ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Aanduidingen en begripsbepalingen

1.1

Van der Wiel: Van der Wiel Transport B.V. of andere daarmee gelieerde partijen die deze algemene
voorwaarden gebruiken en aan de wederpartij ter hand hebben gesteld.
De wederpartij: de partij waar Van der Wiel een overeenkomst mee heeft gesloten.
Overeenkomst: alle overeenkomsten tot het verrichten van opdrachten, leveren van diensten en zaken en
andersoortige overeenkomsten zoals gesloten tussen Van der Wiel en de wederpartij

2.

Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Van der Wiel met haar wederpartij sluit en
maken deel uit van de gesloten overeenkomt. De door de wederpartij eventueel gehanteerde algemene
voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.

Rangorde contractstukken

3.1

Op alle met Van der Wiel gesloten overeenkomsten zijn voor zover toepasselijk eveneens de Algemene
Vervoerscondities 2002 van toepassing zoals uitgegeven door de Stichting Vervoeradres te 's-Gravenhage
welke zijn te vinden op http://www.sva.nl/avc.
Bij tegenstrijdigheid in de bepalingen uit de verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
1.
De overeenkomst zoals gesloten met Van der Wiel;
2.
Deze algemene voorwaarden;
3.
De Algemene Vervoerscondities 2002;
4.
De overige contractsdocumenten.

4.

Inhoud overeenkomst

4.1

Een door Van der Wiel gedaan aanbod, of uitgebrachte offerte bevat prijzen exclusief BTW, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
Overeenkomsten met Van der Wiel komen tot stand door aanbod en aanvaarding, daarvoor gelden geen
specifieke vormvereisten.
In het geval een schriftelijke overeenkomst of orderbevestiging ontbreekt, vormt de inhoud van de
overeenkomst hetgeen door Van der Wiel op verzoek van de wederpartij is verricht of geleverd. Dit
behoudens schriftelijk tegenbewijs van de wederpartij.
Indien de inhoud van de overeenkomst wordt betwist door de wederpartij, of de door Van der Wiel verrichte
werkzaamheden volgens de wederpartij niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient de wederpartij Van
der Wiel daarvan onverwijld, doch in ieder geval binnen drie dagen na aanvang van de werkzaamheden of de
leverantie van de zaken op de hoogte te stellen.

4.2
4.3

4.4

5.

Levering van zaken

5.1

In het geval van levering van zaken zijn naast de hierboven genoemde bepalingen eveneens onderstaande
bepalingen van toepassing.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking
staan of worden gesteld.
Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of
indien blijkt dat het opgegeven afleveradres niet voor normaal vrachtverkeer bereikbaar is, zullen de voor
levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en op kosten van de wederpartij. In een dergelijk
geval is de wederpartij alle bijkomende kosten aan Van der Wiel verschuldigd.
Van der Wiel levert onder eigendomsvoorbehoud. Van der Wiel blijft volledig eigenaar van de geleverde
zaken totdat de koopprijs volledig is voldaan.

5.2
5.3

5.4

5.5

De afgeleverde zaken worden geacht overeen te stemmen met de inhoud van de overeenkomst.
Tekortkomingen met betrekking tot de geleverde zaken of afwijkingen ten opzichte van de inhoud van de
overeenkomst dienen door de wederpartij onverwijld, doch in ieder geval binnen drie dagen, na de levering
schriftelijk aan Van der Wiel te worden bekend gemaakt. Indien de bekendmaking niet of niet tijdig is
geschied worden de afgeleverde zaken geacht overeen te stemmen met de inhoud van de overeenkomst.

6.

Hoeveelheden

6.1

Bij levering per vrachtauto wordt de geleverde hoeveelheid voor Van der Wiel en de wederpartij bindend
vastgesteld door ondertekening van de door of vanwege Van der Wiel verstrekte vrachtbrief, weegformulier,
laadbon of soortgelijk document tenzij onomstotelijk vast staat dat een andere hoeveelheid is geleverd dan
op het bedoelde document is vermeld. Alsdan wordt de werkelijke hoeveelheid aan de wederpartij geleverd
en wordt deze hoeveelheid gefactureerd.
Indien een ondertekend document als bedoeld in bovenstaande lid ontbreekt wordt de wederpartij geacht te
hebben ingestemd met de geleverde hoeveelheid tenzij deze terstond na de levering, maar in ieder geval
vóór het lossen dit schriftelijk aan Van der Wiel kenbaar heeft gemaakt.
Indien de geleverde hoeveelheid niet meer dan 5% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid, komt de
daadwerkelijk geleverde hoeveelheid in de plaats van de overeengekomen hoeveelheid en heeft de
wederpartij geen recht om terzake deze afwijking te reclameren.

6.2

6.3

7.

Aansprakelijkheid

7.1

Indien zich in de context van de uitvoering van de overeenkomst tussen Van der Wiel en de wederpartij een
geval voordoet dat tot aansprakelijkheid van Van der Wiel leidt, dan is de hoogte van de daaruit
voortvloeiende schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs in de
overeenkomst. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen zes maanden na
ontdekking bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

8.

Betaling

8.1

Facturen van Van der Wiel dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Over bedragen die niet
binnen 40 dagen na factuurdatum op de rekening van Van der Wiel zijn bijgeschreven wordt vanaf de 41e dag
de wettelijke rente berekend. Voor zover de wederpartij is aan te merken als handelend in uitoefening van
een bedrijf, wordt met de wettelijke rente de handelsrente bedoeld zoals omschreven in art. 6:119a BW.
Tevens komen in dat geval alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de
wederpartij.
Indien gefaseerde uitlevering van zaken of diensten is overeengekomen, kan Van der Wiel de levering van
deze zaken en diensten opschorten zolang de wederpartij niet aan de opeisbare betalingsverplichtingen heeft
voldaan.

8.2

9.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1
9.2

Op alle overeenkomsten tussen Van der Wiel en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd ten aanzien van alle geschillen die mochten ontstaan tussen
Van der Wiel en de wederpartij naar aanleiding van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

