
geadviseerd om zelf een passende verzekering af te sluiten. 

16.5 De goederen die bij Roemaat Transport in opslag liggen, zijn niet verzekerd tegen brandschade. 
Roemaat Transport is voor schade aan goederen als gevolg van brand, behoudens ingeval van opzet of 
bewuste roekeloosheid aan haar zijde, niet aansprakelijk. Opdrachtgever wordt geadviseerd om ter zake 
zelf een passende verzekering af te sluiten. 

16.6 De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen als vermeld in dit artikel gelden eveneens voor 
ondergeschikten van Roemaat Transport of andere door Roemaat Transport ingeschakelde 
hulppersonen/derden. 

Artikel 17 Ontbinding en opschorting 

17.1 Roemaat Transport is bevoegd om de verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de 
overeenkomst - zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien: 
- opdrachtgever een of meer verplichtingen uit de overeenkomst dan wel uit deze algemene
voorwaarden niet, niet-tijdig dan wel ondeugdelijk nakomt; 
- gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de met Roemaat Transport gesloten
overeenkomst niet dan wel niet deugdelijk zal nakomen; 
- Roemaat Transport bij het aangaan van de overeenkomst opdrachtgever heeft verzocht om zekerheid
te stellen voor de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst en opdrachtgever dit heeft 
nagelaten; 
- opdrachtgever zijn faillissement heeft aangevraagd en/of zijn faillissement is uitgesproken, surséance
van betaling heeft aangevraagd, haar bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) heeft stilgelegd, in liquidatie verkeert 
of wordt ontbonden. 

17.2 Indien de overeenkomst met opdrachtgever wordt ontbonden zijn de vorderingen van Roemaat 
Transport op opdrachtgever terstond opeisbaar. 



 
 
Artikel 18 Overmacht 
 
18.1 Indien Roemaat Transport als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert 
voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Roemaat Transport 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete 
gehouden te zijn 

18.2 Onder overmacht wordt mede begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 
waarop Roemaat Transport geen invloed kan uitoefenen en waardoor Roemaat Transport niet in 
staat is haar verplichtingen na te komen, zoals buitengewone weersomstandigheden of tijdelijke 
toestand van het terrein die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of onredelijk 
bemoeilijken en werkstakingen in het bedrijf van Roemaat Transport.  

 
Artikel 19 Toepasselijk recht 
 
19.1 Op alle met Roemaat Transport gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.  
19.2 Alle geschillen met opdrachtgever, zullen met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en/of 

rechtsprekende lichamen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van de vestigingsplaats 
van Roemaat Transport (rechtbank Gelderland, locatie Zutphen). 

 



    Binnenstad- en  
milieutoeslag

◄ INHOUDSOPGAVE



Binnenstad- en milieutoeslag A. Roemaat Transport B.V. 

Overeenkomstig artikel 14 van de Algemene voorwaarden A. Roemaat Transport B.V. geldt er voor vervoer van 
en naar steden met een beperkte bereikbaarheid een binnenstad- en/ of milieu (*) toeslag voor locaties met 
een beperkte bereikbaarheid door een van overheidswege opgelegde milieuzone.  

Deze toeslag geldt voor de volgende postcode gebieden: 

Nederland 

*Amsterdam: 1011-1019, 1051-1059, 1071-1079, 1087, 1091-1098; 
*Utrecht: 3511-3514, 3521, 3532, 3572, 3571, 3582; 
*Rotterdam: 3011-3015; 
*Arnhem: 6811, 6828; 
Tilburg: 5014, 5017, 5021, 5025, 5038, 5041, 5046; 
Breda: 4811; 
*Maastricht: 6211, 6217; 
Delft: 2611, 2612, 2620, 2628; 
Den Haag: 2511-2516, 2518, 2525, 2526, 2585, 2594, 2595; 
Eindhoven: 5611, 5613-5617; 
Leiden: 2311, 2312; 
Rijswijk: 2281, 2282; 
’s-Hertogenbosch: 5211, 5223; 

Duitsland 

Hamburg: 20095-20539, 21029-21149, 22049-22769 
Berlijn: 10115-10999, 12043-12689, 13051-13629, 14050-14199 
Frankfurt: 60306-60489, 60528-65936, 61118-61449, 63065-63263, 65451-65843 
München: 80331-80999, 81241-81929, 82008-82194, 85221-85232, 85521-85774 
Köln:  50667-50969, 51063-51105 
Mannheim: 67059-67227, 68159-68309, 68535-68549, 68723-68782, 69115-69214 
Bremen: 28195-28279, 28307-28359, 28717-28779 

België: 

Brussel: 1000, 1020, 1120, 1130 
Antwerpen: 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060 



    AVC 2002

◄ INHOUDSOPGAVE



AVC 2002 

Pagina 1 

 

 

Artikel 1 Definities 
Overeenkomstig de gevolgde systematiek in alle andere voorwaarden van de sVa begint de AVC 2002 met 12 definities van begrippen die elders worden ge- 
bruikt. 
In deze condities wordt verstaan onder 
1. Vervoerovereenkomst: de overeenkomst waarbij de vervoerder zich jegens de afzender verbindt tot het vervoer van zaken over de weg. 
2. Afzender: de contractuele wederpartij van de Vervoerder. 
Vermelding van een afzender op de vrachtbrief houdt niet zonder meer in dat de aldus genoemde de contractuele wederpartij van de vervoerder is. 
3. Geadresseerde: degene die uit hoofde van de vervoerovereenkomst jegens de vervoerder het recht heeft op aflevering van de zaken. 
4. De vrachtbrief: het document opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren waarvan een exemplaar (bewijs van ontvangst) bestemd is voor de afzender, een 
exemplaar (bewijs van aflevering) bestemd is voor de vervoerder en een exemplaar bestemd is voor de geadresseerde. 
5. Hulppersonen: ondergeschikten van de vervoerder alsmede personen van wier diensten de vervoerder ter uitvoering van de vervoerovereenkomst gebruik 
maakt. 
6. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig vervoerder deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan 
niet heeft kunnen verhinderen. 
7. Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van zaken. 
8. Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg. 
9. BW: Burgerlijk Wetboek. 
10. CMR: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 
1978. 
11. Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities: 
de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities, laatste versie, gedeponeerd door sVa/Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Am- 
sterdam en Rotterdam. 
12. Algemene Opslagvoorwaarden: 
de Algemene Opslagvoorwaarden, laatste versie, gedeponeerd door sVa/Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en 
Rotterdam. 
Artikel 2 Elektronische berichten 
1. Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs elektronische weg worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschil- 
len de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten. 
2. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van 
beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd. 
Artikel 3 Werkingssfeer 
De Algemene Vervoercondities zijn van toepassing op de vervoerovereenkomst van zaken over de weg; indien de CMR van toepassing is zijn de Algemene Ver- 
voercondities aanvullend van toepassing. 
Artikel 4 Verplichtingen van de afzender; opzegging van de vervoerovereenkomst 
1. De afzender is verplicht: 

a. de vervoerder omtrent de zaken alsmede omtrent de behandeling daarvan tijdig al die opgaven te doen, waartoe hij in staat is of behoort te zijn, en 
waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij voor de vervoerder van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de vervoerder deze gegevens kent; 

b. de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van de volgens artikel 5 vereiste vrachtbrief en de door de wet 
van de zijde van de afzender overigens vereiste documenten ter beschikking van de vervoerder te stellen; 

c. elk te vervoeren collo duidelijk en doelmatig te adresseren en, indien hem zulks redelijkerwijs mogelijk is, de vereiste gegevens en adressen op of aan 
de colli of hun verpakking aan te brengen op zodanige wijze, dat zij in normale omstandigheden tot het einde van het vervoer leesbaar zullen blijven. 
De afzender kan met de vervoerder schriftelijk overeenkomen, dat de adressering van de colli wordt vervangen door een vermelding van cijfers, letters 
of andere symbolen; 

d. het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren zaken op de vrachtbrief te vermelden; 
e. de overeengekomen zaken in of op het voertuig te laden, te stuwen en te doen lossen, tenzij partijen anders overeenkomen of uit de aard van het 

voorgenomen vervoer, in aanmerking genomen de te vervoeren zaken en het ter beschikking gestelde voertuig, anders voortvloeit. 
2. De afzender kan zich niet door een beroep op welke omstandigheid dan ook aan de in lid 1 onder a, b, c en d genoemde verplichtingen onttrekken en de af- 
zender is verplicht de vervoerder de schade te vergoeden die door het niet nakomen van genoemde verplichtingen ontstaat. 
3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde kan de vervoerder de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling opzeggen, wanneer de afzender niet aan zijn in lid 1 
onder a en b vermelde verplichtingen voldeed, doch dit slechts nadat hij de afzender schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de afzender bij afloop daar- 
van nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan. 
Indien door het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onredelijke wijze zou worden verstoord, kan de vervoerder ook zonder het verle- 
nen van genoemde termijn de overeenkomst opzeggen. De afzender kan, indien hij niet aan zijn in lid 1 onder b vermelde verplichting voldeed, eveneens de 
overeenkomst opzeggen. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Na op- 
zegging is de afzender 75% van de overeengekomen vracht aan de vervoerder verschuldigd zonder tot verdere schadevergoeding te zijn gehouden. Indien geen 
vracht is overeengekomen, geldt als zodanig de vracht volgens recht, respectievelijk gebruik, respectievelijk billijkheid. 
4. Eveneens kan de vervoerder de overeenkomst opzeggen, wanneer de belading en/of de stuwing gebrekkig is of wanneer er overbelading is, maar niet nadat 
de afzender in de gelegenheid is gesteld het gebrek of de overbelading ongedaan te maken. Indien de afzender weigert de gebrekkigheid van de belading en/of 
de stuwing of overbelading ongedaan te maken kan de vervoerder de overeenkomst opzeggen dan wel zelf de gebrekkigheid en/of de overbelading ongedaan 
maken; in beide gevallen is de afzender verplicht de vervoerder een bedrag van 500 euro te betalen, tenzij de vervoerder bewijst dat de daardoor geleden schade 
dit bedrag te boven gaat; lid 3 is niet van toepassing. 
5. De afzender moet aan de vervoerder de aan deze terzake van overbelading opgelegde boete vergoeden, tenzij de vervoerder tekortgeschoten is in zijn inge- 
volge artikel 9 leden 1 en 5 op hem rustende verplichtingen of de vervoerder de vervoerovereenkomst niet heeft opgezegd op grond van het vorige lid, onvermin- 
derd diens beroep op kwade trouw van de afzender. 
6. Onverminderd de overige leden van dit artikel, moet de afzender aan de vervoerder de door deze geleden schade vergoeden voor zover deze het gevolg is van 
de omstandigheid, dat het vervoer van de zaken van hogerhand geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden; deze aansprakelijkheid bestaat echter 
niet, indien de afzender bewijst dat dit verbod of deze beperking aan de vervoerder bekend was of redelijkerwijs kon zijn bij het aangaan van de vervoerovereen- 
komst. 
Artikel 5 De vrachtbrief 
1. De afzender is verplicht bij de ter beschikkingstelling van zaken aan de vervoerder een vrachtbrief te overhandigen waarin vermeld staat dat deze Algemene 
Vervoercondities op de gesloten vervoerovereenkomst van toepassing zijn. 
2. De afzender is verplicht de vrachtbrief volgens de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen en hij staat op het ogenblik van de 
ter beschikkingstelling van de zaken in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. 
3. De vervoerder is verplicht zich als vervoerder op de hem door de afzender aangeboden vrachtbrief duidelijk kenbaar te maken en deze te ondertekenen en aan 
de afzender af te geven. Indien de vervoerder dit verlangt is de afzender verplicht de vrachtbrief te ondertekenen. De ondertekening kan worden gedrukt of door 
een stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen. 
4. De vrachtbrief kan ook in de vorm van elektronische berichten worden opgemaakt overeenkomstig het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van 
beveiliging alsmede overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen wijze van verzenden, opslaan en registreren. 
Artikel 6 Bewijskracht van de vrachtbrief 
1. De vervoerder is verplicht bij de inontvangstneming van de zaken de juistheid van de vermelding van het aantal zaken op de vrachtbrief alsmede de uiterlijk 
goede staat van de zaken en hun verpakking te controleren en in geval van afwijking daarvan aantekening te maken op de vrachtbrief. Deze verplichting bestaat 
niet wanneer naar het oordeel van de vervoerder het vervoer daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd. 



