ALGEMENE VOORWAARDEN REMIRO FREIGHT SERVICES B.V.
1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
RFS
:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Remiro Freight
Services B.V., statutair gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,
feitelijk gevestigd aan Zandsteen 2 (2132 MR) Hoofddorp;
overeenkomst :
iedere overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk tussen Remiro en de
Opdrachtgever;
opdrachtgever :
de contractuele wederpartij van Remiro
2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door RFS uitgebrachte offertes,
opdrachtbevestigingen en werkzaamheden.
2.2. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen treedt RFS uitsluitend op als expediteur. Op
alle expeditie werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditie voorwaarden inclusief de
arbitrageclausule gedeponeerd door de FENEX (Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek)
ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 mei 2018 van
toepassing.
2.3. Uitsluitend in het geval RFS zelf feitelijk het wegvervoer verricht zijn de Algemene Vervoercondities
2002, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te Rotterdam en Amsterdam (AVC 2002) van toepassing.
2.4. Alle door RFS te hanteren voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via onze website
www.remirofreight.com
2.5. De toepasselijkheid van eventuele eigen inkoop- of andere algemene voorwaarden van de
opdrachtgever wordt door RFS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Tarieven
3.1. Alle afgegeven tarieven zijn in euro’s, exclusief BTW.
3.2. De geldigheid van de tarieven wordt vermeld in de offerte.
4. Betalingsvoorwaarden
4.1. Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na de factuurdatum.
4.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is tevens de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW
verschuldigd. Betalingen van de opdrachtgever strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten en de rente en daarna in mindering van de hoofdsom.
4.3. Eventuele reclames over de factuur dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum
schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame vervalt.
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5. Claims, aansprakelijkheid en verzekering
5.1. Meldingen van schades of manco’s moeten per omgaande schriftelijk worden gedaan onder
vermelding van de reden en voorzien van alle relevante informatie over de zending en de schade
en/of verlies.
5.2. De aansprakelijkheid van RFS wordt, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, bepaald door
de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde branchevoorwaarden.
5.3. RFS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst en schade als gevolg van bedrijfsstilstand en/of het verlies van klanten of goodwill.
5.4. Het verrichten van douaneformaliteiten vindt te allen tijde voor rekening en risico van
opdrachtgever en degene in wiens belang de werkzaamheden worden verricht plaats.
5.5. RFS wijst er met nadruk op dat de in opdracht van de opdrachtgever te vervoeren of in bewaring
genomen goederen niet door RFS worden verzekerd. De opslag en het vervoer van de goederen
vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever. RFS adviseert de opdrachtgever
uitdrukkelijk een afdoende verzekering af te sluiten.
6.

Zekerheden
RFS heeft ten opzichte van eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentie en/of pandrecht op
alle zaken, documenten en gelden die RFS uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen voor
alle vorderingen die RFS op de opdrachtgever of eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RFS partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
6.2. Voor vorderingen die door RFS op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditie voorwaarden aan
de rechter mogen worden voorgelegd is uitsluitend de rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem
bevoegd.
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