
Pagina 1 van 9

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden – Smits Transport en Logistiek B.V. 

Pagina 1 van 9

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Bewaarnemer: Smits Transport en Logistiek B.V.
b. Koelhuis: iedere ruimte die bij de Bewaarnemer in gebruik is en waarin met behulp van klimaatbe-

heersende maatregelen goederen ter koeling kunnen worden opgeslagen en/of bewerkt. De tempe-
ratuur zal over het algemeen meer dan 0°C. bedragen dan wel, afhankelijk van de te koelen goede-
ren, zich net onder 0°C. bewegen.

c. Bewaarneming: één of meer van de volgende handelingen:
1. de inslag van goederen (in een Koelhuis);
2. het in opslag houden van goederen (in een Koelhuis);
3. het koelen van goederen in een Koelhuis;
4. het overige behandelen en/of bewerken van goederen in een Koelhuis / Opslagruimte en/of

aanverwante ruimte mits en voor zover dit door de Bewaarnemer geschiedt;
5. de uitslag van goederen (uit een Koelhuis).

d. Overeenkomst: mondeling, schriftelijk of stilzwijgend aangegane overeenkomst tot Bewaarneming
en/of het verlenen van fiscale- en douane diensten waarbij is aangegeven (of waaruit blijkt) of er
sprake is van geconditioneerde opslag, van ongeconditioneerde opslag of een combinatie van het
voorgaande;

e. Bewaargever: degene die een Overeenkomst als bedoeld in sub d van dit artikel met de Bewaarne-
mer is aangegaan;

f. Goederen: roerende zaken;
g. Buitentemperatuur: de door het KNMI vastgestelde buitenluchttemperatuur voor enige dag en enig

tijdstip op die dag in enige regio van Nederland;
h. Bewaartemperatuur: de door Bewaargever verlangde, in °C. uitgedrukte temperatuur waarbij de

goederen in een Koelhuis moeten worden bewaard, dan wel moeten worden bewerkt. Deze tempera-
tuur wordt door de Bewaargever geregistreerd;

i. Producttemperatuur: de door de Bewaargever verlangde, zo constant mogelijke temperatuur in °C.,
gemeten in de kern van een product dan wel gemeten in de kern van een verpakkingseenheid. De
gewenste producttemperatuur wordt bereikt nadat de goederen tenminste een aantal weken in een
Koelhuis zijn opgeslagen. De producttemperatuur wordt uitsluitend opgenomen en geregistreerd in-
dien dit uitdrukkelijk bij het aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen;

j. Overmacht: omstandigheden die een zorgvuldig Bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en waar-
van hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht wordt steeds verstaan: brand,
explosie, alsmede de gevolgen daarvan, werkstakingen in het eigen bedrijf en het uitvallen van de
Koelhuisinstallaties tenzij dit laatste wordt veroorzaakt door achterstallig onderhoud, natuurlijke
hoedanigheid van de goederen, kwaliteitsveranderingen door verloop van de tijd, schimmel en inner-
lijk bederf, gisting, roest, uitslaan, bevriezing, smelten, stollen, vergassen, indroging, gewichtsver-
lies, lekkage en bederf, schade door ratten, muizen, insecten, wormen en ander ongedierte, schade
veroorzaakt door andere goederen en verborgen gebreken van Koelhuisgebouwen en/of Koelhuisin-
stallaties;

k. Opslagruimte: iedere ruimte die bij de Bewaarnemer in gebruik is en waarin goederen kunnen wor-
den opgeslagen en/of bewerkt zonder dat er sprake is van geconditioneerde opslag.

Artikel 2 - Toepasselijkheid/werkingsgebied van deze voorwaarden
1. Elke Bewaarneming door een Bewaarnemer en elke opdracht daartoe alsmede in dat verband uitge-

brachte offertes zullen worden beheerst door deze algemene voorwaarden.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Bewaargever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 - Voorwaarden met betrekking tot transport
Op alle transporten welke de Bewaarnemer op zich neemt en/of namens hem door anderen worden uitge-
voerd, zijn van toepassing de Algemene Vervoers Condities (AVC voorwaarden) voor zover het binnenlands
vervoer betreft. In geval van grensoverschrijdend vervoer vullen de AVC condities het CMR Verdrag aan.
Steeds de laatst gedeponeerde versie zal gelden.

Artikel 4 – Looptijd en opzegging Overeenkomst
1. Indien partijen niets anders zijn overeengekomen is
2. opzegging van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in ieder geval mogelijk in geval de op-

drachtgever:
a. zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
b. de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;
c. zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of wordt geliquideerd;
d. in staat van faillissement wordt verklaard;
e. een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van de

Bewaargever.
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Artikel 5 - Risico’s en verzekering
1. Alle bewaring en/of bewerking van goederen in of buiten een Koelhuis / de Opslagruimte zal ge-

schieden voor rekening en risico van de Bewaargever. De Bewaargever dient zich tegen alle risco’s,
die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven goederen tijdens de duur van de Overeenkomst kun-
nen treffen, steeds afdoende te verzekeren. Het tarief dat Bewaarnemer hanteert is ook niet op het
verzekeren van de goederen afgestemd.