AVC 2002 

Pagina 2 

 

 

2. De vrachtbrief levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der vervoerovereenkomst en de partijen bij de vervoerovereenkomst, van de inont- 
vangstneming van de zaken en hun verpakking in uiterlijk goede staat, van het gewicht en van het aantal zaken. indien de vervoerder geen redelijke middelen ter 
beschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in het eerste lid te controleren, levert de vrachtbrief geen bewijs van die vermeldingen. 
Artikel 7 Vrachtbetaling 
1. De afzender is verplicht op het ogenblik dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de zaken door de vervoerder in ontvangst zijn genomen, 
de vracht en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen. 
2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij de aflevering van de zaken door de vervoerder verplicht de vracht, het uit anderen 
hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de af- 
zender hoofdelijk met hem tot betaling verplicht. 
Indien de afzender bij ongefrankeerde verzending op de vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder betaling van de vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het 
vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten niet mag worden afgeleverd, moet de vervoerder, indien geen betaling plaatsvindt, de afzen- 
der nadere instructies vragen die hij moet opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van 
een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan. 
3. De vervoerder is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vracht en andere bedragen, zoals 
genoemd in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betaling van de vracht en andere kosten, in rekening te brengen. 
De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering ter incasso uit handen is gegeven. 
4. De vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken rustende kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, 
slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming worden afgeleverd. 
5. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken 
drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan. 
6. Indien de afzender niet aan zijn in het onderhavige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is de vervoerder bevoegd het vertrek van het vervoermiddel 
op te schorten en alsdan wordt de hierdoor voor hem ontstane schade als op de zaken drukkende kosten aangemerkt. 
Artikel 8 Instructies van de afzender 
1. De afzender is bevoegd de plaats van terbeschikkingstelling van de zaken te wijzigen, zichzelf of een ander als geadresseerde aan te wijzen, een gegeven 
aanduiding van de geadresseerde te wijzigen dan wel orders omtrent de aflevering te geven of de plaats van aflevering te wijzigen, mits deze instructies de nor- 
male bedrijfsvoering van de vervoerder niet beletten. Instructies betreffende niet-aflevering die de persoon die deze moet uitvoeren, tijdig bereiken, moeten ech- 
ter steeds worden uitgevoerd. 
2. Instructies kunnen worden gegeven ook nadat de vervoerder de zaken in ontvangst heeft genomen. 
3. De afzender is verplicht de vervoerder de door het opvolgen van de instructies veroorzaakte schade en gemaakte kosten te vergoeden. 
Wanneer het voertuig ten gevolge van de gegeven instructies naar een niet eerder overeengekomen plaats is gereden, is de afzender verplicht, behalve vergoe- 
ding van geleden schade en gemaakte kosten, ook terzake een redelijke vergoeding te voldoen. 
4. Het recht tot het geven van instructies vervalt naarmate de geadresseerde op de losplaats de zaken aanneemt of de geadresseerde van de vervoerder scha- 
devergoeding verlangt omdat deze de zaken niet aflevert. 
Artikel 9 Verplichtingen van de vervoerder 
1. De vervoerder is verplicht de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst t e nemen alsmede het laadvermogen van het 
voertuig aan de afzender mee te delen, tenzij aannemelijk is dat de afzender daarvan op de hoogte is. 
2. De vervoerder is verplicht ten vervoer ontvangen zaken ter bestemming af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. 
3. De vervoerder is verplicht de ten vervoer ontvangen zaken binnen een redelijke termijn ter bestemming af te leveren; indien een termijn van aflevering schrifte- 
lijk is overeengekomen dient binnen deze termijn afgeleverd te worden. 
4. Indien de vervoerder aan de verplichting genoemd in lid 1 niet voldoet, kunnen beide partijen de overeenkomst met betrekking tot de zaken die de vervoerder 
niet in ontvangst heeft genomen, opzeggen. 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 ont- 
vangen. 
Na opzegging is de vervoerder verplicht aan de afzender de schade t e vergoeden die deze door de opzegging heeft geleden. Deze schadevergoeding beloopt 
echter niet meer dan tweemaal de vracht en de afzender is geen vracht verschuldigd. 
5. De vervoerder is verplicht de door of namens de afzender verrichte belading, stuwing en eventuele overbelading te controleren indien en voorzover de omstan- 
digheden zulks toelaten. 
Indien hij van oordeel is dat de belading of stuwing gebrekkig is, is hij verplicht, onverminderd het in artikel 4 lid 4 bepaalde, dit op de vrachtbrief aan te tekenen. 
Indien hij niet in staat of in de gelegenheid is aan zijn controleplicht te voldoen, kan hij daarvan aantekening maken op de vrachtbrief. 
6. Indien aflevering aan huis is overeengekomen, moet de vervoerder de zaken bezorgen aan de deur van het adres, dat op de vrachtbrief is vermeld of aan de 
deur van een adres, dat hem in plaats daarvan met inachtneming van artikel 8 tijdig door de afzender is opgegeven. Wanneer het adres niet via een verharde rij- 
weg of anderszins redelijkerwijs bereikbaar is, moet afgeleverd worden op een plaats, die zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk opgegeven adres ligt. 
Artikel 10 Aansprakelijkheid van de vervoerder 
1. De vervoerder is, behoudens overmacht, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken en voor vertragingsschade voor zover de vervoerder de in arti- 
kel 9 leden 2 en 3 genoemde verplichtingen niet is nagekomen. 
2. De vervoerder is voor de gedragingen van zijn hulppersonen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk. 
3. De vervoerder kan niet om zich van zijn aansprakelijkheid t e ontheffen beroep doen op de gebrekkigheid van het voertuig of van het materiaal waarvan hij zich 
bedient, tenzij dit laatste door de afzender, de geadresseerde of de ontvanger te zijner beschikking is gesteld. Onder materiaal wordt niet begrepen een schip of 
spoorwagon, waarop het voertuig zich bevindt. 
Artikel 11 Bijzondere risico's 
Onverminderd artikel 10 is de vervoerder, die de op hem uit hoofde van de artikel 9 leden 2 en 3 rustende verplichtingen niet nakwam, desalniettemin voor de 
daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet-nakomen het gevolg is van de bijzondere risico's verbonden aan een of meer van de volgende 
omstandigheden: 

a. het vervoer van de zaken in een onoverdekt voertuig, wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en op de vrachtbrief is vermeld; 
b. ontbreken of gebrekkigheid van verpakking van de zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn; 
c. behandeling, lading, stuwing of lossing van de zaken door de afzender, de geadresseerde of personen, die voor rekening van de afzender of de gea- 

dresseerde handelen; 
d. de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan be- 

schadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden 
van ongedierte of knaagdieren ; 

e. hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een 
voertuig speciaal ingericht om de zaken aan invloed daarvan te onttrekken; 

f. onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken der colli; 
g. het feit dat het vervoer een levend dier betreft. 

Artikel 12 Vermoeden van aansprakelijkheid bevrijdende omstandigheden 
1. Wanneer de vervoerder bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de artikel 9 leden 2 en 3 rus- 
tende verplichtingen een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der in artikel 11 genoemde bijzondere risico's, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit 
voortvloeit. Degene, die jegens de vervoerder recht heeft op de zaken, kan evenwel bewijzen, dat dit niet nakomen geheel of gedeeltelijk niet door een van deze 
risico's is veroorzaakt. 
2. Het hierboven genoemde vermoeden bestaat niet in het in artikel 11 onder a genoemde geval, indien zich een ongewoon groot tekort voordoet dan wel een on- 
gewoon groot verlies van colli. 



AVC 2002 

Pagina 3 

 

 

3. Indien in overeenstemming met het door partijen overeengekomene het vervoer plaatsvindt door middel van een voertuig, speciaal ingericht om de zaken te 
onttrekken aan de invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan de vervoerder ter ontheffing van zijn aansprakelijkheid ten ge- 
volge van deze invloed slechts een beroep doen op artikel 11 onder d, indien hij bewijst, dat alle maatregelen waartoe hij, rekeninghoudende met de omstandig- 
heden, verplicht was, zijn genomen met betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen en dat hij zich heeft gericht naar de bijzonde- 
re instructies bedoeld in het vijfde lid. 
4. De vervoerder kan slechts beroep doen op artikel 11 onder g, indien hij bewijst dat alle maatregelen, waartoe hij normaliter, rekeninghoudende met de omstan- 
digheden, verplicht was, zijn genomen en dat hij zich heeft gericht naar de bijzondere instructies bedoeld in het vijfde lid. 
5. De bijzondere instructies, bedoeld in het derde en het vierde lid van dit artikel, moeten aan de vervoerder vóór de aanvang van het vervoer zijn gegeven, hij 
moet deze uitdrukkelijk hebben aanvaard en zij moeten, indien voor dit vervoer een vrachtbrief is afgegeven, daarop zijn vermeld. De enkele vermelding op de 
vrachtbrief levert te dezer zake geen bewijs op. 
Artikel 13 Schadevergoeding 
1. De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet-nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 9 lid 2 rustende verplichting is verschuldigd, is beperkt 
tot een bedrag van 
3,40 euro per kilogram; voor andere schade dan schade ten gevolge van verlies van of schade aan de zaken, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële 
schade, is de vervoerder uit hoofde van de vervoerovereenkomst niet aansprakelijk. 
2. Het aantal kilogrammen waarvan ter berekening van het in lid 1 genoemde bedrag wordt uitgegaan, is het op de vrachtbrief vermelde gewicht van de bescha- 
digde of niet afgeleverde zaak. 
3. Indien de vervoerder aansprakelijk is doordat hij niet afleverde binnen de redelijke termijn als genoemd in artikel 9 lid 3, is de vertragingsschade beperkt tot 
eenmaal de vracht; indien de termijn, genoemd in artikel 9 lid 3, schriftelijk is overeengekomen, is de vertragingsschade beperkt tot tweemaal de vracht. 
4. Expertisekosten, beredderingskosten en andere kosten die zijn gemaakt om de waarde van de beschadigde of verloren gegane dan wel met vertraging afgele- 
verde zaken vast te stellen en te realiseren, worden aangemerkt als een waardevermindering van die zaak. 
5. Indien de vervoerder aansprakelijk is omdat hij een verplichting die op hem rust uit hoofde van de artikelen 8:1115 lid 2 en 8:1118 lid 3 BW dan wel van de arti- 
kelen 6 lid 1, 19 lid 4, 21 of 25 van deze condities, niet nakwam, zal een door hem terzake verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan wat hij in ge- 
val van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou kunnen zijn. 
Artikel 14 Opzet en bewuste roekeloosheid 
Een handeling of een nalaten van wie ook, behalve van de vervoerder zelf, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de 
wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien, ontneemt de vervoerder niet het recht zich op enige uitsluiting of beperking van zijn aansprake- 
lijkheid te beroepen. 
Artikel 15 Kennisgeving van de schade 
1. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door de vervoerder worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van 
de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, wordt 
de vervoerder geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen. 
2. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de geadresseerde niet binnen één week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbe- 
houd, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, wordt de vervoerder eveneens geacht 
de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen. 
3. Indien de zaken niet binnen een redelijke of overeengekomen termijn worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde binnen één week na aanneming van 
de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin is aangegeven dat de zaken niet binnen die termijn zijn afgeleverd, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, 
wordt de vervoerder geacht de zaken binnen die termijn te hebben afgeleverd. 
Artikel 16 Vorderingsrecht 
Zowel de afzender als de geadresseerde heeft jegens de vervoerder het recht aflevering van zaken overeenkomstig de op de vervoerder rustende verplichtingen 
te vorderen. 
Artikel 17 Rembours 
1. Partijen kunnen overeenkomen, dat de zaken met een rembours zullen worden belast, dat echter niet hoger zal zijn dan de factuurwaarde der zaken. In dat 
geval mag de vervoerder de zaken slechts afleveren tegen voorafgaande betaling van het rembours in contant geld, tenzij de afzender de vervoerder heeft ge- 
machtigd een andere wijze van betaling te accepteren. 
2. Indien na kennisgeving van aankomst blijkt dat de geadresseerde het rembours niet overeenkomstig de door de afzender aan de vervoerder voorgeschreven 
betalingswijze voldoet, moet de vervoerder aan de afzender nadere instructies vragen. De kosten die samenhangen met het verzoek om instructies zijn voor re- 
kening van de afzender. De vervoerder moet de hem gegeven instructies opvolgen, voorzover hem dit redelijkerwijze mogelijk is, tegen vergoeding van kosten en 
eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan. 
Indien de afzender instructies geeft, die inhouden, dat er in afwijking van eerder gegeven betalingsinstructies door de vervoerder moet worden afgeleverd, moeten 
deze schriftelijk aan de vervoerder worden gegeven. Bij gebreke van instructies is het bepaalde in artikel 21 overeenkomstig van toepassing. 
3. De vervoerder is verplicht, nadat een zending onder rembours is afgeleverd en de gelden aan hem zijn afgedragen, de desbetreffende remboursgelden onver- 
wijld doch in ieder geval binnen twee weken aan de afzender af te dragen dan wel op diens bank- of girorekening over te doen schrijven. 
4. De in lid 3 genoemde termijn van twee weken vangt aan op de dag, waarop de zaken zijn afgeleverd. 
5. De geadresseerde, die ten tijde van de aflevering weet dat een bedrag als rembours op de zaken drukt, is verplicht aan de vervoerder het door deze aan de af- 
zender verschuldigde bedrag te voldoen. 
6. Indien de zaken zonder voorafgaande inning van het rembours zijn afgeleverd, is de vervoerder verplicht aan de afzender de schade ten hoogste tot het bedrag 
van het rembours te vergoeden, tenzij hij bewijst dat er geen schuld van hem of van zijn ondergeschikten aanwezig was. Deze verplichting laat zijn recht op ver- 
haal tegen de geadresseerde onverlet. 
7. Verschuldigde remboursprovisie komt ten laste van de afzender. 
8. Alle vorderingen tegen de vervoerder uit hoofde van een remboursbeding verjaren door verloop van een jaar, te rekenen met de aanvang van de dag volgende 
op de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd. 
Artikel 18 Voorbehouden van de vervoerder 
De vervoerder behoudt onder de toepassing van deze condities zich het recht voor: 

a. de zaken in of door middel van die vervoermiddelen te vervoeren, welke hem dienstig zullen voorkomen en de zaken zonodig te bewaren in zodanige 
vervoermiddelen, bergruimten of opslagplaatsen, als hij zal goedvinden, onverschillig of deze vervoermiddelen, bergruimten of opslagplaatsen aan de 
vervoerder of aan derden toebehoren; 

b. de te volgen route vrijelijk te bepalen, mitsdien ook van de gebruikelijke route af te wijken. Hij is tevens gerechtigd die plaatsen aan te doen, waarvan 
hij dit voor de uitoefening van zijn bedrijf wenselijk acht. 

