Algemene voorwaarden Neo Logistic Services B.V. ( Barge Line TODAY - BLT )
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland te
Breda onder nummer 24299693 per 26 januari 2009.

1

Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden (BLT-voorwaarden) zijn van toepassing op elke
rechtsverhouding tussen BLT en een opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger
(beiden: Klant), ongeacht de aard van de werkzaamheden, ongeacht of BLT tot de
werkzaamheden verplicht is, en ongeacht of de werkzaamheden tegen betaling
worden verricht.
Tevens zijn op door BLT verrichte werkzaamheden van specifieke aard de volgende
voorwaarden (Branchevoorwaarden) van toepassing:
- op barge transport: de CBRB vervoervoorwaarden, door de CBRB (Centraal Bureau
voor Rijn- en Binnenvaart), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank
te Rotterdam op 16 mei 2002;
- op expeditie: de Nederlandse Expeditie Voorwaarden, door de FENEX
(Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek), gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank te Rotterdam op 1 juli 2004.
Deze Branchevoorwaarden vullen de BLT-voorwaarden aan en gelden niet indien en
voor zover in de volgende bepalingen van de BLT-voorwaarden (artikel 2 en verder)
daarvan wordt afgeweken.
Afwijkingen van de BLT-voorwaarden en de Branchevoorwaarden zijn slechts geldig
indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing.
Indien enige bepaling van de BLT-voorwaarden en/of Branchevoorwaarden nietig is
of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
In geval van een verschil tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van de
BLT-voorwaarden of van de Branchevoorwaarden, is de Nederlandse tekst
doorslaggevend.
De tekst (Nederlandse versie en Engelse versie) van deze BLT-voorwaarden en de
Branchevoorwaarden is beschikbaar via www.bargelinetoday.com
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2 Aanbieding, prijs
2.1
2.2
2.3

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders
is aangegeven.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Klant, is BLT gerechtigd
schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en
tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke
aanpassing, is Klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de
overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou
treden.

3 Betaling
3.1

Betalingen door Klant geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde
betalingscondities. Bij ontbreken van specifieke condities zal Klant binnen veertien
dagen na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot verrekening of
opschorting.

3.2

3.3

3.4

Bij gebreke van tijdige betaling is Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is,
over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW)
verschuldigd.
Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Klant
verplicht tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
waaronder kosten in rekening gebracht door externe deskundigen naast de in rechte
vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op
minimaal 15% van het totale openstaande bedrag.
In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Klant
terstond opeisbaar.

4 Uitvoering
BLT mag de opdracht en/of de daarmede samenhangende werkzaamheden laten uitvoeren
door derden of door werknemers van derden.
5 Einde overeenkomst
5.1

5.2
5.3

Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen, indien zich een van de navolgende situaties voordoet:
a. de andere partij vraagt surséance van betaling aan of aan de andere partij wordt
surséance van betaling verleend;
b. de andere partij vraagt (eigen) faillissement aan of de andere partij wordt failliet
verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt ontbonden of geliquideerd, anders dan
ten behoeve van een reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
Het in 5.1 bedoelde recht komt tevens aan BLT toe indien de
zeggenschapsverhouding in de onderneming van Klant wijzigt.
De opzeggende partij bedoeld in 5.1 en 5.2 is in geen geval tot schadevergoeding
gehouden.

6 Overmacht
Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van BLT komen, zijn: gedragingen,
behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie BLT bij uitvoering van de
verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan BLT bij uitvoering van de
verbintenis gebruik maakt; werkstaking; werkliedenuitsluiting; ziekte; in-, uit- en/of
doorvoerverbod; transportproblemen; niet nakoming van de verplichtingen door
toeleveranciers; storingen in de productie bij terminals; congestie; natuur- en/of kernrampen
en oorlog en/of oorlogsdreiging.
7 Aansprakelijkheid
7.1

7.2

De aansprakelijkheid van BLT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant BLT onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn ter herstel van de
tekortkoming heeft gesteld en BLT ook na verloop van die termijn toerekenbaar in de
nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
De totale aansprakelijkheid van BLT wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag van de in die overeenkomst voor BLT’s prestatie bedongen prijs
(exclusief BTW).
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De totale aansprakelijkheid van BLT voor schade door dood of lichamelijk letsel of
voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het
bedrag dat door de verzekeraar van BLT in voorkomend geval wordt uitgekeerd,
verminderd met het eigen risico van BLT.
Aansprakelijkheid van BLT voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en
schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, is uitgesloten.
BLT is nimmer aansprakelijk voor detention en voor demurrage.
Voorzover in artikel 4 bedoelde derden of hun werknemers jegens Klant aansprakelijk
zijn, kunnen zij een beroep doen op alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking
van aansprakelijkheid, als omschreven in de BLT-voorwaarden en in de
Branchevoorwaarden.

8 Verval
Iedere vordering van Klant jegens BLT vervalt door het enkele tijdsverloop van zes maanden
na het ontstaan van de vordering, tenzij de vordering voordien conform het bepaalde in
artikel 9 lid 2 is ingesteld.
9 Toepasselijk recht, geschillen
9.1
9.2

Overeenkomsten tussen BLT en Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands
recht.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten
zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut, door een scheidsgerecht bestaande uit één arbiter dan
wel drie arbiters naar keuze van de verzoekende partij te benoemen door de
administrateur van het Nederlands Arbitrage Instituut volgens de lijstprocedure van
artikel 14 NAI-reglement.
De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Rotterdam, Nederland. De procedure zal
gevoerd worden in de Nederlandse taal (in geval van een nationale arbitrage) dan wel
de Engelse taal (in geval van een internationale arbitrage). Het Scheidsgerecht zal
beslissen naar de regelen des rechts.