2. De Bewaargever dient er bij het verzekeren van de in opslag en/of bewerking gegeven goederen bo-
vendien rekening mee te houden dat de Bewaarnemer de mogelijkheid heeft de goederen elders op
te slaan, zoals geregeld in artikel 21 van deze voorwaarden.

3. De Bewaarnemer zal, tenzij dat uitdrukkelijk met de Bewaargever is overeengekomen, nimmer ver-
plicht zijn verzekeringen af te sluiten ten behoeve van de goederen die aan de Bewaarnemer zijn
toevertrouwd.

4. Indien door tussenkomst van de Bewaargever een verzekering is afgesloten, is de Bewaargever
nimmer aansprakelijk voor een niet juiste hoogte van de verzekerde bedragen.

Artikel 6 - Inslag van de goederen
1. De Bewaargever zal ervoor zorgdragen dat de aangevoerde goederen vrij van kosten, door of na-

mens hem bij het Koelhuis / de Opslagruimte worden aangeleverd, tenzij schriftelijk anders overeen-
gekomen

2. De Bewaarnemer verstrekt bij binnenkomst van de goederen op zijn complex aan de Bewaargever
een ontvangstbewijs. Behoudens andere overtuigende bewijsmiddelen is dit ontvangstbewijs het be-
wijs dat de daarop omschreven goederen voor rekening van de genoemde Bewaargever door Be-
waarnemer ter bewaring en/of bewerking zijn ontvangen.

3. Indien goederen, alvorens deze door de Bewaarnemer in ontvangst kunnen worden genomen, van
overheidswege voorzien moeten zijn van begeleidende documenten, veiligheidsvoorschriften en/of
documentatie, dan wel onderhevig zijn aan enig ander voorschrift (bijvoorbeeld wijze van verpak-
king/codering) dan dient de Bewaargever daarvoor zelf zorg te dragen. De Bewaarnemer is daarom
nooit aansprakelijk voor de schade die de Bewaargever lijdt als gevolg van het niet door de Bewaar-
gever nakomen van enig (overheids)voorschrift.

Artikel 7 - Wet, regelgeving en inspectie
1. De Bewaarneming is onderworpen aan de desbetreffende wetten, regelingen, richtlijnen en/of voor-

schriften en aanwijzingen van overheidswege.
2. Indien zodanige wijzigingen een verandering ten gevolge hebben in de kosten, zal de Bewaarnemer

met ingang van de datum van zodanige wijziging het recht hebben de overeengekomen prijs c.q. het
tarief dienovereenkomstig aan te passen.

3. Indien als gevolg van een overheidsinspectie bewaarnemer extra, niet voorziene werkzaamheden
moeten worden verricht, is bewaarnemer gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan be-
waargever in rekening te brengen

Artikel 8 - Omschrijving der goederen
1. De Bewaargever dient bij het aangaan van de Overeenkomst een deugdelijke en voldoende gedetail-

leerde schriftelijke omschrijving van de goederen aan de Bewaarnemer te (doen) verstrekken met
vermelding van de verschillende soorten, hoedanigheden, gewichten, waarden, aantallen alsmede
van alle andere bijzonderheden en/of specifieke eigenschappen waarvan kennisneming door de Be-
waarnemer, voor een goede uitvoering van de Overeenkomst van belang is.

2. Van colli die meer dan 1000 kg. per stuk wegen zal de Bewaargever tezamen met de bijzonderheden
welke worden verstrekt over de desbetreffende partij, tevens afzonderlijk het gewicht opgeven.

Artikel 9 - Goederen van afwijkende aard en/of temperatuur
1. De Bewaarnemer zal niet verplicht zijn goederen in ontvangst te nemen waarvan de aard, de soort,

de hoedanigheid, het gewicht, het aantal, de verpakking, de producttemperatuur en/of de waarde
afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving danwel niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld
kunnen worden. De beoordeling geschiedt door de Bewaarnemer steeds naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid.

2. Indien de Bewaarnemer constateert dat de producttemperatuur afwijkt van de opgegeven tempera-
tuur dan heeft Bewaarnemer het recht de goederen, alvorens deze in een bewaarcel op te slaan,
eerst op de opgegeven producttemperatuur te brengen. De Bewaarnemer zal de Bewaargever hier-
van op de hoogte brengen. Alle hiermee samenhangende kosten zullen de Bewaargever in rekening
worden gebracht tegen in de branche gebruikelijke tarieven.
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Artikel 10 - Geen aansprakelijkheid voor onjuiste opgaven, mededelingen en/of aanwijzingen
1. De Bewaargever is als enige verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de door hem

ter bewaring of ter bewerking aangeboden goederen alsmede de verpakking waarin deze zich bevin-
den.