Artikel 19 Verhindering na inontvangstneming 
1. Wanneer na het in ontvangst nemen van de zaken door de vervoerder het vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen redelijke tijd kan worden aangevangen, 
voortgezet of voltooid, is de vervoerder verplicht zulks aan de afzender mede te delen. Vervoerder en afzender hebben alsdan de bevoegdheid de overeenkomst 
op te zeggen. 
2. De opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij en de overeenkomst eindigt op het ogenblik, waarop deze mededeling wordt ont- 
vangen. 
3. De vervoerder is niet verplicht voor het verdere vervoer naar de bestemmingsplaats zorg te dragen en is bevoegd de zaken te lossen en op te slaan op een 
daartoe geschikte plaats; de afzender is bevoegd de zaken tot zich te nemen. De in verband met de opzegging met betrekking tot de zaken gemaakte kosten 
komen, onder voorbehoud van lid 4, ten laste van de afzender. 
4. Behoudens overmacht is de vervoerder verplicht de afzender de schade te vergoeden, die deze door de opzegging van de overeenkomst heeft geleden. 
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Artikel 20 Stapelvervoer; doorvervoer 
1. Wanneer een deel van het vervoer, al dan niet na overlading van de zaken, geschiedt over de binnenwateren, wordt voor dat deel de aansprakelijkheid van de 
vervoerder bepaald door de artikelen 9 en 13 van de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities. Bij vervoer over de binnenwateren, al dan niet na overlading 
van zaken, worden de artikelen 9 en 13 van de sVa Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities van toepassing verklaard. 
2. Wanneer de vervoerder zich, na aflevering van de door hem vervoerde zaken, verbindt tot het verder doen vervoeren van die zaken, handelt hij daarbij in 
hoedanigheid van expediteur en is zijn aansprakelijkheid in die hoedanigheid beperkt tot 3,40 euro per kilogram van de beschadigde of verloren zaken; verdere 
schadevergoeding voor welke schade dan ook is niet verschuldigd. 
Artikel 21 Opslag in geval van niet opkomen van de geadresseerde 
1. Indien de geadresseerde na kennisgeving van aankomst van de zaken niet opkomt, indien hij het in ontvangst nemen van de zaken niet aanvangt, indien hij dit 
niet regelmatig en met bekwame spoed voortzet, indien hij weigert de zaken aan te nemen of voor ontvangst te tekenen, kunnen de zaken door de vervoerder 
voor rekening en gevaar van de afzender op de door de vervoerder met inachtneming van redelijke zorg te bepalen wijze en plaats worden opgeslagen zo nodig 
ook in het vervoermiddel, waarin zij werden vervoerd of gestald; de vervoerder is verplicht de afzender op de hoogte te stellen. 
2. De vervoerder kan met inachtneming van lid 1 ook tot opslag of stalling overgaan, indien het stellen van zekerheid als in artikel 23 lid 5 bedoeld, wordt gewei- 
gerd, of indien geschil ontstaat omtrent het bedrag of de aard van de te stellen zekerheid. 
3. Behalve in geval van beslag kunnen de zaken, na verloop van één week na de aangetekende verzending van een schriftelijke kennisgeving van de voorgeno- 
men verkoop aan de afzender, door de vervoerder voor rekening van de afzender publiekelijk of onderhands worden verkocht zonder dat enige rechterlijke mach- 
tiging is vereist. 
4. De verkoop kan geschieden zonder inachtneming van enige termijn en zonder voorafgaande kennisgeving, indien de zaken aan bederf onderhevig zijn of in- 
dien bewaring schadelijk zou kunnen zijn of schade of gevaar voor de omgeving zou kunnen opleveren. Wanneer geen voorafgaande kennisgeving plaatsvond, 
is de vervoerder verplicht na de verkoop daarvan kennis te geven aan de afzender. 
5. Ten aanzien van levende have bedraagt de in lid 3 bedoelde termijn 
drie dagen met dien verstande dat de vervoerder zonder inachtneming van enige termijn en zonder voorafgaande kennisgeving tot verkoop mag overgaan indien 
de toestand van de levende have zulks gewenst doet zijn. 
Wanneer geen voorafgaande kennisgeving plaatsvond, is de vervoerder verplicht na de verkoop daarvan kennis te geven aan de afzender. 
6. De vervoerder houdt de opbrengst van de verkochte zaken, na aftrek van het bedrag van een eventueel rembours en een aan de vervoerder in verband daar- 
mee toekomende commissie en van al hetgeen dat terzake van het verkochte aan de vervoerder toekomt, zowel voor vracht als voor kosten van opslag of stalling 
als voor andere kosten en schaden, gedurende zes maanden na de aanneming van de zaken ten vervoer ter beschikking van de afzender, na verloop van welke 
termijn hij het ter beschikking gehouden bedrag onder gerechtelijke bewaring zal stellen. 
Artikel 22 Opslag voor, tijdens en na het vervoer Wanneer afzender en vervoerder overeenkomen dat de vervoerder voorafgaand aan of tijdens het overeenge- 
komen vervoer dan wel na afloop van het vervoer de zaken in opslag zal nemen, geschiedt deze opslag onder toepasselijkheid van de Algemene Opslagvoor- 
waarden. 
Afzender en vervoerder worden dienovereenkomstig aangemerkt als bewaargever respectievelijk bewaarnemer. 
Artikel 23 Retentierecht 
1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de vervoerovereenkomst on- 
der zich heeft. Dit recht komt hem niet toe indien hij op het tijdstip dat hij de zaken ten vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzen- 
der de zaken ten vervoer ter beschikking te stellen. 
2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de hem in verband met het rembours toekomende 
provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden. 
3. Tegenover de afzender kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande 
vervoerovereenkomsten. 
4. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande vervoerovereenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefe- 
nen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeen komsten. 
5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die af- 
levering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste ge- 
deelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen. 
Artikel 24 Pandrecht 
1. Alle goederen, documenten en gelden, die de vervoerder uit hoofde van de vervoerovereenkomst onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderin- 
gen, die hij ten laste van de afzender heeft. 
2. Behoudens in de gevallen waarin de afzender in staat van faillissement verkeert, hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft de vervoerder nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder 
toestemming van de rechter overeenkomstig art. 3:248 lid 2 BW. 
Artikel 25 Verloren zaken 
Indien zaken niet zijn afgeleverd binnen dertig dagen na de dag, waarop zij ten vervoer werden aangenomen en het onbekend is waar zij zich bevinden, worden 
zij als verloren aangemerkt. Indien binnen één jaar nadat de vervoerder aan degene, die jegens hem recht op aflevering van zaken heeft, schadevergoeding heeft 
uitgekeerd terzake van het niet afleveren van deze zaken, deze zaken of enige daarvan alsnog onder de vervoerder blijken te zijn (gekomen), is de vervoerder 
verplicht de afzender of de geadresseerde, die jegens hem daartoe schriftelijk het verlangen uitte, van deze omstandigheid schriftelijk op de hoogte te stellen en 
heeft de afzender respectievelijk de geadresseerde gedurende dertig dagen na ontvangst van deze mededeling het recht tegen verrekening van de door hem ont- 
vangen schadevergoeding alsnog aflevering van deze zaken te verlangen. 
Hetzelfde geldt, indien de vervoerder terzake van het niet afleveren geen schadevergoeding heeft uitgekeerd, met dien verstande dat de termijn van één jaar be- 
gint met de aanvang van de dag volgende op die, waarop de zaken hadden moeten zijn afgeleverd. 
Wanneer de afzender respectievelijk de geadresseerde van zijn recht geen gebruik maakt, geldt het in artikel 21 bepaalde. 
Artikel 26 Vrijwaring; Himalaya-clausule 
1. De afzender, die niet voldeed aan enige verplichting die de wet of deze condities hem opleggen, is verplicht de vervoerder te vrijwaren voor alle schade, die 
deze tengevolge van het niet nakomen van die verplichting mocht lijden, wanneer deze terzake van het vervoer van de zaken door een derde wordt aangespro- 
ken. 
2. Wanneer hulppersonen van de vervoerder terzake van het vervoer van de zaken worden aangesproken, kunnen deze personen een beroep doen op iedere 
beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze condities of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling de vervoerder een 
beroep kan doen. 
Artikel 27 Vertragingsrente 
Partijen zijn over een door hen verschuldigd bedrag wettelijke rente verschuldigd op voet van art. 6:119 BW. 
Artikel 28 Verjaring 
1. Alle op de vervoerovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende rechtsvorderingen verjaren door verloop van een jaar. 
2. Voorzover een vervoerder verhaal zoekt op een persoon van wiens diensten de vervoerder ter uitvoering van de vervoerovereenkomst gebruik heeft gemaakt 
voor hetgeen door hem aan de afzender of de geadresseerde is verschuldigd, begint vanaf het moment als bepaald in art. 8:1720 lid 1 BW, een nieuwe termijn 
van verjaring welke termijn drie maanden beloopt. 
Artikel 29 Arbitrage 
Alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen kunnen worden onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het reglement van de 
Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te 's-Gravenhage, tenzij de overeenkomst beheerst wordt door de CMR. 
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Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) 

Preambule

De Verdragsluitende Partijen, Erkend hebbende het nut om de voorwaarden van de overeenkomst tot 
internationaal vervoer van goederen over de weg, in het bijzonder voor wat betreft de voor dit vervoer te 
gebruiken documenten en de aansprakelijkheid van de vervoerder, op eenvormige wijze te regelen, zijn 
overeengekomen als volgt:
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Hoofdstuk I
Toepasselijkheid

Artikel 1
1. Dit Verdrag is van toepassing op iedere overeenkomst onder bezwarende titel voor het vervoer van goederen 

over de weg door middel van voertuigen, wanneer de plaats van inontvangstneming der goederen en 
de plaats bestemd voor de aflevering, zoals deze zijn aangegeven in de overeenkomst, gelegen zijn in 
twee verschillende landen, waarvan tenminste één een bij het Verdrag partij zijnde land is, ongeacht de 
woonplaats en de nationaliteit van partijen.

2. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder “voertuigen” verstaan: de motorrijtuigen, gelede voertuigen, 
aanhangwagens en opleggers, zoals deze zijn omschreven in artikel 4 van het Verdrag nopens het 
wegverkeer van 19 september 1949.

3. Dit Verdrag is eveneens van toepassing, indien het vervoer, dat binnen zijn werkingssfeer valt, wordt 
bewerkstelligd door Staten of door Regerings-instellingen of -organisaties.

4. Dit Verdrag is niet van toepassing:
a) op vervoer, bewerkstelligd overeenkomstig internationale postovereenkomsten,
b) op vervoer van lijken,
c) op verhuizingen.

5. De Verdragsluitende Partijen komen overeen, dat dit Verdrag niet door bijzondere overeenkomsten, gesloten 
tussen twee of meer van haar, zal worden gewijzigd, tenzij om aan de werking daarvan haar grensverkeer te 
onttrekken of om voor vervoer, dat uitsluitend over haar grondgebied plaats heeft, het gebruik van een der 
goederen vertegenwoordigende vrachtbrief toe te staan.

Artikel 2
1. Wanneer het voertuig, waarin de goederen zich bevinden, over een gedeelte van het traject wordt vervoerd 

over zee, per spoor, over de binnenwateren of door de lucht, zonder dat de goederen - behoudens ter 
toepassing van de bepalingen van artikel 14 - uit dat voertuig worden uitgeladen, blijft dit Verdrag niettemin 
van toepassing op het gehele vervoer. Voorzover evenwel wordt bewezen dat verlies, beschadiging of 
vertraging in de aflevering van de goederen, ontstaan tijdens het vervoer op andere wijze dan over de 
weg, niet is veroorzaakt door een daad of nalatigheid van de wegvervoerder en voortspruit uit een feit, dat 
zich alleen heeft kunnen voordoen tijdens en tengevolge van het vervoer anders dan over de weg, wordt 
de aansprakelijkheid van de wegvervoerder niet bepaald door dit Verdrag, maar op de wijze waarop de 
aansprakelijkheid van de niet-wegvervoerder zou zijn bepaald, zo een vervoerovereenkomst tussen de 
afzender en de niet-wegvervoerder tot vervoer van de goederen alleen zou zijn afgesloten overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen van dwingend recht betreffende het vervoer van goederen op die andere wijze. Bij 
gebreke van dergelijke bepalingen wordt de aansprakelijkheid van de wegvervoerder echter bepaald door dit 
Verdrag.

2. Indien de wegvervoerder zelf het gedeelte van het vervoer dat niet over de weg plaatsvindt bewerkstelligt, 
wordt zijn aansprakelijkheid eveneens bepaald volgens het eerste lid, als werden zijn hoedanigheden van 
wegvervoerder en niet-wegvervoerder uitgeoefend door twee verschillende personen.
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Hoofdstuk II
Personen voor wie de vervoerder aansprakelijk is

Artikel 3
Voor de toepassing van dit Verdrag is de vervoerder, als ware het voor zijn eigen daden en nalatigheden, 
aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn ondergeschikten en van alle andere personen, van wie hij 
zich voor de bewerkstelliging van het vervoer bedient, wanneer deze ondergeschikten of deze personen handelen 
in de uitoefening van hun werkzaamheden.



5

Hoofdstuk III
Sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst

Artikel 4
De vervoerovereenkomst wordt vastgelegd in een vrachtbrief. De afwezigheid, de onregelmatigheid of het verlies 
van de vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de vervoerovereenkomst, die onderworpen 
blijft aan de bepalingen van dit Verdrag.

Artikel 5
1. De vrachtbrief wordt opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren, ondertekend door de afzender en de 

vervoerder. Deze ondertekening kan worden gedrukt of vervangen door de stempels van de afzender en de 
vervoerder, indien de wetgeving van het land, waar de vrachtbrief wordt opgemaakt, zulks toelaat. Het eerste 
exemplaar wordt overhandigd aan de afzender, het tweede begeleidt de goederen en het derde wordt door de 
vervoerder behouden.

2. Wanneer de te vervoeren goederen moeten worden geladen in verschillende voertuigen of wanneer het 
verschillende soorten goederen of afzonderlijke partijen betreft, heeft de afzender of de vervoerder het recht 
om te eisen, dat er evenzoveel vrachtbrieven worden opgemaakt als er voertuigen moeten worden gebruikt of 
als er soorten of partijen goederen zijn.

