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ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ONDERAANNEMING 

 Artikel 1: Definities 

1.1 Opdrachtgever: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oldenburger Fritom 

1.2 Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de leverancier een 

overeenkomst van   opdracht heeft gesloten of daarover in onderhandeling is, alsmede diens 

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n). 

1.3 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk. 

1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding,  

offerte,overeenkomst of andere rechtshandeling in relatie tussen Partijen. 

 1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar 

worden gemaakt. 

 

 Artikel 2: Toepassingsbereik 

 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, 

offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen ten aanzien van de onderaanneming van 

werk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch 

of in enige andere vorm zijn gedaan. 

2.2 In geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig is, danwel 

vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van 

kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de 

nietige, niet rechtsgeldige of vernietigde bepaling, waarbij de strekking van de oorspronkelijke 

bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. 

2.3 In aanvulling op deze algemene voorwaarden en op eventueel van toepassing zijnde 

internationale verdragen en wetten zijn de volgende voorwaarden van toepassing op de verschillende 

aangegeven typen van vervoer: 

-  Nationaal wegtransport: Algemene vervoercondities 2002; 

-  Spoorwegtransport: de bepalingen van het ten behoeve van het spoorwegtransport afgegeven 

vervoerdocument; Transport over binnenlandse waterwegen: de Bevrachtingsvoorwaarden, zoals 

meest recentelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; 

 - Zeetransport: de bepalingen van het ten behoeve van het zeetransport afgegeven 

vervoerdocument; 

 - Luchttransport: de standaard IATA-vervoercondities en -voorwaarden; 

 - Gecombineerd transport: de bepalingen van het ten behoeve van het gecombineerd transport 

afgegeven CT-document of indien een dergelijk document niet is afgegeven voor iedere modaliteit de 

op de betreffende modaliteit van toepassing zijnde internationale verdragen en wetgeving, alsmede 

artikel 8:40 tot en met 8:52 BW. 

 2.4 Voorzover de Diensten, ongeacht of deze door Opdrachtgever of Opdrachtnemer worden 

verricht, opslag omvatten, zijn de bepalingen van de "Nederlandse Opslagvoorwaarden", zoals meest 

recentelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam van toepassing. 

 2.5 Bij samenloop van de in artikelen 2.3 en 2.4 genoemde voorwaarden enerzijds en de bepalingen 

van deze algemene voorwaarden anderzijds, zullen laatstgenoemde bepalingen prevaleren, 

voorzover de in artikelen 2.3 en 2.4 genoemde voorwaarden niet dwingendrechtelijk van toepassing 

zijn. 
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2.6 Voor zover de Diensten, ongeacht of deze door Opdrachtgever of door Opdrachtnemer worden 

verleend, opslag omvatten, zijn de bepalingen van de "Nederlandse Opslagvoorwaarden", zoals 

meest recentelijk gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam van toepassing. 

 2.7 Voor zover de Diensten, ongeacht of deze door Opdrachtgever of door Opdrachtnemer worden 

verleend, andere zijn dan vervoer en opslag, zijn de bepalingen van de Nederlandse 

Expeditievoorwaarden (PDV), zoals meest recentelijk gedeponeerd bij de 

Arrondissementsrechtbanken van onder andere Amsterdam en Rotterdam van toepassing. 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst 

3.1 De Opdrachtnemer is verplicht er zorg voor te dragen dat de goederen op de overeengekomen 

plaats en tijd ter beschikking zijn. 

3.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste 

documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit zijn van Opdrachtnemer. 

3.3 Opdrachtnemer dient te allen tijden een afgetekend CMR-document aan Opdrachtgever te 

kunnen overleggen, voorzien van laad- en leverdata, handtekeningen (van afzender,  ontvanger en 

chauffeur), kenteken van de trekker waarin de goederen vervoerd worden en een duidelijke 

firmastempel. 

3.4 Voor aanvang van het transport dient Opdrachtnemer zich er van te vergewissen dat de juiste 

hoeveelheid goederen aanwezig is. Hiervan dient een aantekening gemaakt te worden op het CMR-

document. 

3.5 Bij wegtransport dient de ruimte waarin de goederen vervoerd worden bij aanvang van het 

vervoer leeg, schoon, droog en reukloos te zijn. Tevens dient zij vrij te zijn van gebreken en te zijn 

voorzien van minimaal twaalf spanbanden. De ruimte dient minimaal 2,55 meter hoog te zijn en te zijn 

voorzien van zijplanken.Tevens dient de chauffeur in het  bezit te zijn van geschikte 

veiligheidskleding. 

3.6 Bij grensoverschrijdend vervoer is Opdrachtnemer verplicht alle tol- en douanehandelingen uit te 

voeren, waarbij dit vereist is. Opdrachtnemer dient door middel van documentatie aan te tonen dat 

aan de verplichtingen is voldaan. 

3.7 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen bij problemen danwel 

afwijkingen bij de uitvoering van de overeenkomst. 

3.8 Voor het laden en lossen van de goederen staat drie uur. Bij overschrijding van deze wachttijd 

dient 

Opdrachtnemer Opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen. 

3.9 Indien aan Opdrachtnemer opdracht is gegeven Europallets te ruilen dient deze ten allen tijde een 

CMR-document danwel palletbon te overleggen waaruit blijkt dat de Europallets geruild zijn. Wanneer 

de pallets niet geruild zijn, of bij gebreke van een aantekening hiervan op het CMR-document danwel 

de palletbon danwel de palletbon zal Opdrachtgever per pallet € 15,-- in rekening brengenaan 

Opdrachtnemer. Hierbij zullen tevens adminstratiekosten in rekening gebracht worden ter hoogte van 

€ 25,--. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

3.10 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de aan haar verstrekte opdracht uit te laten voeren door 

derden zonder toestemming van Opdrachtgever. 