2. De Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, van
onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, mededelingen en/of aanwijzingen hem door of
vanwege de Bewaargever verstrekt omtrent de goederen, het verpakkingsmateriaal of de containers,
noch voor de gevolgen van gebreken aan de goederen, het verpakkingsmateriaal of de containers.

3. De betrokken Bewaargever vrijwaart de Bewaarnemer voor zodanige gevolgen, hoe dan ook ont-
staan.

Artikel 11 - Bijzondere wijze van bewaren der goederen
1. Indien bij het aanleveren der goederen ter bewaring en/of bewerking geen schriftelijke instructies

door de Bewaargever aan de Bewaarnemer zijn verstrekt, zal de Bewaarnemer deze goederen bewa-
ren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is.

2. Indien naar de mening van Bewaargever een bijzondere wijze van Bewaarneming van de goederen is
vereist, dan zal de Bewaargever de Bewaarnemer hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen
om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij ge-
breke van welke kennisgeving de Bewaarnemer niet aansprakelijk zal zijn voor verliezen en/of scha-
de, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de Bewaarneming van de desbetreffende goederen.

3. Indien naar de mening van de Bewaargever een bijzondere wijze van bewaren van de goederen door
de Bewaarnemer wordt verlangd of door de aard van die goederen noodzakelijk wordt gemaakt, zul-
len alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de Bewaargever zijn.

Artikel 12 - Begin en einde van de Bewaarneming der goederen
1. Er is begin van Bewaarneming en/of bewerking van de goederen door de Bewaarnemer zodra het

personeel dat het lossen verricht een collo van de partij te bestemder plaatse in het Koelhuis / de
Opslagruimte heeft neergezet.

2. Er is een einde gekomen aan de Bewaarneming en/of bewerking der goederen zodra een desbetref-
fende collo van de partij door het personeel dat de uitslag verricht is aangevat.

3. Los- en laadwerkzaamheden vallen derhalve onder ‘vervoer’.

Artikel 13 - Vertraging
Indien de Bewaargever aan de Bewaarnemer kennis geeft dat de goederen op een bepaalde tijd bij deze
laatste zullen worden aangeleverd of afgehaald en daarvoor speciale actie of inzet van de Bewaarnemer
wordt verlangd, is de Bewaargever, indien hij de goederen niet behoorlijk en op tijd aanlevert of afhaalt aan-
sprakelijk voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiende en vrijwaart hij de Bewaarnemer tegen alle vor-
deringen, die derden in verband daarmee tegen de Bewaarnemer mochten instellen.

Artikel 14 - Controle der goederen bij inslag
1. Bij de inslag van de goederen zal de Bewaarnemer het aantal colli vaststellen, tenzij de aard of de

samenstelling van de partij het om praktische redenen onuitvoerbaar maakt om het aantal colli vast
te stellen, dan wel dat zulks redelijkerwijs van de Bewaarnemer niet kan worden gevergd.

2. De Bewaarnemer is niet verplicht om goederen, welke aan hem worden toevertrouwd, te controleren
(onder meer op Producttemperatuur), te wegen of te meten, en evenmin om die goederen te onder-
zoeken teneinde de aard daarvan vast te stellen, tenzij daartoe schriftelijk opdracht door hem is ont-
vangen en behoudens het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

3. De Bewaarnemer is evenwel te allen tijde gerechtigd de goederen te controleren, te wegen, te meten
of de aard daarvan vast te stellen teneinde de van de Bewaargever ontvangen bijzonderheden te ve-
rifiëren.

4. Indien bij de Bewaarnemer gerede twijfel bestaat of de inhoud en de aard der goederen juist zijn
vermeld, is de Bewaarnemer te allen tijde gerechtigd doch niet verplicht om colli of containers te
openen/of daaruit een monster te trekken.

5. De Bewaarnemer zal jegens de Bewaargever nimmer verantwoordelijk zijn voor de omschrijving
en/of aanduiding van in Bewaarneming verkregen goederen.

6. De Bewaarnemer oefent geen enkele ingangscontrole uit op de hem ter bewaring en/of bewerking
aangeboden goederen anders dan naar aantal colli, gewicht en uiterlijk waarneembare kenmerken
voor wat betreft aard en soort. De Bewaarnemer is niet tot verdere controle gehouden.
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Artikel 15 - Aanwijzingen omtrent laden en lossen
1. Indien partijen zijn overeengekomen dat het laden of lossen van voertuigen zal geschieden door per-

soneel van de Bewaarnemer, zal de Bewaargever ervoor dienen zorg te dragen dat de Bewaarnemer,
duidelijk en tijdig genoeg aanwijzingen ontvangt omtrent de wijze van laden en lossen en - indien bij
aanlevering een lading uit meerdere partijen bestaat - welke goederen tot welke der afzonderlijke
partijen behoren.

2. Indien de Bewaargever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van voldoende aanwijzingen als
bedoeld in het voorgaande lid en als gevolg daarvan partijen door elkaar zijn geraakt of verkeerd zijn
geladen of gelost, dan is de Bewaargever een afzonderlijke vergoeding aan de Bewaarnemer ver-
schuldigd voor het eventueel sorteren of andere wijze van laden of lossen van de partijen; de Be-
waarnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook welke mocht voortvloeien
uit door elkaar geraakt zijn of voor het niet op de juiste wijze geladen of gelost zijn van bedoelde
partijen.