Artikel 6
1. De vrachtbrief moet de volgende aanduidingen bevatten:

a) de plaats en de datum van het opmaken daarvan;
b) de naam en het adres van de afzender;
c) de naam en het adres van de vervoerder;
d) de plaats en de datum van inontvangstneming der goederen en de plaats bestemd voor de aflevering der 

goederen;
e) de naam en het adres van de geadresseerde;
f) de gebruikelijke aanduiding van de aard der goederen en de wijze van verpakking en, voor gevaarlijke 

goederen, hun algemeen erkende benaming;
g) het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers;
h) het bruto-gewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de goederen;
i) de op het vervoer betrekking hebbende kosten (vrachtprijs, bijkomende kosten, douanerechten en 

andere vanaf de sluiting van de overeenkomst tot aan de aflevering opkomende kosten);
j) de voor het vervullen van douane- en andere formaliteiten nodige instructies;
k) de aanduiding, dat het vervoer, ongeacht enig tegenstrijdig beding, is onderworpen aan de bepalingen 

van dit Verdrag.

2. Als het geval zich voordoet, moet de vrachtbrief nog de volgende aanduidingen bevatten:
a) het verbod van overlading;
b) de kosten, welke de afzender voor zijn rekening neemt;
c) het bedrag van het bij de aflevering van de goederen te innen remboursement;
d) de gedeclareerde waarde der goederen en het bedrag van het bijzonder belang bij de aflevering;
e) de instructies van de afzender aan de vervoerder voor wat betreft de verzekering der goederen;
f) de overeengekomen termijn, binnen welke het vervoer moet zijn volbracht;
g) de lijst van bescheiden, welke aan de vervoerder zijn overhandigd.

3. De partijen kunnen in de vrachtbrief iedere andere aanduiding, welke zij nuttig achten, opnemen.
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Artikel 7
1. De afzender is aansprakelijk voor alle kosten en schaden, welke door de vervoerder worden geleden 

tengevolge van de onnauwkeurigheid of de onvolledigheid:
a) van de aanduidingen, aangegeven in artikel 6, eerste lid onder b), d), e), f), g), h) en j);
b) van de aanduidingen, aangegeven in artikel 6, tweede lid;
c) van alle andere aanduidingen of instructies, welke hij verstrekt voor het opmaken van de vrachtbrief of 

om daarin te worden opgenomen.

2. Indien de vervoerder op verzoek van de afzender de vermeldingen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, in 
de vrachtbrief opneemt, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht voor rekening van de afzender te handelen.

3. Indien de vrachtbrief niet de vermelding, bedoeld in artikel 6, eerste lid onder k), bevat, is de vervoerder 
aansprakelijk voor alle kosten en schaden, welke de rechthebbende op de goederen door deze nalatigheid 
lijdt.

Artikel 8
1. Bij de inontvangstneming der goederen is de vervoerder gehouden te onderzoeken:

a) de juistheid van de vermeldingen in de vrachtbrief met betrekking tot het aantal colli en hun merken en 
nummers;

b) de uiterlijke staat van de goederen en hun verpakking.

2. Indien de vervoerder geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de vermeldingen, 
bedoeld in het eerste lid onder a) van dit artikel, te onderzoeken, tekent hij in de vrachtbrief met redenen 
omkleed aan, welke voorbehouden hij maakt. Eveneens geeft hij de redenen aan voor alle voorbehouden, 
welke hij maakt ten aanzien van de uiterlijke staat van de goederen en van hun verpakking. Deze 
voorbehouden verbinden de afzender niet, indien zij niet uitdrukkelijk in de vrachtbrief door hem zijn 
aanvaard.

3. De afzender heeft het recht te eisen, dat de vervoerder het brutogewicht of de op andere wijze uitgedrukte 
hoeveelheid der goederen onderzoekt. Hij kan tevens een onderzoek van de inhoud der colli eisen. De 
vervoerder kan de kosten van het onderzoek in rekening brengen. Het resultaat van de onderzoekingen wordt 
in de vrachtbrief neergelegd.

Artikel 9
1. De vrachtbrief levert volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der overeenkomst en van 

de ontvangst van de goederen door de vervoerder.

2. Bij gebreke van vermelding in de vrachtbrief van gemotiveerde voorbehouden van de vervoerder 
wordt vermoed, dat de goederen en hun verpakking in uiterlijk goede staat waren op het ogenblik 
van de inontvangstneming door de vervoerder en dat het aantal colli en hun merken en nummers in 
overeenstemming waren met de opgaven in de vrachtbrief.

Artikel 10
De afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor de schade aan personen, materiaal of aan andere 
goederen en de kosten, welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de goederen, tenzij de 
gebrekkigheid zichtbaar of aan de vervoerder bekend was op het ogenblik van de inontvangstneming en de 
vervoerder te dien aanzien geen voorbehouden heeft gemaakt.



7

Artikel 11
1. Ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de goederen moeten 

worden vervuld, moet de afzender de nodige bescheiden bij de vrachtbrief voegen of ter beschikking van de 
vervoerder stellen en hem alle gewenste inlichtingen verschaffen.

2. De vervoerder is niet gehouden de nauwkeurigheid en de volledigheid van deze bescheiden en inlichtingen te 
onderzoeken. De afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle schaden, die kunnen voortspruiten 
uit de afwezigheid, onvolledigheid of onregelmatigheid van deze bescheiden en inlichtingen, behoudens in 
geval van schuld van de vervoerder.

3. De vervoerder is op dezelfde voet als een commissionair aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of 
onjuiste behandeling van de bescheiden, die in de vrachtbrief zijn vermeld en deze begeleiden of in zijn 
handen zijn gesteld. De door hem verschuldigde schadevergoeding mag evenwel die, verschuldigd in geval 
van verlies van de goederen, niet overschrijden.

Artikel 12
1. De afzender heeft het recht over de goederen te beschikken, in het bijzonder door van de vervoerder te 

vorderen dat hij het vervoer ophoudt, de plaats bestemd voor de aflevering der goederen wijzigt of de 
goederen aflevert aan een andere geadresseerde dan in de vrachtbrief is aangegeven.

2. Dit recht vervalt, wanneer het tweede exemplaar van de vrachtbrief aan de geadresseerde is overhandigd 
of wanneer deze gebruik maakt van het recht bedoeld in artikel 13, eerste lid; vanaf dat ogenblik moet de 
vervoerder zich houden aan de opdrachten van de geadresseerde.

3. Het beschikkingsrecht komt evenwel reeds vanaf het opmaken van de vrachtbrief aan de geadresseerde toe, 
wanneer een vermelding in die zin door de afzender op de vrachtbrief is gesteld.

4. Indien de geadresseerde bij de uitoefening van zijn beschikkingsrecht bepaalt, dat de goederen aan een 
andere persoon moeten worden afgeleverd, kan deze persoon geen andere geadresseerde aanwijzen.

5. De uitoefening van het beschikkingsrecht is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 
a) de afzender of, in het geval bedoeld in het derde lid van dit artikel, de geadresseerde, die dit recht wenst 

uit te oefenen, moet het eerste exemplaar van de vrachtbrief, waarop de aan de vervoerder gegeven 
nieuwe instructies moeten zijn aangetekend, overleggen en de vervoerder schadeloos stellen voor kosten 
en schade die de uitvoering van deze instructies meebrengt;

b) de uitvoering van deze instructies moet mogelijk zijn op het ogenblik, dat de instructies de persoon, die 
deze moet uitvoeren, bereiken en zij mag noch de normale bedrijfsvoering van de vervoerder beletten 
noch schade toebrengen aan afzenders of geadresseerden van andere zendingen; c) de instructies 
mogen nimmer het verdelen van de zending tot gevolg hebben.

6. Wanneer de vervoerder tengevolge van de bepalingen van het vijfde lid onder b. van dit artikel de instructies, 
die hij ontvangt, niet kan uitvoeren, moet hij onmiddellijk de persoon, van wie deze instructies afkomstig zijn, 
daarvan in kennis stellen.

7. De vervoerder, die de volgens de voorwaarden van dit artikel gegeven instructies niet heeft uitgevoerd of die 
dergelijke instructies heeft opgevolgd zonder overlegging van het eerste exemplaar van de vrachtbrief te 
hebben geëist, is tegenover de rechthebbende aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade.

Artikel 13
1. Na aankomst van de goederen op de plaats bestemd voor de aflevering, heeft de geadresseerde het recht 

van de vervoerder te vorderen dat het tweede exemplaar van de vrachtbrief aan hem wordt overhandigd en de 
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goederen aan hem worden afgeleverd, één en ander tegen ontvangstbewijs. Wanneer verlies van de goederen 
is vastgesteld of de goederen aan het einde van de termijn, bedoeld in artikel 19, niet zijn aangekomen, is de 
geadresseerde gerechtigd om op eigen naam tegenover de vervoerder gebruik te maken van de rechten, die 
uit de vervoerovereenkomst voortspruiten.

2. De geadresseerde, die gebruik maakt van de rechten, die hem ingevolge het eerste lid van dit artikel zijn 
toegekend, is gehouden de volgens de vrachtbrief verschuldigde bedragen te betalen. In geval van geschil 
terzake is de vervoerder niet verplicht om de goederen af te leveren dan tegen zekerheidstelling door de 
geadresseerde.

Artikel 14
1. Indien, om welke reden ook, de uitvoering van de overeenkomst op de voorwaarden van de vrachtbrief 

onmogelijk is of wordt voordat de goederen op de plaats bestemd voor de aflevering, zijn aangekomen, is de 
vervoerder gehouden instructies te vragen aan de persoon, die het recht heeft overeenkomstig artikel 12 over 
de goederen te beschikken.

2. Indien evenwel de omstandigheden de uitvoering van het vervoer toelaten op andere voorwaarden dan die 
van de vrachtbrief en indien de vervoerder niet tijdig instructies heeft kunnen verkrijgen van de persoon, die 
het recht heeft overeenkomstig artikel 12 over de goederen te beschikken, neemt hij de maatregelen, welke 
hem het beste voorkomen in het belang van de persoon, die het recht heeft over de goederen te beschikken.

Artikel 15
1. Wanneer na aankomst van de goederen op de plaats van bestemming zich omstandigheden voordoen die de 

aflevering beletten, vraagt de vervoerder instructies aan de afzender. Indien de geadresseerde de goederen 
weigert, heeft de afzender het recht om daarover te beschikken zonder verplicht te zijn het eerste exemplaar 
van de vrachtbrief te tonen.

2. De geadresseerde kan, zelfs indien hij de goederen heeft geweigerd, te allen tijde de aflevering daarvan 
vragen, zolang de vervoerder geen andersluidende instructies van de afzender heeft ontvangen.

3. Indien een omstandigheid, die de aflevering belet, zich voordoet, nadat de geadresseerde overeenkomstig 
zijn recht ingevolge artikel 12, derde lid, opdracht heeft gegeven om de goederen aan een andere persoon 
af te leveren, treedt voor de toepassing van het eerste en tweede lid van dit artikel de geadresseerde in de 
plaats van de afzender en die andere persoon in de plaats van de geadresseerde.

Artikel 16
1. De vervoerder heeft recht op vergoeding van de kosten, welke zijn verzoek om instructies of de uitvoering 

van ontvangen instructies voor hem meebrengt, mits deze kosten niet door zijn schuld zijn ontstaan. 

2. In de gevallen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en in artikel 15, kan de vervoerder de goederen onmiddellijk 
voor rekening van de rechthebbende lossen; na deze lossing wordt het vervoer geacht te zijn geëindigd. De 
vervoerder neemt dan de bewaring van de goederen op zich. Hij kan de goederen evenwel aan een derde 
toevertrouwen en is dan slechts aansprakelijk voor een oordeelkundige keuze van deze derde. De goederen 
blijven belast met volgens de vrachtbrief verschuldigde bedragen en alle andere kosten.

3. De vervoerder kan zonder instructies van de rechthebbende af te wachten tot verkoop van de goederen 
overgaan, wanneer de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de kosten 
van bewaring onevenredig hoog zijn in verhouding tot de waarde van de goederen. In andere gevallen kan 
hij eveneens tot verkoop overgaan, wanneer hij niet binnen een redelijke termijn van de rechthebbende 
andersluidende instructies heeft ontvangen, waarvan de uitvoering redelijkerwijs kan worden gevorderd.
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4. Indien de goederen ingevolge dit artikel zijn verkocht, moet de opbrengst van de verkoop ter beschikking 
van de rechthebbende worden gesteld onder aftrek van de kosten, die op de goederen drukken. Indien deze 
kosten de opbrengst van de verkoop te boven gaan, heeft de vervoerder recht op het verschil.

5. De verkoop geschiedt op de wijze bepaald door de wet of de gebruiken van de plaats, waar de goederen zich 
bevinden.
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Hoofdstuk IV
Aansprakelijkheid van de vervoerder

Artikel 17
1. De vervoerder is aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, 

welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de 
aflevering, alsmede voor vertraging in de aflevering.

2. De vervoerder is ontheven van deze aansprakelijkheid, indien het verlies, de beschadiging of de vertraging 
is veroorzaakt door schuld van de rechthebbende, door een opdracht van deze, welke niet het gevolg is van 
schuld van de vervoerder, door een eigen gebrek van de goederen of door omstandigheden, die de vervoerder 
niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

3. De vervoerder kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken door een beroep te doen op gebreken van 
het voertuig, waarvan hij zich bedient om het vervoer te bewerkstelligen, of op fouten van de persoon, van 
wie hij het voertuig heeft gehuurd of van diens ondergeschikten.