3.11 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is het Opdrachtnemer niet toegestaan goederen over te 

laden. De goederen dienen rechtstreeks naar de plaats van bestemming te worden vervoerd. 
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 Artikel 4: Betaling/kosten 

4.1 Partijen komen voor uitvoering van de overeenkomst een transporttarief overeen. 

4.2 Het overeengekomen transporttarief is een vaste prijs, derhalve inclusief alle kosten voor 

brandstof en kosten voor onder andere tol, documenten en vignetten. 

4.3 Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vindt eerst plaats na ontvangst van een factuur 

van Opdrachtnemer. Deze factuur dient voorzien te zijn van een factuurreferentie en vergezeld te 

gaan van deoriginele afgetekende CMR, leveringsbon en/of palletbon, bij gebreke waarvan de factuur 

niet in behandeling genomen wordt door Opdrachtgever. 

4.4 Door Opdrachtgever wordt een betalingstermijn van 60 dagen aangehouden na ontvangst van de 

factuur van Opdrachtnemer. 

4.5 In geval Opdrachtnemer tekortschiet in enige verplichting, is hij aansprakelijk voor alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die Opdrachtgever moet maken teneinde te bereiken dat 

Opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt. De buitengerechtelijks kosten bedragen minimaal 15% 

van de hoofdsom, met een minimum van € 250.-Exclusief BTW. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

5.1 Opdrachtnemer is verplicht het risico dat Partijen jegens elkaar en/of derden aansprakelijk gesteld 

worden als gevolg van het verrichten van diensten te verzekeren. 

5.2 Opdrachtnemer is verplicht binnenlands vervoer onder AVC condities te verzekeren. Buitenlands 

vervoer dient te worden verzekerd onder CMR condities. Alvorens uitvoering te geven aan de 

overeenkomst dient Opdrachtnemer haar financiële verplichtingen ten aanzien van de door haar 

afgesloten verzekeringen te zijn nagekomen. 

5.3 Ingeval de Opdrachtnemer tekortschiet in enige verplichting, is hij aansprakelijk voor alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtgever moet maken teneinde te bereiken dat 

Opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt, alsmede voor alle schade die Opdrachtgever 

dientengevolge lijdt. Hieronder valt tevens schade geleden door vertraging in de uitvoering van de 

overeenkomst. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een 

minimum van € 250,-- excl. BTW. Hiernaast zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht vanaf 

de dag waarop  de uitstaande bedragen opeisbaar zijn tot en met de dag waarop betaling plaatsvindt. 

5.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de 

schade verzekerd is en door de verzekeringsmaatschappijen daadwerkelijk wordt uitbetaald. Voor 

iedere schadeclaim zal voor Opdrachtnemer een eigen risico gelden van € 500,--. 

5.5 Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van 

haarondergeschikten c.q. personeel danwel ondergeschikten c.q. personeel van Opdrachtnemer, 

behoudens voor opzet of grove schuld van haar eigen leidinggevenden. 

5.6 Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte- of gevolgschade 

geleden door Opdrachtnemer, noch voor enige vorm die het gevolg is van het niet (tijdig) aanzuiveren 

van douanedocumenten. 

5.7 Opdrachtnemer is ten aanzien van de Diensten die c.q. het transport dat zij uitvoert, verplicht om 

er voor zorg te dragen dat aan alle wettelijke voorschriften wordt voldaan, die gelden op de locaties 

waar de Diensten c.q. het transport worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de minimum looneisen die 

in bepaalde landen, waardoor het transport plaatsvindt, worden gesteld aan chauffeurs die het 

transport uitvoeren. 

Vertragingen die ontstaan doordat niet aan alle plaatselijke van toepassing zijnde wettelijke 

voorschriftenis voldaan, althans vertragingen doordat de chauffeurs tijdens controles bijvoorbeeld niet  
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kunnen aantonen dat wel aan de voorschriften is voldaan, is uitdrukkelijk geen overmacht en komt 

voor rekening van opdrachtnemer. 

 

Artikel 6: Vrijwaring 

6.1 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en haar werknemers tegen door derden in te dienen 

vorderingen, die zijn gebaseerd op een overeenkomst verband houdende met verrichte Diensten of 

die in enige andere zin betrekking hebben op de door Opdrachtgever, haar werknemers of 

Opdrachtnemer verrichtte Diensten en die het gevolg zijn van en/of verband houden met 

omstandigheden voor de oorzaak of gevolgen waarvan Opdrachtgever niet aansprakelijk of 

verantwoordelijk gehouden kan worden. 

Artikel 7: Non-concurrentie 

7.1  Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een periode 

van een jaar na beëindiging van de overeenkomst geen opdrachten uitvoeren voor klanten van 

Opdrachtgever. 

Artikel 8: Geschillen 

 8.1  Alle geschillen verband houdende met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden 

van toepassing zijn zullen in eerste instantie uitsluitend aan de bevoegde rechter te Amsterdam 

worden voorgelegd, tenzij bevoegdheid op basis van dwingend rechtelijke bepalingen uit 

internationale verdragen en/of wetten exclusief bij een andere rechter ligt, onverminderd het recht op 

hoger beroep of cassatie. 

Artikel 9: Toepasselijk recht 

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen 

aan Nederlands recht. 

 