3. Indien het laden der goederen door Bewaarnemer geschiedt, is dit altijd in opdracht van Bewaarge-
ver dan wel de door deze ingeschakelde vervoerder. Bewaarnemer is zodoende nooit aansprakelijk
voor eventuele overbelading en de Bewaargever vrijwaart Bewaarnemer dan ook uitdrukkelijk.

4. Indien door of vanwege de Bewaargever wordt geladen of gelost geschiedt de bepaling van het mo-
ment van laden en/of lossen voor risico van Bewaargever. Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van:

a) een verkeerd moment van laden en/of lossen;
b) een te langdurig verblijf op laad- en/of losperrons;
c) de op het moment van laden en/of lossen ter plekke heersende buitentemperatuur.

Artikel 16 - Waarneembare toestand van de goederen bij aankomst
1. Tenzij anders is overeengekomen zullen de goederen in goede staat en - indien verpakt - in deugde-

lijk verpakte toestand en duidelijk gemerkt aan de Bewaarnemer aangeleverd worden. Voor alle
schade die over het algemeen een gevolg is van slechte of niet geschikte verpakking, is de Bewaar-
nemer niet aansprakelijk.

2. Indien een partijnummer / batchcode, EAN-code of enig ander kenmerk en/of andere code is aange-
bracht dient deze code op een zodanig toegankelijke plaats te zijn aangebracht en dient de plaatsing
zodanig zorgvuldig te zijn geschied dat het lezen van die code met een scanner mogelijk is.

3. Indien goederen in uitwendig zichtbaar beschadigde of gebrekkige toestand of zonder duidelijke
merken arriveren, zal de Bewaarnemer gerechtigd zijn de in ontvangstneming van deze goederen te
weigeren. Deze weigering zal door Bewaarnemer steeds worden gemotiveerd.

4. Indien goederen zich bij aankomst bevinden in een beschadigde of gebrekkige toestand die uitwen-
dig zichtbaar is, dan is de Bewaarnemer gerechtigd doch niet gehouden, om voor rekening en risico
van de Bewaargever diens belangen tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en voor het
bewijsmateriaal omtrent hun toestand te zorgen zonder dat nochtans de Bewaargever aan de wijze
waarop de Bewaarnemer zich van deze taak heeft gekweten, enig recht zal kunnen ontlenen.

5. De Bewaarnemer zal de Bewaargever zo spoedig mogelijk op hoogte brengen van de getroffen maat-
regelen, zonder dat deze, op grond van het achterwege blijven van een zodanig bericht, enige aan-
spraak tegenover de Bewaarnemer zal kunnen doen gelden.

6. Alle kosten die samenhangen met de in dit artikel genoemde acties van de zijde van Bewaarnemer
zijn voor rekening van de Bewaargever.

Artikel 17 - Weigering van opslag van goederen
1. De Bewaarnemer heeft het recht om goederen die voor bewerking en/of opslag worden aangeboden

te weigeren. Weigering kan, niet limitatief, plaatsvinden indien:
a) de goederen niet voldoen aan de in artikel 7 genoemde voorwaarden en voorschriften;
b) de goederen gevaar en/of schade kunnen opleveren voor andere in de Koel/Vriesruimte opgesla-

gen goederen;
c) de goederen niet correct en/of deugdelijk zijn verpakt;
d) de goederen zintuiglijk beschouwd niet in orde lijken te zijn;
e) de goederen niet op de voorgeschreven en/of overeengekomen temperatuur worden aangele-

verd;
f) op daartoe strekkend verzoek de herkomst van de goederen niet kan worden meegedeeld en

aangetoond.
2. De Bewaarnemer heeft het recht de Bewaarneming te weigeren van goederen welke naar zijn oor-

deel wegens hun aard, toestand of anderszins gevaar of schade voor andere goederen en/of perso-
nen of voor het Koelhuis / de Opslagruimte en/of de koelinstallatie opleveren. Dit geldt ook indien de
Bewaarneming van deze goederen is overeengekomen, echter zal de Bewaarnemer in dat geval de
weigering motiveren.
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Artikel 18 - Wijze van stapelen van de goederen
1. De wijze van stapelen van de goederen, zal door de Bewaarnemer volgens goed vakmanschap wor-

den bepaald.
2. Indien de goederen op door de Bewaargever gestapelde pallets worden aangeleverd maar veilig-

heidseisen een andere wijze van stapelen of extra voorzieningen vorderen, zullen de goederen door
Bewaarnemer, op kosten van de Bewaargever worden overgestapeld en/of zullen die extra voorzie-
ningen worden getroffen.