4. Met inachtneming van artikel 18, tweede tot vijfde lid, is de vervoerder ontheven van zijn aansprakelijkheid, 
wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van de bijzondere gevaren, eigen aan één of meer van 
de volgende omstandigheden:
a) gebruik van open en niet met een dekzeil afgedekte voertuigen, wanneer dit gebruik uitdrukkelijk is 

overeengekomen en in de vrachtbrief is vermeld;
b) ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking bij goederen, die door hun aard aan kwaliteitsverlies of 

beschadiging zijn blootgesteld, wanneer zij niet of slecht verpakt zijn;
c) behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen door de afzender, de geadresseerde of personen, 

die voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen;
d) de aard van bepaalde goederen, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld 

hetzij aan geheel of gedeeltelijk verlies hetzij aan beschadiging, in het bijzonder door breuk, roest, bederf, 
uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies, of optreden van ongedierte en knaagdieren;

e) onvolledigheid of gebrekkigheid van de merken of nummers der colli;
f) vervoer van levende dieren.

5. Indien ingevolge dit artikel de vervoerder niet aansprakelijk is voor sommige der factoren, die de schade 
hebben veroorzaakt, is hij slechts aansprakelijk in evenredigheid tot de mate, waarin de factoren waarvoor hij 
ingevolge dit artikel aansprakelijk is, tot de schade hebben bijgedragen.

Artikel 18
1. Het bewijs, dat het verlies, de beschadiging of de vertraging door één der in artikel 17, tweede lid, genoemde 

feiten is veroorzaakt, rust op de vervoerder.

2 Wanneer de vervoerder aantoont, dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het verlies of de 
beschadiging een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer van de in artikel 17, vierde lid, genoemde 
bijzondere gevaren, wordt vermoed dat deze daarvan de oorzaak zijn. De rechthebbende kan evenwel 
bewijzen, dat de schade geheel of gedeeltelijk niet door een van deze gevaren veroorzaakt is.

3. Het hierboven genoemde vermoeden bestaat niet in het in artikel 17, vierde lid, onder a, genoemde geval, 
indien zich een ongewoon groot tekort of een verlies van colli voordoet.

4. Indien het vervoer wordt bewerkstelligd door middel van een voertuig, ingericht om de goederen te 
onttrekken aan de invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan de 
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vervoerder geen beroep doen op het voorrecht van artikel 17, vierde lid, onder d, tenzij hij bewijst, dat alle 
maatregelen, waartoe hij, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn genomen met 
betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen en dat hij zich heeft gericht naar 
de bijzondere instructies, die hem mochten zijn gegeven.

5. De vervoerder kan geen beroep doen op het voorrecht van artikel 17, vierde lid, onder f, tenzij hij bewijst, dat 
alle maatregelen, waartoe hij normaliter, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn 
genomen en dat hij zich heeft gericht naar de bijzondere instructies, die hem mochten zijn gegeven.

Artikel 19
Er is vertraging in de aflevering, wanneer de goederen niet zijn afgeleverd binnen de bedongen termijn of, bij 
gebreke van zulk een termijn, wanneer de werkelijke duur van het vervoer, zo men rekening houdt met de 
omstandigheden en met name, bij gedeeltelijke lading, met de tijd benodigd voor het verkrijgen van een volledige 
lading op de gebruikelijke voorwaarden, meer tijd vergt dan een goed vervoerder redelijkerwijs behoort te worden 
toegestaan.

Artikel 20
1. De rechthebbende kan, zonder enig nader bewijs, de goederen als verloren beschouwen, wanneer zij niet 

zijn afgeleverd binnen dertig dagen na afloop van de bedongen termijn, of, bij gebreke van zulk een termijn, 
binnen zestig dagen na de inontvangstneming van de goederen door de vervoerder.

2. De rechthebbende kan bij ontvangst van de schadevergoeding voor de verloren goederen schriftelijk 
verzoeken hem onmiddellijk te berichten ingeval de goederen worden teruggevonden in de loop van het jaar, 
volgende op de betaling der schadevergoeding. Dit verzoek wordt hem schriftelijk bevestigd.

3. Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht kan de rechthebbende vorderen, dat de goederen aan 
hem worden afgeleverd tegen betaling van de volgens de vrachtbrief verschuldigde bedragen en tegen 
teruggave van de schadevergoeding, die hij heeft ontvangen, onder aftrek van de kosten, welke in deze 
schadevergoeding mochten zijn begrepen, en met behoud van alle rechten op schadevergoeding voor 
vertraging in de aflevering ingevolge artikel 23 en, indien toepasselijk, ingevolge artikel 26.

4. Bij gebreke hetzij van het verzoek, bedoeld in het tweede lid, hetzij van instructies gegeven binnen de termijn 
van dertig dagen, bedoeld in het derde lid, of ook, indien de goederen eerst meer dan een jaar na betaling van 
de schadevergoeding zijn teruggevonden, kan de vervoerder over de goederen beschikken overeenkomstig 
de wet van de plaats, waar deze zich bevinden.

Artikel 21
Indien de goederen aan de geadresseerde zijn afgeleverd zonder inning van het remboursement, dat door de 
vervoerder volgens de bepalingen van de vervoerovereenkomst zou moeten zijn ontvangen, is de vervoerder 
gehouden de afzender schadeloos te stellen tot ten hoogste het bedrag van het remboursement, onverminderd 
zijn verhaal op de geadresseerde. 

Artikel 22
1. Indien de afzender aan de vervoerder gevaarlijke goederen aanbiedt, licht hij hem in over de juiste aard van 

het gevaar, dat zij opleveren, en geeft hij, zo nodig, de te nemen voorzorgsmaatregelen aan. Indien deze 
inlichting niet in de vrachtbrief is vermeld, staat het aan de afzender of de geadresseerde vrij met enig ander 
middel te bewijzen, dat de vervoerder kennis heeft gedragen van de juiste aard van het gevaar, dat het 
vervoer van de voornoemde goederen opleverde.

2. De gevaarlijke goederen, die niet, gegeven het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, als zodanig aan de 
vervoerder bekend waren, kunnen op ieder ogenblik en op iedere plaats door de vervoerder worden gelost, 
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vernietigd of onschadelijk gemaakt en wel zonder enige schade- vergoeding; de afzender is bovendien 
aansprakelijk voor alle kosten en schaden, voortvloeiende uit de aanbieding ten vervoer of uit het vervoer 
zelf.

Artikel 23
1. Wanneer ingevolge de bepalingen van dit Verdrag een scha devergoeding voor geheel of gedeeltelijk verlies 

van de goederen ten laste van de vervoerder wordt gebracht, wordt deze schadevergoeding berekend naar de 
waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van de inontvangstneming.

2. De waarde van de goederen wordt vastgesteld volgens de beurskoers of, bij gebreke daarvan, volgens de 
gangbare marktprijs of, bij gebreke van een en ander, volgens de gebruikelijke waarde van goederen van 
dezelfde aard en kwaliteit.

3. De schadevergoeding kan evenwel niet meer bedragen dan 8,33 rekeneen-heden voor elk ontbrekend 
kilogram bruto-gewicht. 

4. Bovendien worden de vrachtprijs, de douanerechten en de overige met betrekking tot het vervoer der 
goederen gemaakte kosten, in geval van geheel verlies volledig en in geval van gedeeltelijk verlies naar 
verhouding, terugbetaald; verdere schadevergoeding is niet verschuldigd.

5. In geval van vertraging is, indien de rechthebbende bewijst, dat daardoor schade is ontstaan, de vervoerder 
gehouden voor deze schade een vergoeding te betalen, die niet meer kan bedragen dan de vrachtprijs.

6. Hogere vergoedingen kunnen slechts worden gevorderd in geval van aangifte van de waarde der goederen of 
van een bijzonder belang bij de aflevering, overeenkomstig de artikelen 24 en 26.

7. De in dit Verdrag genoemde rekeneenheid is het bijzondere trekkingsrecht zoals dit is omschreven door het 
Internationale Monetaire Fonds. Het in het derde lid van dit artikel genoemde bedrag wordt omgerekend in de 
nationale munteenheid van de Staat van het gerecht, waarvoor de vordering aanhangig is, volgens de waarde 
van die munteenheid op de datum van het vonnis of de datum, die de Partijen zijn overeengekomen. De 
waarde van de nationale munteenheid, uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, van een Staat die lid is van 
het Internationale Monetaire Fonds, wordt berekend overeenkomstig de waarderingsmethode die door het 
Internationale Monetaire Fonds op de desbetreffende datum wordt toegepast voor zijn eigen verrichtingen 
en transacties. De waarde van de nationale munteenheid, uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, van 
een Staat, die geen lid is van het Internationale Monetaire Fonds, wordt berekend op een door die Staat 
vastgestelde wijze.

8. Niettemin kan een Staat, die geen lid is van het Internationale Monetaire Fonds en waarvan de wet 
de toepassing van de bepalingen van het zevende lid van dit artikel niet toelaat, op het tijdstip van 
bekrachtiging van of toetreding tot het Protocol bij het CMR, of op enig tijdstip nadien, verklaren dat de in 
het derde lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsgrens, die op zijn grondgebied van toepassing is, 25 
monetaire eenheden bedraagt. De in dit lid bedoelde monetaire eenheid komt overeen met 10/31 gram goud 
van een gehalte van 0,900. De omrekening van het in dit lid genoemde bedrag in de nationale munteenheid 
geschiedt volgens de wet van de betrokken Staat.

9. De in de laatste zin van het zevende lid van dit artikel genoemde berekening en de in het achtste lid van dit 
artikel genoemde omrekening geschieden op zodanige wijze, dat in de nationale munteenheid van de Staat 
zo veel mogelijk dezelfde werkelijke waarde tot uitdrukking komt voor het bedrag genoemd in het derde lid 
van dit artikel, als daarin uitgedrukt in rekeneenheden. Bij nederlegging van een in artikel 3 van het Protocol 
bij het CMR genoemde akte en telkens wanneer een verandering optreedt in hun wijze van berekening 
ingevolge het zevende lid van dit artikel of in het resultaat van de omrekening ingevolge het achtste lid van 
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dit artikel, delen de Staten de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties hun wijze van berekening dan wel 
het resultaat van de omrekening mede.

Artikel 24
De afzender kan tegen betaling van een overeengekomen toeslag in de vrachtbrief een waarde van de goederen 
aangeven, die het maximum, vermeld in het derde lid van artikel 23, overschrijdt. In dat geval treedt het 
aangegeven bedrag in de plaats van dit maximum.

Artikel 25
1. In geval van beschadiging vergoedt de vervoerder het bedrag van de waardevermindering, berekend naar de 

volgens artikel 23, eerste, tweede en vierde lid vastgestelde waarde der goederen.

2. De schadevergoeding beloopt evenwel niet meer dan de volgende bedragen:
a) indien de gehele zending door de beschadiging in waarde is verminderd, het bedrag, dat zij zou hebben 

belopen in geval van geheel verlies;
b) indien slechts een gedeelte van de zending door de beschadiging in waarde is verminderd, het bedrag, 

dat zij zou hebben belopen in geval van verlies van het in waarde verminderd gedeelte.

Artikel 26
1. De afzender kan tegen betaling van een overeengekomen toeslag het bedrag van een bijzonder belang bij de 

aflevering voor het geval van verlies of beschadiging en voor dat van overschrijding van de overeengekomen 
termijn, vaststellen door vermelding van dit bedrag in de vrachtbrief.

2. Indien een bijzonder belang bij de aflevering is aangegeven, kan, onafhankelijk van de schadevergoedingen, 
bedoeld in de artikel 23, 24 en 25, en tot ten hoogste het bedrag van het aangegeven belang, een 
schadevergoeding worden gevorderd gelijk aan de bewezen bijkomende schade.

Artikel 27
1. De rechthebbende kan over het bedrag der schadevergoeding rente vorderen. Deze rente, ten bedrage van vijf 

procent per jaar, loopt vanaf de dag waarop de vordering schriftelijk bij de vervoerder is ingediend of, indien 
dit niet is geschied, vanaf de dag waarop zij in rechte aanhangig is gemaakt.

2. Wanneer de bedragen, die tot grondslag voor de berekening der schadevergoeding dienen, niet zijn uitgedrukt 
in de munt van het land, waar de betaling wordt gevorderd, geschiedt de omrekening volgens de koers van de 
dag en de plaats van betaling der schadevergoeding.

Artikel 28
1. Wanneer het verlies, de beschadiging of de vertraging, ontstaan in de loop van een aan dit Verdrag 

onderworpen vervoer, volgens de toepasselijke wet kan leiden tot een vordering, die niet op de 
vervoerovereenkomst is gegrond, kan de vervoerder zich beroepen op de bepalingen van dit Verdrag, die zijn 
aansprakelijkheid uitsluiten of de verschuldigde schadevergoedingen vaststellen of beperken.

2. Wanneer de niet op de vervoerovereenkomst berustende aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of 
vertraging, van één der personen voor wie de vervoerder ingevolge artikel 3 aansprakelijk is, in het geding is, 
kan deze persoon zich eveneens beroepen op de bepalingen van dit Verdrag, die de aansprakelijkheid van de 
vervoerder uitsluiten of de verschuldigde schade-vergoedingen vaststellen of beperken.

Artikel 29
1. De vervoerder heeft niet het recht om zich te beroepen op de bepalingen van dit hoofdstuk, die zijn 

aansprakelijkheid uitsluiten of beperken of die de bewijslast omkeren, indien de schade voortspruit uit zijn 
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opzet of uit schuld zijnerzijds, welke volgens de wet van het gerecht, waar de vordering aanhangig is, met 
opzet gelijkgesteld wordt.

