Geffroy Europa Transport & Expeditie BV

Algemene voorwaarden van G.E.T. Transport & Expeditie B.V., gevestigd te Made.
Artikel 1
1.1.
1.2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot
uitvoering van transport- en expeditiewerkzaamheden tussen G.E.T. B.V., verder te
noemen GET en de opdrachtgever.
Deze algemene voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven eventuele voorwaarden
van de wederpartij tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door GET.

Artikel 2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Al naar gelang de aard van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden, dan wel
andersoortige prestaties, gelden naast deze voorwaarden mede de navolgende c.q.
daarvoor in de plaats gekomen voorwaarden, te weten:
a) op alle binnenlandse vervoerswerkzaamheden, over de weg en over het water, de
Algemene Vervoers Condities (A.V.C.), laatst vernieuwde en/of gewijzigde versie.
b) op al het buitenlands vervoer over de weg, het Verdrag betreffende de overeenkomst
tot internationaal vervoer van goederen over de weg, kortweg genoemd ‘C.M.R.
Verdrag’, laatst vernieuwde en/of gewijzigde versie.
c) op expeditie werkzaamheden over de weg en het water, de algemene voorwaarden der
Federatie van Nederlandse Expediteursorganisatie (FENEX), laatst vernieuwde en/of
gewijzigde versie.
In geval van herziening van de in artikel 1 genoemde standaardvoorwaarden, zal alsdan
de herziene tekst en wel vanaf de datum van deponering van deze herziene voorwaarden.
Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel is GET te alle tijde gerechtigd om vooraf
andere dan de in lid 1 van dit artikel genoemde standaardvoorwaarden op een bepaalde
opdracht, werkzaamheid of andere prestaties van toepassing te verklaren.
Ingeval er tussen GET en een hare opdrachtgevers een geschil ontstaat, over de vraag
welke standaardvoorwaarden van toepassing zijn, komt aan GET het recht toe om te
beslissen welke standaardvoorwaarden van toepassing zijn, dan wel zijn geweest.
Wanneer er tussen de in lid 1 en lid 3 genoemde voorwaarden enige strijdigheid ontstaat,
staat het ter beoordeling van GET op welke voorwaarden zij zich beroept.

Artikel 3
3.1.

3.2.

3.3.

Alle door GET uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij tussen GET en hare
opdrachtgevers anders nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De prijzen die door
GET worden berekend zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, prijzen, kosten en dergelijke
zoals deze gelden op de datum van de offerte c.q. van het aangaan van de overeenkomst
dan wel van de feitelijke prestatie.
De prijzen welke door GET worden berekend zijn gebaseerd op goed te bereiken en te
berijden plaatsen, waar de aldaar aanwezige laad- of los werktuigen toereikend zijn voor
belading c.q. aflading van het door GET ingezette vervoersmiddel, en dit ook binnen een
redelijke tijd kunnen volbrengen. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat de
bereikbaarheid niet goed is, dan heeft GET het recht om de prijzen naar redelijkheid en
billijkheid te verhogen, inclusief de daardoor ontstane meerkosten.
De prijzen welke door GET worden berekend, zijn gebaseerd op de gegevens welke door
de opdrachtgever worden verstrekt, blijkt tijdens uitvoering van de opdracht dat deze
gegevens onjuist c.q. niet geheel juist zijn, dan heeft GET het recht om de prijzen naar
redelijkheid en billijkheid te verhogen, inclusief de daardoor ontstane meerkosten.
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Artikel 4
4.1.

4.2.

4.3.

GET zal zorg dragen voor een adequate dekking van de opdrachtgever wat betreft de
betaling. Zoveel mogelijk, zoniet alle opdrachtgevers worden gedekt via een Nederlandse
Credietverzekering Maatschappij (N.C.M.) polis. In verband met faillissement of nonbetaling worden conform polis leveranties gestopt, en zal er gevorderd worden, via incasso
N.C.M. Mocht er geen N.C.M.-dekking aanwezig zijn, dan zal er bij non-betaling of
incassobetaling pas betaling door GET aan onderaannemers plaatsvinden wanneer er is
uitgekeerd aan GET.
Als betalingsvoorwaarden hanteert GET de ‘Transport en Logistiek Nederland Algemene
Betalingsvoorwaarden’ vastgelegd door Transport en Logistiek Nederland (TLN),
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementrechtbank te ‘s-Gravenhage op 1 oktober
1993, aktenummer 138.
In geval van herziening van de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardvoorwaarden,
zal alsdan de herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van deponering van deze
herziene tekst.

Artikel 5
5.1.

5.2.

Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de
opdrachtgever, waarbij GET niet aansprakelijk is voor enige schade, tenzij de schade te
wijten is aan GET. GET is niet ontvankelijk voor claims, die worden ingediend via de
opdrachtgever rechtstreeks, tenzij er van te voren een schriftelijke risicoverzekering is
overeengekomen of is afgesloten, die de claim dekt en behandeld. GET kiest in deze geen
partij en zal geen partij nemen, noch enige bemiddeling daartoe doen, voorts de partijen
direct met elkaar in verbinding stellen.
Verzekering van welke aarde dan ook wordt slechts voor rekening en risico van
opdrachtgever verzorgd op diens uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe. De te
verzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden genoemd opgaaf der waarde alleen
is niet voldoende.

