Bijlage 6

Algemene Voorwaarden Karl Rapp Rotterdam B.V. (NL Versie)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KARL RAPP ROTTERDAM B.V. (KARL RAPP)
Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, die Karl Rapp verricht
ten behoeve van haar opdrachtgevers en anderszins, al dan niet ter uitvoering van enige
overeenkomst van opdracht tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Alle opdrachten worden uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd
door Karl Rapp ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden
geen rechten ontlenen.
Artikel 2: Toepasselijke voorwaarden voor specifieke werkzaamheden
Afhankelijk van de aard van de door Karl Rapp ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten
werkzaamheden, zijn de hiernavolgende voorwaarden in de meest recente versie van toepassing:
A. voor op- en overslag, bewaarneming, behandeling en bewerking: de Veemcondities AmsterdamRotterdam, gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Onder
behandeling en bewerking vallen onder meer de volgende werkzaamheden: ompakken, verpakken,
labellen, palletiseren, wikkelen, merken, mengen, zeven, breken, verbulken, neutraliseren en
bemonsteren.
B. voor expediteurswerkzaamheden en fiscale vertegenwoordiging: de Algemene Voorwaarden van de
Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te
Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.
C. voor scheepsagenten- en cargadoorswerkzaamheden, waaronder begrepen het verzorgen en
opmaken

van

shipping

documenten:

de

Algemene

Nederlandse

Cargadoorsvoorwaarden,

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam;
D. voor vervoer over de weg binnen Nederland: de Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd
ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
E. voor internationaal vervoer over de weg: het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot
Internationaal Vervoer van goederen over de weg (CMR).
1. De hiervoor onder A tot en met E genoemde voorwaarden liggen ter inzage bij Karl Rapp en zijn
tevens te raadplegen op www.karlrapp.nl. De voorwaarden zullen op eerste verzoek aan de
opdrachtgever kosteloos worden toegezonden.
2. Indien de door Karl Rapp uit te voeren werkzaamheden in het kader van één opdracht verschillend
van aard zijn, dan zijn elk van deze werkzaamheden naar gelang hun aard onderworpen aan de
hiervoor onder A tot en met E genoemde voorwaarden die voor die categorie werkzaamheden zijn
vermeld, ongeacht de aard en strekking van de opdracht en ongeacht of de werkzaamheden van een
bepaalde aard ondergeschikt zijn aan werkzaamheden van een andere aard.
3. Indien onduidelijk is of de door Karl Rapp uit te voeren werkzaamheden behoren tot één of meer
van de onder A tot en met E genoemde voorwaarden, dan bepaalt Karl Rapp welke voorwaarden op
die werkzaamheden van toepassing zijn ongeacht de aard en strekking van de door de opdrachtgever
gegeven opdracht. Dit keuzerecht geldt ook indien de door Karl Rapp uitgevoerde werkzaamheden
ondergeschikt zijn aan werkzaamheden die behoren tot een categorie waarvoor hierboven wel is
bepaald welke voorwaarden van toepassing zijn.

4. Alle opdrachten in verband met vervoer over de weg, over de binnenwateren en over zee worden
geacht opdrachten te zijn tot het doen vervoeren van goederen zoals omschreven in artikel 8:60 van
het Burgerlijk Wetboek e.v. Karl Rapp treedt niet op als vervoerder maar regelt het vervoer voor de
opdrachtgever.
5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige Algemene Voorwaarden en de hiervoor onder
A tot en met E genoemde voorwaarden, alsmede in het geval dat de werkzaamheden qua aard en
strekking niet vallen binnen het bereik van de hiervoor onder A tot en met E genoemde voorwaarden,
zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.
Artikel 3: Aansprakelijkheid Karl Rapp en overmacht
1. De aansprakelijkheid van Karl Rapp wordt bepaald door de voorwaarden die op grond van artikel 2
van toepassing zijn op de door Karl Rapp verrichte werkzaamheden.
2. Indien geen van de in artikel 2 genoemde voorwaarden van toepassing zijn, dan geldt dat de
aansprakelijkheid van Karl Rapp voor enige aan haar toe te rekenen schade is beperkt tot maximaal 2
SDR per kilo beschadigd of verloren gegaan bruto gewicht tot een maximum van de factuurwaarde
tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van
Karl Rapp zelf of diens leidinggevende personen.
3. Karl Rapp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waar onder meer begrepen bedrijfsschade,
vertragingsschade, gevolgschade en/of immateriële schade.
4. Karl Rapp zal in geen geval gehouden zijn om aan haar verplichtingen uit de opdracht en/of
overeenkomst te voldoen, en zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in geval van
overmacht. Als overmacht gelden onder meer de hiernavolgende omstandigheden:
A. door Karl Rapp uitgevoerde handelingen waarvoor zij toestemming verkreeg van de opdrachtgever;
B. brand, rook, explosie, bluswater, diefstal, natuurrampen, werkstaking, oorlog, oorlogsgevaar, ex- en
importverboden,