2. Hetzelfde geldt bij opzet of schuld van de ondergeschikten van de vervoerder of van alle andere personen, 
van wier diensten hij voor de bewerkstelliging van het vervoer gebruik maakt, wanneer deze ondergeschikten 
of deze andere personen handelen in de uit-oefening van hun werkzaamheden. In dat geval hebben 
deze ondergeschikten of andere personen eveneens niet het recht om zich, voor wat hun persoonlijke 
aansprakelijkheid betreft, te beroepen op de bepalingen van dit hoofdstuk, als omschreven in het eerste lid.
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Hoofdstuk V
Vorderingen in en buiten rechte

Artikel 30
1. Indien de geadresseerde de goederen in ontvangst heeft genomen zonder dat hij ten overstaan van 

de vervoerder de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of 
beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van de aflevering, of, indien het onzichtbare verliezen 
of beschadigingen betreft, binnen zeven dagen na de aflevering, zon- en feestdagen niet inbegrepen, 
voorbehouden ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de 
beschadiging is aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht de goederen te hebben ontvangen in 
de staat als omschreven in de vrachtbrief. De bovenbedoelde voorbehouden moeten, indien het onzichtbare 
verliezen of beschadigingen betreft, schriftelijk worden gemaakt.

2. Wanneer de staat van de goederen door de geadresseerde ten overstaan van de vervoerder is vastgesteld, 
is geen tegenbewijs tegen het resultaat van deze vaststelling toegelaten, tenzij het onzichtbare verliezen of 
beschadigingen betreft en de geadresseerde schriftelijke voorbehouden ter kennis van de vervoerder heeft 
gebracht binnen zeven dagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen, na deze vaststelling.

3. Bij vertraging in de aflevering is schadevergoeding alleen verschuldigd, indien binnen een termijn van 
21 dagen nadat de goederen ter beschikking van de geadresseerde zijn gesteld, een schriftelijk voorbehoud 
ter kennis van de vervoerder is gebracht.

4. Bij het bepalen van de termijnen ingevolge dit artikel wordt de datum van aflevering of, al naar het geval, de 
datum van vaststelling of die van terbeschikkingstelling niet meegerekend.

5. De vervoerder en de geadresseerde verlenen elkaar alle redelijke faciliteiten voor de nodige vaststellingen en 
onderzoekingen.

Artikel 31
1. Alle rechtsgedingen, waartoe het aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, kunnen door de eiser 

behalve voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde landen, bij beding tussen partijen aangewezen, 
worden gebracht voor de gerechten van het land op het grondgebied waarvan:
a) de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap heeft, door bemiddeling 

waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten, of 
b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de aflevering der goederen, is 

gelegen; zij kunnen voor geen andere gerechten worden gebracht.

2. Wanneer in een rechtsgeding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een vordering aanhangig is voor een 
volgens dat lid bevoegd gerecht, of wanneer in een zodanig geding door een zodanig gerecht een uitspraak is 
gedaan, kan geen nieuwe vordering omtrent hetzelfde onderwerp tussen dezelfde partijen worden ingesteld, 
tenzij de uitspraak van het gerecht, waarvoor de eerste vordering aanhangig is gemaakt, niet vatbaar is voor 
tenuitvoerlegging in het land, waarin de nieuwe vordering wordt ingesteld.

3. Wanneer in een rechtsgeding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een uitspraak, gedaan door een gerecht 
van een bij het Verdrag partij zijnd land, in dat land uitvoerbaar is geworden, wordt zij eveneens uitvoerbaar in 
elk ander bij het Verdrag partij zijnd land, zodra de aldaar terzake voorgeschreven formaliteiten zijn vervuld. 
Deze formaliteiten kunnen geen hernieuwde behandeling van de zaak meebrengen.

4. De bepalingen van het derde lid van dit artikel zijn van toepassing op uitspraken op tegenspraak gewezen, 
op uitspraken bij verstek en op schikkingen, aangegaan ten overstaan van de rechter, maar zij zijn niet van 
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toepassing op uitspraken die slechts bij voorraad uitvoerbaar zijn, noch op veroordelingen tot vergoeding 
van schaden en interessen, welke boven de kosten zijn uitgesproken tegen een eiser wegens de gehele of 
gedeeltelijke afwijzing van zijn vordering.

5. Van onderdanen van bij het Verdrag partij zijnde landen, die hun woonplaats of een bedrijf hebben in een 
van deze landen, kan geen zekerheidstelling voor de betaling der proceskosten worden gevorderd in 
rechtsgedingen, waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft.

Artikel 32
1. De rechtsvorderingen, waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, verjaren door 

verloop van een jaar. In geval van opzet of van schuld, welke volgens de wet van het gerecht, waarvoor de 
vordering aanhangig is, met opzet gelijkgesteld wordt, is de verjaringstermijn drie jaar. De verjaring loopt:
a) in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, vanaf de dag, waarop de goederen zijn 

afgeleverd;
b) in geval van volledig verlies, vanaf de dertigste dag na afloop van de bedongen termijn of, bij gebreke van 

zulk een termijn, vanaf de zestigste dag na de inontvangstneming van de goederen door de vervoerder;
c) in alle andere gevallen, na afloop van een termijn van drie maanden na de sluiting der 

vervoerovereenkomst. 

De hierboven als begin van de verjaring aangegeven dag wordt niet begrepen in de verjaringstermijn.

2. Een schriftelijke vordering schorst de verjaring tot aan de dag, waarop de vervoerder de vordering schriftelijk 
afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt. In geval van gedeeltelijke aanvaarding van de vordering 
hervat de verjaring haar loop alleen voor het deel van de vordering, dat betwist blijft. Het bewijs van 
ontvangst van de vordering of van het antwoord en van het terugzenden der stukken rust op de partij, die dit 
feit inroept. Verdere, op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende vorderingen schorsen de verjaring niet.

3. Met inachtneming van de bepalingen van het tweede lid, wordt de schorsing van de verjaring beheerst door 
de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. Hetzelfde geldt voor de stuiting van de verjaring.

4. Een verjaarde vordering kan ook niet meer in de vorm van een vordering in reconventie of van een exceptie 
worden geldend gemaakt.

Artikel 33
De vervoerovereenkomst kan een bepaling bevatten inzake het toekennen van bevoegdheid aan een 
scheidsgerecht, mits deze bepaling inhoudt, dat het scheidsgerecht dit Verdrag zal toepassen.

Toelichting
In plaats van een rechterlijke beslissing kunt u er ook voor kiezen om uw geschil te laten beslechten door arbitrage. Het arbitrage-

instituut UNUM is gespecialiseerd in het voeren van arbitrage en mediation op de terreinen transport, opslag, logistiek, internationale 

handel, scheepvaart en scheepsbouw. Om de belangen van het wegtransport en de logistieke dienstverlening te behartigen, zit 

Stichting Vervoeradres in het bestuur van UNUM. Sinds september 2011 is de mogelijkheid om arbitrages aan te melden bij de Stichting 

Arbitrage voor Logistiek vervallen. 

Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruik te maken van UNUM? Dan kunt u de volgende arbitrageclausule opnemen in de 

vervoerovereenkomst: 

‘Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Arbitrage te Rotterdam 

overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement.  Indien volgens de bepalingen van het verdrag betreffende de overeenkomst tot 

internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) het verdrag van toepassing is, zullen de arbiters het CMR verdrag toepassen.’ 

Ook achteraf, als het geschil al ontstaan is, kunnen partijen zich verbinden om een geschil aan arbitrage te onderwerpen. Daartoe dient 

u een akte van compromis met de andere partij af te sluiten.
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Hoofdstuk VI
Bepalingen nopens vervoer verricht door opvolgende vervoerders

Artikel 34
Indien een vervoer, onderworpen aan één enkele overeenkomst, wordt bewerkstelligd door opvolgende 
wegvervoerders, worden de tweede en ieder van de volgende vervoerders door inontvangstneming van de 
goederen en van de vrachtbrief partij bij de overeenkomst op de voorwaarden van de vrachtbrief en wordt ieder 
van hen aansprakelijk voor de bewerkstelliging van het gehele vervoer.

Artikel 35
1. De vervoerder, die de goederen van de voorafgaande vervoerder in ontvangst neemt, overhandigt hem 

een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs. Hij moet zijn naam en adres op het tweede exemplaar 
van de vrachtbrief vermelden. Indien daartoe aanleiding is, tekent hij op dat exemplaar alsmede op het 
ontvangstbewijs soortgelijke voorbehouden aan als die, bedoeld in artikel 8, tweede lid.

2. De bepalingen van artikel 9 zijn op de betrekkingen tussen opvolgende vervoerders van toepassing.

Artikel 36
Behoudens in het geval van een eis in reconventie of van een exceptie, opgeworpen in een rechtsgeding inzake 
een eis, welke is gebaseerd op dezelfde vervoerovereenkomst, kan de vordering tot aansprakelijkstelling voor 
verlies, beschadiging of vertraging slechts worden gericht tegen de eerste vervoerder, de laatste vervoerder 
of de vervoerder, die het deel van het vervoer bewerkstelligde, gedurende hetwelk het feit, dat het verlies, de 
beschadiging of de vertraging heeft veroorzaakt, zich heeft voorgedaan; de vordering kan tegelijkertijd tegen 
verschillende van deze vervoerders worden ingesteld.

Artikel 37
De vervoerder, die een schadevergoeding heeft betaald uit hoofde van de bepalingen van dit Verdrag, heeft 
recht van verhaal voor de hoofdsom, rente en kosten tegen de vervoerders, die aan de uitvoering van de 
vervoerovereenkomst hebben deelgenomen, overeenkomstig de volgende bepalingen:
a) de vervoerder, door wiens toedoen de schade is veroorzaakt, draagt de schadevergoeding alleen, 

onverschillig of deze door hemzelf of door een andere vervoerder is betaald;
b) wanneer de schade is veroorzaakt door toedoen van twee of meer vervoerders, moet ieder van hen een 

bedrag betalen in verhouding tot zijn deel van de aansprakelijkheid; indien begroting van de delen der 
aansprakelijkheid niet mogelijk is, is ieder van hen aansprakelijk in verhouding tot het hem toekomende deel 
van de beloning voor het vervoer.

c) indien niet kan worden vastgesteld, aan wie van de vervoerders de aansprakelijkheid moet worden 
toegerekend, wordt het bedrag van de schadevergoeding verdeeld tussen alle vervoerders, in de verhouding 
bepaald onder b).

Artikel 38
Indien één van de vervoerders insolvent is, wordt het door hem verschuldigde deel, dat hij niet heeft betaald, 
tussen alle andere vervoerders verdeeld in verhouding tot hun beloning.

Artikel 39
1. De vervoerder, op wie verhaal wordt uitgeoefend ingevolge de artikelen 37 en 38, is niet gerechtigd de 

gegrondheid van de betaling door de vervoerder, die het verhaal uitoefent, te betwisten, wanneer de 
schadevergoeding is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak, mits hij behoorlijk van het rechtsgeding in kennis 
is gesteld en hij gelegenheid heeft gehad om daarin zich te voegen of tussen te komen.
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2. De vervoerder, die verhaal wil uitoefenen, kan zulks doen voor het bevoegde gerecht van het land, waarin één 
van de betrokken vervoerders zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap heeft, 
door bemiddeling waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten. Het verhaal kan in een en hetzelfde geding 
tegen alle betrokken vervoerders worden gericht.

3. De bepalingen van artikel 31, derde en vierde lid, zijn van toepassing op rechterlijke uitspraken, gegeven 
terzake van het verhaal ingevolge de artikelen 37 en 38.

4. De bepalingen van artikel 32 zijn van toepassing op het verhaal tussen vervoerders. De verjaring loopt 
evenwel hetzij vanaf de dag van een rechterlijke einduitspraak tot vaststelling van de ingevolge de 
bepalingen van dit Verdrag te betalen schadevergoeding hetzij, bij gebreke van zulk een uitspraak, vanaf de 
dag waarop de betaling is geschied.

Artikel 40
De vervoerders kunnen onderling een van de artikelen 37 en 38 afwijkende regeling bedingen.
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Hoofdstuk VII
Nietigheid van bedingen in strijd met het Verdrag

Artikel 41
1. Behoudens de bepalingen van artikel 40 is nietig ieder beding, dat middellijk of onmiddellijk afwijkt van de 

bepalingen van dit Verdrag. De nietigheid van dergelijke bedingen heeft niet de nietigheid van de overige 
bepalingen van de overeenkomst tot gevolg.

2. In het bijzonder is nietig ieder beding, door hetwelk de vervoerder zich de rechten uit de verzekering der 
goederen laat overdragen of ieder ander beding van dergelijke strekking, evenals ieder beding, dat de 
bewijslast verplaatst.



20

Hoofdstuk VIII
Slotbepalingen

Artikel 42
1. Dit Verdrag staat open voor ondertekening of toetreding door landen die lid zijn van de Economische 

Commissie voor Europa en landen, die overeen-komstig paragraaf 8 van het mandaat van deze Commissie 
met raadgevende stem tot de Commissie zijn toegelaten.

2. De landen, die overeenkomstig paragraaf 11 van het mandaat van deze Commissie aan zekere 
werkzaamheden van de Economische Commissie voor Europa kunnen deelnemen, kunnen partij bij dit 
Verdrag worden door toetreding na de inwerkingtreding.

3. Het Verdrag zal voor ondertekening openstaan tot en met 31 augustus 1956. Na deze datum zal het 
openstaan voor toetreding. 

4. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd.

5. Bekrachtiging of toetreding geschiedt door nederlegging van een akte bij de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties.

Artikel 43
1. Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag, nadat vijf landen, als bedoeld in het eerste lid van 

artikel 42, hun akte van bekrachtiging of van toetreding hebben nedergelegd.

2. Voor ieder land, dat het Verdrag bekrachtigt of ertoe toetreedt, nadat vijf landen hun akte van bekrachtiging of 
van toetreding hebben nedergelegd, treedt dit Verdrag in werking op de negentigste dag na de nederlegging 
van de akte van bekrachtiging of toetreding door het genoemde land.

Artikel 44
1. Iedere Verdragsluitende Partij kan dit Verdrag opzeggen door middel van een tot de Secretaris-Generaal van 

de Verenigde Naties gerichte kennisgeving.