Artikel 19 - Eigen verantwoordelijkheid voor de Bewaargever
Het verstrekken van opdrachten aan Bewaarnemer al dan niet gedetailleerd, ontslaat Bewaargever niet van
de eigen verantwoordelijkheid en zorg om zonodig met regelmaat de door hem ter bewaring en/of bewerking
aangeboden goederen in het Koelhuis / de Opslagruimte te inspecteren.

Artikel 20 - Temperatuur en luchtvochtigheid
1. Indien tussen de Bewaargever en de Bewaarnemer geen bewaartemperatuur is overeengekomen zal

de Bewaarnemer de bewaartemperatuur naar beste weten en ervaringsgegevens bepalen. De Be-
waarnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de aldus gemaakte keuze van bewaar-
temperatuur.

2. De Bewaarnemer zal de bewaartemperatuur tenminste tweemaal per etmaal - dagen waarop het
Koelhuis normaliter gesloten is uitgezonderd - controleren en zorgen dat deze temperatuur zoveel
mogelijk gehandhaafd blijft. Geringe schommelingen, onder meer ontstaan bij het inslaan en uitslaan
van goederen, het openen van deuren, het ontdooien van luchtkoelers, het sneeuw- en ijsvrij maken
van koelspiralen enz., zullen niet als afwijkingen worden beschouwd.

Artikel 21 - Plaats van opslag en verplaatsing van de goederen
1. De Bewaarnemer is te allen tijde bevoegd om de goederen te bewaren in zodanige ruimte in enig

Koelhuis / de Opslagruimte als hij daarvoor beschikbaar kan stellen.
2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, staat het de Bewaarnemer vrij te allen tijde

de hem ter bewaring aangeboden goederen over te brengen naar een ander Koelhuis / Opslagruimte,
mits dit geschikt is voor de desbetreffende soort goederen. In dit geval blijft de oorspronkelijke Be-
waarnemer de Bewaarnemer en de oorspronkelijke Bewaargever de Bewaargever.

3. De kosten van deze verplaatsing alsmede het transportrisico komen uitsluitend dan voor rekening
van de Bewaargever indien de overbrenging moet geschieden in het belang van de goederen of ten
gevolge van omstandigheden die de Bewaarnemer naar eisen van redelijkheid en billijkheid niet kun-
nen worden toegerekend.

Artikel 22 - Vervoermiddelen, verpakkingsmateriaal en containers
1. De Bewaargever draagt er zorg voor dat de vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen en/of contai-

ners welke door of namens hem voor het vervoer van de goederen ter beschikking worden gesteld,
te allen tijde volledig zijn, met alle toebehoren en in een schone, dichte en gezonde staat verkeren.

2. Indien de vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen of containers niet voldoen aan deze vereisten is
de Bewaarnemer niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade of verlies van welke aard
dan ook en vrijwaart de Bewaargever hem tegen en is hij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloei-
ende gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan.

3. Eventueel op te verwijderen of toe te voegen verpakking rustende belasting zal separaat in rekening
worden gebracht.

Artikel 23 - Rechten, belastingen en wettelijke verplichtingen, Douane-entrepot
1. Indien goederen onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan andere belasting- en/of

overheidsvoorschriften dient de Bewaargever steeds tijdig alle inlichtingen, welke door de Bewaarne-
mer verlangd worden te verstrekken, teneinde hem in staat te stellen desbetreffende opgaven in te
dienen.

2. De Bewaargever is aansprakelijk voor alle onjuiste gegevens, die door of namens hem te dier zake
mochten zijn verstrekt.

2. De Bewaarnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van de op een geleidebiljet
vermelde gegevens. De Bewaarnemer is slechts gehouden tot een controle van gewichten, aantal colli
en omschrijving der goederen. Dit laatste overigens alleen indien dit voor hem uiterlijk waarneem-
baar is. De Bewaargever vrijwaart de Bewaarnemer uitdrukkelijk voor alle schade die mocht voort-
vloeien uit een op basis van een opgave van Bewaargever niet juist ingevuld zijn van geleidebiljetten.

3. De Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor het controleren, innemen, bewaren, invullen of afge-
ven van welke documenten dan ook, noch voor de inhoud van zulke documenten, tenzij daartoe een
wettelijke verplichting bestaat of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen als een door de
Bewaarnemer te leveren prestatie.

4. Indien goederen op verzoek van de Bewaargever in het douane entrepot moeten worden opgeslagen
dan dienen die goederen steeds juist en duidelijk onderscheidend te worden gekenmerkt, in het bij-
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zonder wanneer het (nagenoeg) identieke verpakkingen betreft en waarvan de inhoud niet eenvoudig
is vast te stellen. Schade als gevolg van verwarring en/of verwisseling van goederen die niet aan de-
ze voorwaarden voldoen komt niet voor rekening van de Bewaargever.

5. Indien douaneautoriteiten de goederen naar een onder hun toezicht staande plaats doen overbrengen
geschied dit voor risico en op kosten van Bewaargever.

Artikel 24 - Toegang
1. De toegang tot de terreinen en de gebouwen van het Koelhuis / de Opslagruimte zal de Bewaargever

of iemand namens hem, slechts zijn toegestaan na aanmelding bij de receptie en uitsluitend gedu-
rende de openingstijden.

