Algemene Voorwaarden Intervracht Nederland BV

Voor zover hierna niet anders is bepaald zijn op al onze werkzaamheden van toepassing de Nederlandse
Expeditie voorwaarden ( ook bekend als FENEX condities ) inclusief de arbitrage clausule, laatste versie,
zoals gedeponeerd door de FENEX ter Griffier van Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Rotterdam,
Breda, en Arnhem.
Opslag, inslag, uitslag beheerswerkzaamheden etc. van goederen in onze loods zijn de Logistieke Services
Voorwaarden (LSV) 2014. In deze voorwaarden wordt verwezen naar andere algemene voorwaarden. Tevens
bevat de LSV 2014 een beperking van onze aansprakelijkheid gedeponeerd door Transport en Logistiek
Nederland ( T.L.N.) ter Griffie Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, laatste versie.
Kosten voor eventuele douane interventies zullen wij aan de belanghebbenden volgens uitgave doorbelasten.
Intervracht Nederland accepteert geen verantwoordelijkheid ten aanzien van demurrage en/of detention. Deze
kosten zullen volgens uitgave aan de opdrachtgever belast worden.
Omrekening vreemde valuta
De omrekening van het totale te incasseren vreemde valuta bedrag geschiedt op basis van de algemene
richtlijnen FENEX expediteurs. In de praktijk wordt er wekelijks een “huiskoers” bepaald, waarin een toeslag is
verwerkt ten einde valutarisico’s af te dekken. Onze offertes worden verstrekt in onze hoedanigheid van
expediteur en gebaseerd op genoemde afmetingen en gewichten en de thans geldende koersen, tarieven,
toeslagen en alsmede gebaseerd op verlading via groupage diensten, respectievelijk carriers naar onze
keuze.
Geldigheid Tarieven
De geldigheid van de tarieven staat omschreven in de offerte. De prijzen zijn gebaseerd op de huidige
wisselkoersen, tarieven en arbeidsvoorwaarden en zijn, indien van toepassing exclusief B.T.W. bij
verhogingen van kostprijsbepalende factoren, behouden wij ons het recht voor om de tarieven tussentijds aan
te passen.
Maten en Gewichten (betalend gewicht)
Zeevracht:
1:1 ( 1cbm = 1000 kg)
Luchtvracht:
1:6 ( 1cbm = 167 kg)
Wegtransport:
1:3 (1cbm = 333 kg)
1 laadmeter = 1750 kg / 1 europallet (80x120 cm) = 700 kg 1 blokpallet (100 x 120 cm) = 875 kg.
Internationaal kunnen de standaard afmetingen en gewichten afwijken.
Bij een collo langer dan 3 meter kan een lengtetoeslag van toepassing zijn.
Transportverzekering
Onze tarieven zijn altijd exclusief transportverzekering en wij adviseren derhalve een transportverzekering af
te sluiten. Zonder schriftelijke opdracht wordt er door ons geen transportverzekering ingedekt.
Bijzondere goederen
Gevaarlijke stoffen: De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor het correct etiketteren, correcte
verpakking en juiste documentatie etc. Er is een gevarentoeslag van toepassing op de vrachtkosten
afhankelijk van de gekozen route / bestemming / wetgeving.
Accijnsgoederen, verhuisgoederen, levende have, bederfelijke goederen (perishables), stoffelijke
overschotten, wapens en munitie, hoogwaardige lading en gevaarlijke stoffen alleen na uitdrukkelijke
schriftelijke acceptatie van Intervracht Nederland BV.

Verpakkingen
Alle goederen dienen deugdelijk en geschikt voor handling (heftruck) verpakt te zijn.
Voor de zeevracht geldt dat de verpakking zeewaardig dient te zijn. Houten verpakkingen dienen te voldoen
aan de specifieke eisen van desbetreffende landen.
Europallets:
Europalletruil is alleen mogelijk in de Benelux en uitsluitend in overleg met Intervracht Nederland BV. De
opdrachtgever dient duidelijk op de opdrachtbevestiging te vermelden dat er europallets geruild dienen te
worden. Intervracht Nederland BV is niet verantwoordelijk/aansprakelijk indien bovenstaand niet is vermeld.
Neutraliseren van goederen:
Neutraliseren van goederen op schriftelijk verzoek tegen extra kosten nader te bepalen. Intervracht Nederland
BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid in deze.
Betalingscondities:
Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. Voor betalingen in buitenlandse valuta geldt een betalingstermijn van 8 dagen na
factuurdatum. Afwijkende betalingstermijn alleen na schriftelijke kredietovereenkomst. Overschrijding van de
betalingstermijn kan leiden tot het in rekening brengen van rente. Reclamaties dienen schriftelijk plaats te
vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. In geval te betalen invoerrechten en belastingen worden
voorgeschoten geldt een voorschotprovisie van 3% over de voorgeschoten heffingen.
Indien de geadresseerde niet in het bezit is van een codenummer BTW zal Intervracht Nederland BV
onmiddellijke betaling verlangen van eventuele invoerrechten en BTW.
Voor zover niet reeds voor zien in de bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing de Transport en
Logistiek
Nederland
Algemene
Betalingsvoorwaarden,
gedeponeerd
ter
Griffie
van
de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, laatste editie. Alle tarieven zijn exclusief BTW.
Acceptatie
Zodra een opdracht is verstrekt, wordt automatisch overeengekomen dat de opdrachtgever de offerte evenals
de algemene condities heeft geaccepteerd.