2. De opzegging heeft rechtsgevolg twaalf maanden na de datum, waarop de Secretaris-Generaal de 
kennisgeving heeft ontvangen.

Artikel 45
Indien na de inwerkingtreding van dit Verdrag het aantal Verdragsluitende Partijen tengevolge van opzeggingen 
is teruggebracht tot minder dan vijf, houdt de werking van dit Verdrag op van de datum af, waarop de laatste 
opzegging rechtsgevolg heeft.

Artikel 46
1. Ieder land kan bij de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding of te eniger tijd daarna, door 

middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving verklaren, dat 
dit Verdrag van toepassing zal zijn op alle of een deel van de gebieden, welker internationale betrekkingen 
het behartigt. Het Verdrag is op het gebied of de gebieden, vermeld in de kennisgeving, van toepassing met 
ingang van de negentigste dag na de ontvangst van deze kennisgeving door de Secretaris-Generaal of, indien 
het Verdrag op die datum nog niet in werking is getreden, met ingang van de dag der inwerkingtreding.
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2. Ieder land, dat overeenkomstig het vorige lid een verklaring heeft afgelegd, waardoor dit Verdrag van 
toepassing wordt op een gebied, welks internationale betrekkingen het behartigt, kan overeenkomstig 
artikel 44 het Verdrag, voor wat dat gebied betreft, opzeggen.

Artikel 47
Ieder geschil tussen twee of meer Verdragsluitende Partijen betreffende de uitleg of de toepassing van dit 
Verdrag, dat de Partijen niet door middel van onderhandelingen of door andere middelen hebben kunnen regelen, 
kan op verzoek van één der betrokken Verdragsluitende Partijen ter beslissing worden voorgelegd aan het 
Internationale Gerechtshof.

Artikel 48
1. Iedere Verdragsluitende Partij kan op het tijdstip, waarop zij dit Verdrag ondertekent of bekrachtigt of 

ertoe toetreedt, verklaren dat zij zich niet door artikel 47 van het Verdrag gebonden acht. De andere 
Verdragsluitende Partijen zijn niet door artikel 47 gebonden tegenover een Verdragsluitende Partij, die zulk 
een voorbehoud heeft gemaakt.

2. Iedere Verdragsluitende Partij die een voorbehoud overeenkomstig het eerste lid heeft gemaakt, kan te 
allen tijde dit voorbehoud intrekken door een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte 
kennisgeving.

3. Geen enkel ander voorbehoud ten aanzien van dit Verdrag is toegestaan.

Artikel 49
1. Nadat dit Verdrag gedurende drie jaar in werking is geweest, kan iedere Verdragsluitende Partij door 

middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving de bijeenroeping 
verzoeken van een conferentie teneinde dit Verdrag te herzien.  
De Secretaris-Generaal geeft van dit verzoek kennis aan alle Verdragsluitende Partijen en roept een 
conferentie tot herziening bijeen, indien binnen een termijn van vier maanden na de door hem gedane 
kennisgeving, ten minste één vierde van de Verdragsluitende Partijen hun instemming met dit verzoek aan 
hem hebben medegedeeld.

2. Indien een conferentie wordt bijeengeroepen overeenkomstig het vorige lid, stelt de Secretaris-Generaal 
alle Verdragsluitende Partijen daarvan in kennis en nodigt hij hen uit binnen een termijn van drie maanden 
voorstellen in te dienen welke zij door de conferentie wensen bestudeerd te zien. De Secretaris-Generaal deelt 
de voorlopige agenda van de conferentie alsmede de tekst van die voorstellen tenminste drie maanden vóór 
de openingsdatum van de conferentie aan alle Verdragsluitende Partijen mede.

3. De Secretaris-Generaal nodigt voor iedere conferentie, bijeengeroepen overeenkomstig dit artikel, alle landen 
uit, die zijn bedoeld in het eerste lid van artikel 42, alsmede de landen die partij bij het Verdrag zijn geworden 
door toepassing van het tweede lid van artikel 42.

Artikel 50
Behalve de kennisgevingen ingevolge artikel 49 geeft de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties aan de in 
het eerste lid van artikel 42 bedoelde landen, alsmede aan de landen, die partij bij het Verdrag zijn geworden door 
toepassing van het tweede lid van artikel 42, kennis van:
a) de bekrachtigingen en toetredingen ingevolge artikel 42;
b) de data, waarop dit Verdrag in werking treedt overeenkomstig artikel 43;
c) de opzeggingen ingevolge artikel 44;
d) het overeenkomstig artikel 45 buiten werking treden van dit Verdrag;
e) de overeenkomstig artikel 46 ontvangen kennisgevingen;
f) de overeenkomstig het eerste en tweede lid van artikel 48 ontvangen verklaringen en kennisgevingen.
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Artikel 51
Na 31 augustus 1956 wordt het origineel van dit Verdrag nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties, die aan elke van de in het eerste en tweede lid van artikel 42, bedoelde landen gewaarmerkte afschriften 
doet toekomen. Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, dit Verdrag hebben 
ondertekend. Gedaan te Genève, de negentiende mei negentienhonderd zesenvijftig, in een enkel exemplaar in de 
Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. 
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Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen 
van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk  en publiekrechtelijk terrein. Door het aanbieden van 
standaarden voor juridische documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld 
clausules / overeenkomsten) worden vervoerders en verladers ondersteund bij het op juridisch juiste en 
evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten. Gebruik van de standaarden vermindert het aantal 
conflicten over de feitelijke uitvoering van logistieke contracten.  De standaarden dragen bij aan het voorkomen 
van inbreuken op de wet. 

Beurtvaartadres staat al meer dan 90 jaar klaar voor de Nederlandse transportsector. Wij faciliteren de logistieke 
keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om administratieve 
lasten in de sector terug te dringen. Wij optimaliseren logistieke processen met innovatieve, gebruiksvriendelijke, 
producten en diensten. U bent bij ons aan het juiste adres voor: de digitale vrachtbrief, import en exportzaken en 
een compleet assortiment vervoersdocumenten.



    P.D.-voorwaarden
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Artikel 1 
Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. P.D.-voorwaarden: Physical Distribution Voorwaarden.

2. AVC: de Algemene Vervoercondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting Vervoeradres en 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondisse ments rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

3. BW: Burgerlijk Wetboek.

4. CMR: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 
1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.

5. Physical Distribution Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de physical distributor zich jegens de 
opdrachtgever verbindt tot het verrichten van physical distribution.

6. Physical Distribution: een samenhangende reeks van werkzaamheden zoals vervoer, inslag, opslag, uitslag, 
voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, verzendgereed maken, facturering, met betrekking tot 
zaken alsmede de hiermede verband houdende informatie-uitwisseling en het beheer daarvan, voorzover 
deze tussen de opdrachtgever en de physical distributor zijn overeengekomen.

7. Bijkomende werkzaamheden: opgedragen werkzaamheden, niet overeengekomen bij het sluiten van de 
oorspronkelijke overeenkomst tot physical distribution.

8. Geadresseerde: degene, aan wie de physical distributor zaken krachtens de overeenkomst dient uit te 
leveren. 

9. Inontvangstneming: het moment waarop de physical distributor de zaken heeft aanvaard.

10. Aflevering: het moment waarop de geadresseerde de zaken heeft aanvaard.

11. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig physical distributor deze niet heeft kunnen 
vermijden en voor zover zulk een physical distributor de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

12. Werkdagen: alle kalenderdagen, met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen, alsmede algemeen 
erkende Christelijke- en Nationale feestdagen.

Artikel 2 
Werkingssfeer

1. De P.D.-voorwaarden zijn van toepassing op de physical distribution-overeenkomst en de bijkomende 
werkzaamheden, voorzover deze niet in strijd zijn met dwingend recht.

2. Voorzover daarin door deze P.D.-voorwaarden niet wordt voorzien, zijn op de physical distribution en de 
bijkomende werkzaamheden het CMR alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen van Boek 8 titel 13 
BW en de AVC analoog van toepassing.
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Artikel 3 
Verplichtingen van de physical distributor

De physical distributor is verplicht:

1. Physical distribution en de bijkomende werkzaamheden te verrichten.

2. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoerdocument 
en de overige door de opdrachtgever verstrekte documenten in ontvangst te nemen en in dezelfde staat als 
waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren.

 Indien een overeengekomen termijn voor inontvangstneming of aflevering ontbreekt dienen deze 
werkzaamheden plaats te vinden binnen de tijd welke een zorgvuldige physical distributor, te rekenen vanaf 
het moment dat de inontvangstneming danwel de aflevering wordt verzocht, daarvoor redelijkerwijze nodig 
heeft. 

 Deze termijn wordt dan geacht de overeengekomen termijn te zijn.

3. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de opdrachtgever.

4. De opslag en de werkzaamheden aan de zaken te doen plaatsvinden in overeengekomen of daarvoor 
geschikte ruimten.

5. Ten aanzien van de zaken alle, ook niet rechtstreeks uit de physical distribution voortvloeiende, 
noodzakelijke maatregelen op kosten van de opdrachtgever te nemen en alvorens daartoe over te gaan, 
indien mogelijk, overleg te plegen met de opdrachtgever.

6. Zijn wettelijke aansprakelijkheid alsmede op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en voor rekening van 
de physical distributor zijn aansprakelijkheid voortvloeiende uit de P.D.-voorwaarden te verzekeren bij een 
solide verzekeraar en een kopie van de polis aan de opdrachtgever te verstrekken.

7. Op schriftelijk verzoek en voor rekening van de opdrachtgever ten behoeve van deze, onder opgave van de 
gewenste dekking, de zaken te verzekeren bij een solide verzekeraar en op verzoek een kopie van de polis 
aan de opdrachtgever te verstrekken.

8. De opdrachtgever en de door deze aangewezen personen toe te laten tot de ruimten waarin zich de zaken 
bevinden, mits zulks:
– in aanwezigheid van de physical distributor plaatsvindt;
– vooraf kenbaar is gemaakt;
– geschiedt conform de huisregels van de physical distributor.

9. De opgeslagen zaken niet te verplaatsen tenzij de uitvoering van de physical distribution overeenkomst dan 
wel het onderhoud van de betreffende ruimte(n) dit noodzakelijkerwijze met zich meebrengt.

10. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen instructies te vragen 
aan de opdrachtgever. Indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, is de physical distributor 
gerechtigd de inontvangstneming van de beschadigde zaken te weigeren.

11. In te staan voor het door hem gebruikte materiaal ter uitvoering van de physical distribution overeenkomst.

12. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van feiten en gegevens, die hem op basis van 
de physical distribution overeenkomst bekend zijn.
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Artikel 4 
Aansprakelijkheid van de physical distributor

1. Indien door de physical distributor ontvangen zaken in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel 
in de overeengekomen staat ter bestemming worden afgeleverd, is de physical distributor, behoudens 
overmacht en het verder in deze condities bepaalde, voor de daardoor ontstane zaakschade aansprakelijk.

 De last de zaakschade te bewijzen rust op de opdrachtgever.

2. De physical distributor is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voorzover die schade het gevolg is van de 
bijzondere risico’s verbonden aan opslag in de open lucht, in opdracht van de opdrachtgever.

3. De aansprakelijkheid van de physical distributor voor de in lid 1 bedoelde zaakschade is beperkt tot 8 1/3 
speciale trekkingsrechten (S.D.R.) per kilogram vermiste of beschadigde zaken met het absoluut maximum 
van een nader tussen partijen bij het sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen 
bedrag. Is een zodanig bedrag niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van € 453.780 per 
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak.

4. Indien de physical distributor de physical distribution en/of bijkomende werkzaamheden niet op het 
overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht is hij, onverminderd 
het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk en niet tegen extra 
kosten voor de opdrachtgever, op de overeengekomen wijze te verrichten. 

 Wanneer de opdrachtgever daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de physical 
distributor de physical distribution en/of bijkomende werkzaamheden niet op de overeengekomen wijze, 
tijdstip en plaats heeft verricht is de physical distributor voor deze kosten aansprakelijk tot ten hoogste 
een bij het sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag. Indien een zodanig 
bedrag niet is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de physical distributor voor deze kosten 
maximaal € 681 per gebeurtenis bedragen. 

 
5. Indien de physical distributor verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in Artikel 

3 lid 3 wordt degene, die namens de physical distributor de overeenkomst tot physical distribution heeft 
ondertekend, geacht contactpersoon te zijn.

6. De physical distributor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inlichtingen en opdrachten, verstrekt 
door of aan andere personen dan die bedoeld in lid 5 van dit artikel. 

7. Indien de physical distributor herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de opdrachtgever, 
onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade zoals omschreven in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, 
de overeenkomst tot physical distribution opzeggen, nadat hij de physical distributor schriftelijk een uiterste 
termijn heeft gesteld en de physical distributor bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan. 

 Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade is de physical distributor ten hoogste een bij 
het sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag verschuldigd.

8. Behoudens de aansprakelijkheid neergelegd in dit Artikel alsmede die voortvloeiende uit de artikelen 21 en 23 
lid 4 van het CMR, is de physical distributor niet aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan aan de zaken 
zelf.



5

Artikel 5 
Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht:

1. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de physical distributor.

2. De physical distributor tijdig al die opgaven te doen omtrent de zaken alsmede de behandeling daarvan 
waartoe hij in staat is of waartoe hij in staat behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat 
zij voor de physical distributor van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de physical distributor deze 
gegevens kent of behoort te kennen. 

 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

3. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoerdocument 
en de overige door of krachtens de wet van de zijde van de opdrachtgever vereiste documenten ter 
beschikking van de physical distributor te stellen.

4. Naast de overeengekomen prijs voor de physical distribution, de door de physical distributor gemaakte 
kosten met betrekking tot de bijkomende werkzaamheden, alsmede de kosten, als bedoeld in Artikel 3 de 
leden 5 en 7, binnen de gestelde be talingstermijn te vergoeden.