2. Alle personen, die zich namens of vanwege de Bewaargever op de emplacementen van de Bewaar-
nemer bevinden zijn verplicht nauwlettend de ter plekke geldende regels (waaronder begrepen in-
structies of aanwijzingen van Bewaarnemer), voorschriften, formaliteiten en aanwijzingen van de
Douane, VWA, KCB, plantenziektekundige dienst en andere autoriteiten met betrekking tot hygiëne,
orde en veiligheid in acht te nemen.

3. Alle personen en voertuigen begeven zich op eigen risico op de emplacementen van de Bewaarne-
mer. De Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook daar-
bij geleden.

4. De Bewaargever is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade te nadele van de Bewaarnemer, van
welke aard dan ook, ontstaan door handelingen, al dan niet opzettelijk of nalatigheden van een ie-
der, die Bewaargever ingevolge diens opdracht of toestemming aanwezig is op de emplacementen
van de Bewaarnemer.

5. De Bewaargever vrijwaart de Bewaarnemer tegen alle vorderingen, van welke aard dan ook, die door
derden tegen de Bewaarnemer worden ingesteld en welke het gevolg zijn van het niet nakomen door
Bewaargever of door deze ingeschakelde personen van de in dit artikel genoemde voorschriften en
instructies.

Artikel 25 – Terugname goederen
1. De Bewaargever is verplicht zijn goederen terug te nemen uiterlijk op de laatste dag van de periode

waarvoor de overeenkomst loopt, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan de
Bewaarnemer verschuldigd; een en ander tenzij de Bewaarnemer instemt met een verlenging van de
Overeenkomst.

2. Indien de Bewaargever nalaat één van deze verplichtingen na te komen, dan is de Bewaarnemer ge-
rechtigd alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ontruiming van de ter beschikking gestelde
Koelhuisruimte, daaronder begrepen het verplaatsen van de goederen naar een andere Koelhuis-
ruimte, dit alles voor rekening en risico van de Bewaargever. Bovendien zal de Bewaarnemer alsdan
het recht hebben op een vergoeding van alle directe en indirecte kosten alsmede schade, van welke
aard dan ook, welke van die nalatigheid het gevolg zijn.

3. Met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de Bewaargever het
recht hebben te allen tijde zijn goederen terug te nemen na betaling van alle bedragen door hem uit
welke hoofde dan ook, aan de Bewaarnemer verschuldigd.

Artikel 26 - Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst
1. De Bewaarnemer heeft te allen tijde het recht, indien hij een dringende reden daartoe aanwezig

acht, om de Overeenkomst vóór de afloopdatum of vóór de voltooiing van de werkzaamheden zonder
ingebrekestelling te ontbinden.

2. Een dringende reden zal onder andere aanwezig zijn, zulks te beoordelen naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid:
a. indien de Bewaargever één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of één van de

voorwaarden van de Overeenkomst niet is nagekomen of in strijd daarmee heeft gehandeld;
b. indien de aanwezigheid van de goederen aanleiding geeft tot vrees voor verlies van of schade

aan andere goederen of aan het Koelhuis / de Opslagruimte, dan wel voor dood of lichamelijk
letsel;

c. indien de goederen aan bederf onderhevig zijn of indien daarin veranderingen optreden, welke
aanleiding geven om aan te nemen dat zij in kwaliteit achteruit gaan en de Bewaargever nalaat
duidelijke instructies te geven om dit te voorkomen of op te heffen;

d. indien de Koelhuisruimte / de Opslagruimte, welke voor de uitvoering van de Overeenkomst
wordt gebezigd, geheel of gedeeltelijk wordt vernield als gevolg van brand of door welke andere
wijze dan ook ongeschikt wordt voor (Koelhuis)opslag resp. (Koelhuis)werkzaamheden;

e. indien het goederen betreft die door een daartoe bevoegd overheidsorgaan zijn afgekeurd of
wanneer het bevoegde overheidsorgaan heeft bepaald dat zij niet c.q. niet meer zijn toegelaten
in Nederland.
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Artikel 27 - Bijzondere maatregelen
Onverminderd hetgeen is bepaald in het voorgaande artikel heeft de Bewaarnemer het recht om voor reke-
ning en risico van de Bewaargever terstond alle maatregelen te nemen, die de Bewaarnemer noodzakelijk
acht, daaronder begrepen vernietiging van de goederen, indien er naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid, bij het achterwege laten van zodanige maatregelen gevaar ontstaat voor verlies of beschadiging van
de goederen zelf, van andere goederen of van het Koelhuis / de Opslagruimte dan wel voor dood of lichame-
lijk letsel. Alle daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen die van destructie, komen voor reke-
ning van de Bewaargever.

Artikel 28 - Overdracht door de Bewaarnemer
Het is de Bewaarnemer toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te dragen aan
een derde mits de continuïteit van de bestaande Overeenkomsten is gewaarborgd.

