ALGEMENE VOORWAARDEN
GASVRIJ CENTRALE NEDERLAND
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Rotterdam op 1 april 2009
definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker:
Gasvrij Centrale Nederland B.V., GCN Trans B.V. en MP
company B.V.
Opdrachtgever:
degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en
werkzaamheden aan gebruiker geeft, ongeacht de
overeengekomen wijze van betaling.
werkingssfeer
artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening
die de gebruiker verricht.
Bij de uitvoering van een opdracht mag gebruiker één of meer personen of entiteiten
betrekken die niet of indirect aan gebruiker zijn verbonden. Deze algemene
voorwaarden zijn ook van toepassing op de activiteiten van de door gebruiker bij de
uitvoering van haar opdracht ingeschakelde derden.
Deze voorwaarden gelden ook voor aanvullende of vervolgopdrachten.
totstandkomen van de overeenkomst
artikel 2
Alle door gebruiker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen,
kosten van sociale maatregelen en/of wetten, die gelden ten tijde van het aanbieden,
respectievelijk het aangaan van de overeenkomst.
Bij wijziging van een of meer van deze factoren worden ook de aangeboden of
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van wijziging met
terugwerkende kracht gewijzigd.
Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een aanbieding van
gebruiker door de opdrachtgever. Een overeenkomst komt ook tot stand door
aanvaarding door gebruiker van een opdracht van een opdrachtgever. Aanvaarding
kan schriftelijk, per e-mail of mondeling plaatsvinden.
aanleveren van de zaken
artikel 3
De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de zaken op de overeengekomen plaats
en tijd ter beschikking van de gebruiker zijn.
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De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat de vereiste documenten, alsmede
instructies, tijdig in het bezit van gebruiker zijn.
Gebruiker is niet gehouden doch wel gerechtigd te onderzoeken of de aan haar
gedane opgaven juist en volledig zijn.
artikel 4
Gebruiker is gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag voor rekening en risico
van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het belang van de
werkzaamheden nodig acht.
aansprakelijkheid
aansprakelijkheid van gebruiker voor schade
artikel 5
Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst
dat de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van gebruiker of diens
ondergeschikten.
De aansprakelijkheid van gebruiker is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde schadeoorzaak, met
dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de
in de opdracht begrepen zaken de aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 4 SDR per
kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 4.000 SDR
per zending.
De door gebruiker te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de
opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij gebreke waarvan de door
de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade
is ontstaan. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en
immateriële schade.
aansprakelijkheid opdrachtgever voor schade
artikel 6
De opdrachtgever is jegens gebruiker aansprakelijk voor schade ten gevolge van de
(aard der) zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of
onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking
stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig
verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het
algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem
ingeschakelde en/of werkzame derden.
De opdrachtgever zal gebruiker vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder
begrepen ondergeschikten van zowel gebruiker als de opdrachtgever, die verband
houden met de in het vorige lid bedoelde schade.
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aansprakelijkheid bij entrepot activiteiten
artikel 7
Gebruiker kan bij de uitvoering van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de
goederen opslaan in het particulier douane-entrepot van gebruiker.
Ten behoeve van de voorraadadministratie dient de opdrachtgever aan gebruiker
nauwkeurige opgave te doen van de ter behandeling verstrekte zaken. De
opdrachtgever staat in voor de juistheid van de opgave. Gebruiker is nimmer
aansprakelijk voor of gehouden om juistheid van de door de opdrachtgever gedane
opgave of de inhoud van de aan haar ter behandeling afgegeven containers te
controleren.
De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor alle heffingen, belastingen, boetes en
andere lasten en kosten met betrekking tot de goederen, onder meer de kosten die
voortvloeien uit een onjuiste opgave van aantallen, hoeveelheden, afmetingen en
aanduidingen.
overmacht
artikel 8
Als overmacht gelden alle omstandigheden die gebruiker redelijkerwijze niet heeft
kunnen vermijden en waarvan gebruiker de gevolgen redelijkerwijze niet heeft
kunnen verhinderen.