belemmerende

maatregelen

van

enige

overheid,

bedrijfsongevallen

en/of

bedrijfsstoringen;
C. alle andere omstandigheden die Karl Rapp redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden, voorkomen
of verhinderen, ook al waren deze omstandigheden ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst reeds te voorzien. Hieronder worden mede verstaan dergelijke omstandigheden bij
hulppersonen alsmede wanprestatie van hulppersonen.
Artikel 4: Aansprakelijkheid van door Karl Rapp ingeschakelde hulppersonen
1. Karl Rapp zal bij het inschakelen van hulppersonen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Karl
Rapp is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze hulppersonen.
2. Hulppersonen genieten in ieder geval en ieder voor zich dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot
dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid die ingevolge deze
Algemene Voorwaarden ten aanzien van Karl Rapp gelden.
Artikel 5: Verjarings- en vervaltermijn
1. De verjarings- en/of vervaltermijn van vorderingen van opdrachtgevers en derden wordt bepaald
door de voorwaarden die op grond van artikel 2 van toepassing zijn op de door Karl Rapp verrichte
werkzaamheden.

2. Indien geen van de in artikel 2 genoemde voorwaarden van toepassing zijn, of indien de in deze
voorwaarden opgenomen verjarings- en/of vervaltermijn op wat voor grond dan ook ongeldig zou zijn,
dan geldt dat alle vorderingen van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet binnen één
jaar in rechte zijn ingesteld, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop de opdrachtgever
respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten, waarop hij zijn
aanspraak baseert, doch in ieder geval vervallen dergelijke vorderingen na verloop van drie jaar,
gerekend vanaf de datum van het verstrekken van de opdracht aan Karl Rapp of bij gebreke daarvan
het verrichten van de werkzaamheden door Karl Rapp.
Artikel 6: Vrijwaring
De opdrachtgever is gehouden Karl Rapp te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en door Karl
Rapp ingeschakelde hulppersonen alsmede aan Karl Rapp de redelijke kosten van verweer tegen
dergelijke aanspraken te vergoeden.
Artikel 7: Prijzen
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van het totstandkomen
van de overeenkomst. Het risico van prijsstijgingen als gevolg van verhoging van kosten,
(arbeids)voorwaarden, verzekeringspremies, van valuta, wisselkoersen, vrachttarieven, (nieuwe)
belastingtarieven

en/of

heffingen

alsmede

alle

overige

gevallen

waarin

omstandigheden

prijsverhogingen veroorzaken, komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Betaling
1. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum betaalt, zal de opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale
bedrag met een minimum van Euro 1.000,--.
2. Betalingen door de opdrachtgever zullen eerst in mindering worden gebracht op de door de
opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, de rente en
vervolgens op de hoofdsom, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe vorderingen gaan.
Artikel 9: Pandrecht en retentierecht
1. Alle zaken, gelden, geldswaarden, verzekeringspenningen en/of documenten die Karl Rapp uit
welke hoofde en/of opdracht dan ook voor of vanwege de opdrachtgever onder zich heeft en/of zal
verkrijgen danwel aan de opdrachtgever verschuldigd is en/of zal worden, strekken Karl Rapp tot
vuistpand voor alle vorderingen die Karl Rapp op de opdrachtgever heeft en/of mocht verkrijgen.
2. Karl Rapp heeft jegens een ieder een retentierecht op alle zaken, gelden, geldswaarden,
verzekeringspenningen en/of documenten, die Karl Rapp uit welke hoofde en/of opdracht dan ook
onder zich heeft en/of zal verkrijgen.
3. Bij niet voldoening van de vordering door de opdrachtgever is Karl Rapp gerechtigd tot (openbare)
verkoop van het onderpand danwel hetgeen Karl Rapp uit hoofde van het retentierecht onder zich
houdt volgens de bij wet bepaalde wijze.

Artikel 10: Opschortingsrecht
Indien de opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer
verplichtingen uit enige opdracht en/of overeenkomst of indien schade ontstaat, is Karl Rapp
gerechtigd met onmiddellijke ingang nakoming van haar verplichtingen uit de opdracht en/of
overeenkomst te weigeren, op te schorten, te onderbreken of te beëindigen totdat de opdrachtgever
hetgeen deze aan Karl Rapp verschuldigd is volledig heeft voldaan.
Artikel 11: Toepasselijk recht en jurisdictie
Op de rechtsverhouding tussen Karl Rapp en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Artikel 12: Beslissende tekst
Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij een
discrepantie tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst
beslissend.