Artikel 29 - Wijzigingen in prijzen/tarieven
1. Indien de kostprijs van de Bewaarnemer wordt beïnvloed door heffingen of aanslagen van over-

heidswege, dan is de Bewaarnemer gerechtigd de met de Bewaargever overeengekomen prij-
zen/tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Overige prijswijzigingen zullen geregeld worden door
hetgeen daarover bepaald is in de Overeenkomst.

2. Zodanige wijzigingen in prijzen/tarieven zullen zo spoedig mogelijk ter kennis van de Bewaargever
worden gebracht en zullen uiterlijk drie maanden na de kennisgeving in werking treden.

3. Indien de prijzen van energie in één keer met meer dan 5% worden verhoogd heeft de Bewaarnemer
het recht de financiële gevolgen van deze prijsverhoging onmiddellijk en in zijn geheel aan de Be-
waargever door te berekenen, d.w.z. met ingang van het tijdstip dat de nieuwe energieprijzen voor
de Bewaarnemer gaan gelden.

Artikel 30 - Werkzaamheden uit te voeren voor de Bewaargever
1. Indien Bewaargever met betrekking tot zijn goederen werkzaamheden wenst te laten verrichten, die

buiten de reeds overeengekomen Bewaarneming vallen, zullen deze worden opgedragen aan de Be-
waarnemer tegen de prijzen/tarieven en op de voorwaarden van de Overeenkomst. Deze werkzaam-
heden vallen ook onder de werking van deze algemene voorwaarden.

2. Onder werkzaamheden zoals bedoeld in de eerste zin van lid 1 van dit artikel vallen onder andere:
overpakken, inpakken, ompakken, controleren, wegen, snijden, bemonsteren, portioneren, verzame-
len, merken, stickeren en prijzen.

3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 van deze algemene voorwaarden is de Bewaarne-
mer noch tegenover de Bewaargever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade toegebracht
bij of in verband met voornoemde werkzaamheden.

4. Voor zover door het verrichten van werkzaamheden door de Bewaarnemer, in de zin van de product-
aansprakelijkheidswetgeving een 'nieuw' product mocht ontstaan, zal steeds de Bewaargever en
nimmer de Bewaarnemer als producent worden aangemerkt. Op de 'bewerkte' goederen zal de Be-
waargever zijn eigen merk of onderscheidingsteken dienen aan te (laten) brengen. Mocht de Be-
waargever nalatig blijven zulks te doen, dan is de Bewaarnemer gerechtigd op de goederen een aan-
duiding aan te brengen, vermeldend de naam, adres en woonplaats van de Bewaargever. Alle hier-
mee samenhangende kosten komen voor rekening van Bewaargever. Indien echter ook van over-
heidswege verplichte merktekens moeten worden aangebracht is Bewaarnemer bij weigering van
Bewaargever dit te doen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5. De Bewaargever vrijwaart de Bewaarnemer voor aanspraken van derden, hoe ook genaamd, geba-
seerd op de productaansprakelijkheidswetgeving.

Artikel 31 - Betalingsvoorwaarden
1. Alle bedragen, die uit welke hoofde dan ook door de Bewaargever aan de Bewaarnemer verschuldigd

zijn, dienen terstond en zonder toepassing van verrekening te worden betaald op de daartoe bekend
gemaakte vervaldag.

2. Tenzij anders is overeengekomen geldt voor de Bewaargever een betalingstermijn van 30 dagen.
3. Alle vorderingen van de Bewaarnemer op de Bewaargever zullen terstond opeisbaar zijn indien de

Bewaargever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er beslag
op de goederen van de Bewaargever wordt gelegd of hij anderszins de vrije beschikking over zijn
vermogen verliest, indien hij een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, indien hij in gebreke is met
de nakoming van enige verplichting jegens de Bewaarnemer, dan wel indien hij ophoudt zijn bedrijf
uit te oefenen of - in geval van een rechtspersoon of vennootschap - indien deze in liquidatie treedt.
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Artikel 32 - Retentierecht en pandrecht alsmede verpanding
1. De Bewaarnemer heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en do-

cumenten, die hij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem niet toe in-
dien hij op het tijdstip dat hij de zaken ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de
Bewaargever de zaken ter beschikking te stellen.

2. Tegenover de Bewaargever kan de Bewaarnemer het retentierecht eveneens uitoefenen voor het-
geen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.

3. Tegenover derden kan de Bewaarnemer het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem
nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.

4. 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 afgifte 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 stel-
len.

5. Alle goederen, documenten en gelden, die de Bewaarnemer in verband met de overeengekomen
werkzaamheden (waaronder Bewaarneming zelf) onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle
vorderingen, die hij ten laste van de Bewaargever heeft.

6. Behoudens in de gevallen waarin de Bewaargever 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 Bewaarnemer nimmer het recht de verpande zaken te verkopen
zonder toestemming van de rechter overeenkomstig art.3:248 lid 2 BW.