5. De physical distributor te vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade, veroorzaakt door een 
handelen of nalaten door de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wier 
diensten de opdrachtgever gebruik maakt.

6. In te staan voor het door hem aan de physical distributor ter beschikking gestelde materiaal.

7. Bij beëindiging van de overeenkomst tot physical distribution de zich nog bij de physical distributor 
bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na 
betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden.

 Voor hetgeen na beëindiging van de physical distribution overeenkomst verschuldigd zal zijn, kan de 
opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid.

8. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens, die hem op basis 
van de physical distribution overeenkomst bekend zijn.

Artikel 6 
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door personen en/of zaken die de physical 
distributor overeenkomstig Artikel 3 lid 8 van deze voorwaarden van de zijde van de opdrachtgever heeft 
moeten toelaten op zijn terrein.

2. Indien de opdrachtgever verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in Artikel 5 
lid 1 van deze voorwaarden, wordt degene die namens de opdrachtgever de overeenkomst tot physical 
distribution heeft ondertekend geacht contactpersoon te zijn.

3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inlichtingen en opdrachten, verstrekt door 
of aan andere personen dan die bedoeld in lid 2 van dit artikel. 
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4. Indien de opdrachtgever niet tijdig opgave doet omtrent de zaken, als mede de behandeling daarvan 
als bedoeld in Artikel 5 lid 2 van deze voor waarden, danwel de overeengekomen zaken niet op het 
overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats, vergezeld van de vereiste 
documenten als bedoeld in Artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, ter beschikking stelt, is hij verplicht 
deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze voor de physical 
distributor te verrichten.

 Wanneer de physical distributor daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de 
opdrachtgever zijn verplichtingen, als bedoeld in Artikel 5 de leden 2 en 3 van deze voorwaarden niet 
is nagekomen, is de opdrachtgever voor deze kosten aansprakelijk tot ten hoogste een bij het sluiten 
van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag. Indien een zodanig bedrag niet is 
overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor deze kosten maximaal € 681 per 
gebeurtenis bedragen. 

5. Indien de opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de physical distributor, 
onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade, de overeenkomst tot physical distribution opzeggen, 
nadat hij de opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de opdrachtgever bij afloop 
daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

 Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade is de opdrachtgever ten hoogste een bij het 
sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag verschuldigd.

6. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen, als vermeld in Artikel 5 lid 7, is Artikel 21 AVC 
overeenkomstig van toepassing.

Artikel 7 
Verjaring

1. Alle vorderingen uit hoofde van de physical distribution overeenkomst, waaronder begrepen alle vorderingen 
uit hoofde van een remboursbeding verjaren met de tijd van twaalf maanden.

2. De verjaring loopt vanaf de dag, volgende op de dag, waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten 
zijn afgeleverd, danwel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgende op de dag, dat de vordering is ontstaan.

Artikel 8 
Betalingsvoorwaarden

1. Alle, door de physical distributor en de opdrachtgever verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zullen 
worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke aan een overeengekomen 
termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum.

2. Indien de opdrachtgever danwel de physical distributor enig verschuldigd bedrag niet binnen de 
overeengekomen termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de 
factuurdatum betaalt, is hij gehouden daarover de wettelijke rente te betalen op voet van Artikel 6: 119 BW, 
met ingang van de dag, waarop deze be talingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der be taling.

3. De physical distributor danwel de opdrachtgever is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1 van dit 
artikel, aan de opdrachtgever danwel de physical distributor in rekening te brengen. De buitengerechtelijke 
incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever danwel de physical distributor in 
verzuim is èn de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
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4. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de physical 
distribution overeenkomst, van het uit anderen hoofde terzake van de physical distribution verschuldigde of 
van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.

5. In elk geval zullen alle bedragen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, terstond opeisbaar en in afwijking van 
lid 4 van dit Artikel vatbaar zijn voor verrekening indien:
a. de opdrachtgever danwel de physical distributor in staat van faillissement verkeert of aan de 

opdrachtgever danwel de physical distributor surséance van betaling is verleend;
b. de opdrachtgever danwel de physical distributor:

1. een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;
2. wezenlijk in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen;
3. de physical distribution overeenkomst opzegt op grond van Artikel 4 lid 7 danwel Artikel 6 lid 5 van 

deze voorwaarden;
4. ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of - ingeval van een rechtspersoon of vennootschap - indien deze 

ontbonden wordt.

Artikel 9 
Zekerheden

1. De physical distributor heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en 
documenten, die hij in verband met de physical distribution overeenkomst onder zich heeft. Dit recht komt 
hem niet toe indien hij op het tijdstip dat hij de zaken ten physical distribution ontving, reden had te twijfelen 
aan de bevoegdheid van de opdrachtgever de zaken ten physical distribution ter beschikking te stellen.

2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de 
hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.

3. Tegenover de opdrachtgever kan de physical distributor het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen 
hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten tot physical distribution.

4. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande overeenkomsten tot physical 
distribution toetrad, kan de physical distributor het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog 
verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.

5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet 
spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks 
verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste 
gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

6. Alle zaken, documenten en gelden, die de physical distributor in verband met de physical distribution 
overeenkomst onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de 
opdrachtgever heeft.

7. Behoudens in de gevallen waarin de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, hem surséance van 
betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing 
is verklaard, heeft de physical distributor nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder 
toestemming van de rechter overeenkomstig art. 3:248 lid 2 BW.
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Artikel 10 
Bevoegde rechter / arbiter

1. Alle overeenkomsten, waarop de P.D.-voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het 
Nederlands recht.

2. Met inachtneming van lid 3 van dit Artikel zullen alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding 
van de physical distribution overeenkomst, behoudens hogere voorziening, worden berecht door de 
bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de physical distributor. Indien echter de statutaire 
vestigingsplaats van de physical distributor buiten Nederland ligt, is de Rechtbank te Rotterdam bevoegd.

3. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst, kunnen 
worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van Stichting UNUM, gevestigd te 
Rotterdam.

Toelichting
In plaats van een rechterlijke beslissing kunt u er ook voor kiezen om uw geschil te laten beslechten door 
arbitrage. Het arbitrage-instituut UNUM is gespecialiseerd in het voeren van arbitrage en mediation op de 
terreinen transport, opslag, logistiek, internationale handel, scheepvaart en scheepsbouw. Om de belangen van 
het wegtransport en de logistieke dienstverlening te behartigen, zit Stichting Vervoeradres in het bestuur van 
UNUM. Sinds september 2011 is de mogelijkheid om arbitrages aan te melden bij de Stichting Arbitrage voor 
Logistiek vervallen. 

Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruik te maken van UNUM? Dan kunt u de volgende 
arbitrageclausule opnemen in de vervoerovereenkomst: 

‘Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Arbitrage te 
Rotterdam overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement. Art. 29 lid 1 AVC 2002 is niet van toepassing op deze 
overeenkomst.’ 

Ook achteraf, als het geschil al ontstaan is, kunnen partijen zich verbinden om een geschil aan arbitrage te 
onderwerpen. Daartoe dient u een akte van compromis met de andere partij af te sluiten.
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Bijlage 
Model physical distribution overeenkomst

De ondergetekenden:

de besloten vennootschap 

gevestigd en kantoorhoudende te 

ten deze wettig vertegenwoordigd door 

verder te noemen ‘opdrachtgever’ 

en

de besloten vennootschap 

gevestigd en kantoorhoudende te 

ten deze wettig vertegenwoordigd door 

verder te noemen de ‘Physical Distributor’ 

overwegende dat opdrachtgever de Physical Distribution van (een gedeelte van) zijn producten wenst uit te 
besteden aan de Physical Distributor, verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1 
Algemeen

De opdrachtgever geeft aan de Physical Distributor opdracht gelijk deze van de opdrachtgever als opdracht 
aanvaardt, de Physical Distribution te verzorgen van de navolgende goederen: 
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Artikel 2 
Omschrijving van de goederen

De omschrijving van de goederen luidt als volgt:

soort goederen: 

gewicht:  

waarde: 

afmetingen:  

bijzondere eigenschappen: 

Artikel 3 
Omvang

Behoudens bijzondere omstandigheden biedt de opdrachtgever per week/maand/jaar* gemiddeld  colli/
m3/pallets/liters* bij de Physical Distributor aan. Indien van deze bepaling wordt afgeweken zullen opdrachtgever 
en Physical Distributor over de consequenties hiervan overleg plegen.

Artikel 4 
Nadere omschrijving van de Physical Distribution werkzaamheden

Op grond van deze overeenkomst verplicht de Physical Distributor zich tot het verrichten van de volgende 
werkzaamheden:

1. Vervoer. 
 Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:

 

2. Opslag en de hiermee gepaard gaande handelingen. 
 Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:
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3. Voorraadbeheer en voorraadcontrole. 
 Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:

 

 

4. Reconditionering. 
 Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:

 

 

5. Overige werkzaamheden. 
 Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:

 

 

Artikel 5 
Prijzen

De tarieven belopen:

1. 1  Voor alle werkzaamheden behorende tot de Physical Distribution wordt een totaalbedrag in rekening 
gebracht van €  per collo/m3/pallet/liter*.

of

1. 2 voor het vervoer binnen Nederland €  per collo/m3/ pallet/liter* of per gewicht/km* of per uur/
km*. 
voor het grensoverschrijdend vervoer €  per collo/ m3/pallet/liter* of per gewicht/km* of per uur/
km*. 
De opslagprijzen en de prijzen voor andere onder Artikel 4 genoemde werkzaamheden zijn: 
een bedrag van €  per collo/m3/pallet/liter/m2* opslagruimte.

2. Gedurende de looptijd van het contract kunnen de aangegeven prijzen wel/niet* worden gewijzigd.

3. Indien in het vorige lid is aangegeven dat de prijzen kunnen worden gewijzigd, vindt een aanpassing 
maximaal éénmaal per jaar plaats in de maand  

 Prijswijzigingen zullen zijn gebaseerd op de kostenontwikkelingen zoals deze door NEA Transportonderzoek 
en Opleiding B.V., de EVO, Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport en de Physical Distributor zijn 
vastgesteld.
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Artikel 6 
Contactpersonen

Contactpersonen in de zin van Artikel 3 lid 3 en Artikel 5 lid 1 van de aangehechte Physical Distribution 
Voorwaarden zijn:

• van de zijde van de Physical Distributor de volgende perso(o)n(en):

• van de zijde van de opdrachtgever de volgende perso(o)n(en):

Artikel 7 
Plaats

De plaats (ruimte), in de zin van Artikel 3 lid 4 van de Physical Distribution Voorwaarden, waar de opslag en 
andere werkzaamheden in het kader van de Physical Distribution Overeenkomst plaats moeten vinden is de 
volgende:

Artikel 8  
Verzekering

De Physical Distributor is verplicht, overeenkomstig Artikel 3 de leden 6 en 7 van de Physical Distribution 
Voorwaarden de volgende verzekeringen af te sluiten:
a. een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid;
b. q  **een aansprakelijkheidsverzekering op basis van de Physical Distribution Voorwaarden;

q **een goederenverzekering.
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Artikel 9 
Duur van de overeenkomst

1. Deze Physical Distribution Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van  jaar en gaat in 
op 

2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit Artikel vermelde periode zal het contract telkenmale stilzwijgend met 
 jaar worden verlengd, tenzij één der partijen kenbaar maakt dit contract te willen beëindigen. In dat 

geval dient een opzegtermijn van tenminste  maanden in acht te worden genomen. Deze opzegging 
dient per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 10 
Aansprakelijkheidsregiem

Partijen wijken wel/niet* af van het aansprakelijkheidsregiem zoals dit is vastgelegd in de Physical Distribution 
Voorwaarden. 
Indien partijen wel van dit aansprakelijkheidsregiem afwijken is de aanprakelijkheid van de Physical Distributor 
en de opdrachtgever op de volgende wijze geregeld:

a. als limiet in de zin van:

 Artikel 4 lid 3 € 

 Artikel 4 lid 4 € 

 Artikel 4 lid 7 € 

 Artikel 6 lid 4 € 

 Artikel 6 lid 5 € 

Artikel 11 
Arbitrage

Partijen wensen wel/niet* hun geschillen, ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst, te laten 
beslechten door arbitrage overeen komstig Artikel 10 lid 3 Physical Distribution Voorwaarden.
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Artikel 12 
Physical Distribution Voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, de Physical Distribution 
Voorwaarden uitgegeven door Stichting Vervoeradres van toepassing, voorzover daarvan in deze overeen komst 
niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Een exemplaar van deze voorwaarden is als bijlage bijgesloten en wordt 
geacht onderdeel van deze overeenkomst uit te maken.

Aldus overeengekomen, opgemaakt en ondertekend 

te  de  20 

Opdrachtgever 

Physical Distributor 

*Doorhalen wat niet van toepassing is
** Aankruisen wat van toepassing is.
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Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen 
van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk  en publiekrechtelijk terrein. Door het aanbieden van 
standaarden voor juridische documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld 
clausules / overeenkomsten) worden vervoerders en verladers ondersteund bij het op juridisch juiste en 
evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten. Gebruik van de standaarden vermindert het aantal 
conflicten over de feitelijke uitvoering van logistieke contracten.  De standaarden dragen bij aan het voorkomen 
van inbreuken op de wet. 

Beurtvaartadres staat al meer dan 90 jaar klaar voor de Nederlandse transportsector. Wij faciliteren de logistieke 
keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om administratieve 
lasten in de sector terug te dringen. Wij optimaliseren logistieke processen met innovatieve, gebruiksvriendelijke, 
producten en diensten. U bent bij ons aan het juiste adres voor: de digitale vrachtbrief, import en exportzaken en 
een compleet assortiment vervoersdocumenten.



◄ INHOUDSOPGAVE
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