Artikel 33 - Schade aan Koelhuis / Opslagruimte en/of bijbehorende installaties
De Bewaargever is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die door de door hem ter bewaring
en/of bewerking goederen aan het Koelhuis / de Opslagruimte, de Koelhuisinstallatie en/of andere bezittin-
gen van de Bewaarnemer zijn of worden toegebracht, ongeacht of de schade voor de Bewaargever te voor-
zien was.

Artikel 34 - Vorderingen van derden
1. Indien door derden vorderingen tegen de Bewaarnemer worden ingesteld wegens dood, lichamelijk

letsel, schade in verband met de opslag resp. bewerking van goederen van de Bewaargever of hun
aanwezigheid in het Koelhuis / de Opslagruimte, vrijwaart de Bewaargever de Bewaarnemer voor al-
le zodanige vorderingen als tegen deze mochten worden ingesteld.

2. Op gelijke voet dient de Bewaargever de Bewaarnemer te vrijwaren indien de Bewaarnemer in vrij-
waring wordt opgeroepen door derden naar aanleiding van een regresvordering, hoe dan ook ge-
naamd, voortvloeiende uit de door of namens Bewaargever of een partij die is gesubrogeerd in de
rechten van of heeft overgenomen de rechten van de tegen de Bewaargever ingestelde vordering tot
vergoeding van schade toegebracht aan goederen van de Bewaargever die zich bevinden of bevon-
den hebben in het Koelhuis / de Opslagruimte.

Artikel 35 - Aansprakelijkheid van de Bewaarnemer
1. De Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten, niet-ondergeschikten en

vertegenwoordigers. De bewaarnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toe-
vertrouwde zaken vanaf het begin van Bewaarneming tot aan het einde van Bewaarneming tenzij hij
Overmacht bewijst, en met inachtneming van de navolgende beperkingen en limieten.

2. Indien de Bewaarnemer met inachtneming van de voorgaande leden niettemin aansprakelijk is, zal
deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn:

a. tot € 3,50 per kilogram beschadigd of verloren gegaan gewicht en;
b. met een maximum van € 115.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelf-

de oorzaak behoudens opzet of grove schuld van hemzelf.
3. De Bewaarnemer is slechts aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toevertrouwde za-

ken en derhalve niet voor immateriële schade, gederfde winst, gevolgschade, hoe ook ontstaan,
daaronder tevens begrepen schade door vertraging en schade veroorzaakt door adviezen van Be-
waarnemer.

Artikel 36 - Voorraadverschillen
1. Eventuele voorraadverschillen dienen te blijken uit de voorraadopname, welke tenminste eenmaal

per kalenderjaar, na afloop daarvan, dan wel op het moment waarop de overeenkomst eindigt, dient
plaats te vinden. Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar wegge-
boekt. Ingeval van voorraadverschillen kan er slechts dan sprake zijn van enige aansprakelijkheid
van de Bewaarnemer daarvoor indien de tekorten (manco's) eventuele overschotten overtreffen met
een aantal in stuks, kilogrammen of liters, dat groter is dan één procent van het aantal dat op jaar-
basis betreffende die zaken onderwerp is van de Overeenkomst.
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2. Ten overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de onderhavige voorwaarden ook de aan-
sprakelijkheid van de Bewaarnemer wegens voorraadverschillen beheersen, met inbegrip van de
aansprakelijkheidslimieten als omschreven in art. 35 lid 2.

Artikel 37 - Himalaya-clausule
Alle onderaannemers, agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ont-
vangen van, of die zijn aangesteld dan wel in dienst zijn genomen door de Bewaarnemer, genieten ieder
voor zich dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen
van de aansprakelijkheid als ten aanzien van de Bewaarnemer zelf zullen gelden ingevolge deze algemene
voorwaarden of ingevolge de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 38 - Gedeeltelijke nietigheid
Indien enig beding van deze algemene voorwaarden, dan wel enig onderdeel van een Overeenkomst nietig
mocht zijn of worden vernietigd dan laat dat de overige bedingen van deze algemene voorwaarden dan wel
de overige onderdelen van de Overeenkomst volledig intact. Partijen zullen alsdan voor het nietige of vernie-
tigde beding c.q. het nietige of vernietigde onderdeel van de Overeenkomst een regeling treffen die de oor-
spronkelijke bedoeling die partijen bij de Overeenkomst en de daarmee samenhangende algemene voor-
waarden hadden het dichtst benadert.

Artikel 39 – Verjaring
1. Elke vordering jegens de Bewaarnemer verjaart door het enkele verloop van twaalf maanden, en

vervalt door het enkele verloop van achttien maanden.
2. De verjaring, resp. het verval, loopt vanaf de dag, volgende op die, waarop de zaken werden

afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag volgende op
de dag, dat de vordering is ontstaan. In ieder geval vangt de verjaring c.q. het verval met ingang
van de dag, volgend op die waarop de overeenkomst tussen partijen is geëindigd.

Artikel 40 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het

Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene

voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarmede
verband houden, zullen worden berecht door de rechter die bevoegd is ter plaatse waar de Bewaar-
nemer is gevestigd.

--- EINDE --- 
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