In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van
gebruiker worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.
betaling
artikel 9
De opdrachtgever is verplicht gebruiker de overeengekomen vergoeding en de
andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarde voortvloeiende kosten, vrachten,
rechten, enz. uiterlijk na behandeling van de te behandelen zaken te voldoen.
Indien in afwijking van de vorige zin door gebruiker een krediettermijn wordt
toegepast, is gebruiker gerechtigd een toeslag in rekening te brengen.
Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk na opgave respectievelijk na de toegepaste
krediettermijn het verschuldigde betaalt, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, en is gebruiker gerechtigd de
wettelijke rente conform de artikelen 6:119 en/of 6:119a van het Burgerlijk Wetboek
in rekening te brengen.
artikel 10
Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever. De
overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze
voorwaarde voortvloeiende kosten, rechten, enz. zijn ook verschuldigd indien bij de
uitvoering van de overeenkomst schade is opgetreden.
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artikel 11
Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen - ook
toekomstige - van gebruiker op de opdrachtgever terstond en in hun geheel
opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar
zijn indien:
-het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken, de
opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije
beschikking over zijn vermogen verliest;
-de opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is
met de nakoming enige financiële verplichting jegens de gebruiker, ophoudt
zijn bedrijf uit te oefenen of - in geval van een rechtspersoon of vennootschap
- indien deze ontbonden wordt.
artikel 12
De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst met gebruiker verplicht om op
eerste vordering van gebruiker zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever
aan gebruiker verschuldigd is dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat
ook, indien de opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid
heeft moeten stellen of heeft gesteld.
artikel 13
De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige
overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee
samenhangende opgelegde boetes aan gebruiker te vergoeden. Voornoemde
bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan gebruiker te worden vergoed,
indien gebruiker in verband met de overeenkomst hiervoor door een door hem
ingeschakelde derde wordt aangesproken.
artikel 14
De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van
bedragen, die gebruiker aan de opdrachtgever krachtens een tussen hen bestaande
overeenkomst in rekening brengt.
artikel 15
Betalingen a conto worden geacht in eerste plaats in mindering op concurrente
vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn
gegeven.
artikel 16
Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt
overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10 procent
administratiekosten, met een minimum van EUR 500,00, terwijl de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het door
gebruiker betaalde of verschuldigde bedrag.
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artikel 17
Gebruiker heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een
retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die gebruiker uit welke hoofde en
met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die
hij ten laste van de opdrachtgever en/of eigenaar heeft of mocht krijgen.
Gebruiker kan de hem in de vorige zin toegekende rechten eveneens uitoefenen
voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met
voorgaande opdrachten.
opslag
artikel 18
Voorzover de gebruiker zaken voor de opdrachtgever in opslag neemt, zijn op de
opslag mede van toepassing de Nederlandse Opslagvoorwaarden, zoals opgesteld
door de FENEX en zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam
op 15 november 1995.
Indien enige bepaling uit de onderhavige algemene voorwaarden strijdig is met enige
bepaling uit de Nederlandse Opslagvoorwaarden, heeft de desbetreffende bepaling
uit de Nederlandse Opslagvoorwaarden voorrang. Dit leidt uitsluitend uitzondering
voorzover het betreft het de forumkeuze in de Nederlandse Opslagvoorwaarden
betreft; op dat beding heeft voorrang het gestelde in artikel 22 van de onderhavige
algemene voorwaarden.
expeditie
artikel 19
Voorzover de gebruiker als transporteur of expediteur van zaken van de
opdrachtgever optreedt, zijn op dit transport of op deze expeditie mede van
toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, zoals opgesteld door de FENEX
en zoals gedeponeerd bij de griffies van de Rechtbanken te Amsterdam, Arnhem,
Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.
Indien enige bepaling uit de onderhavige algemene voorwaarden strijdig is met enige
bepaling uit de Nederlandse Expeditievoorwaarden, heeft de desbetreffende
bepaling uit de Nederlandse Expeditievoorwaarden voorrang. Dit leidt uitsluitend
uitzondering voorzover het betreft het de forumkeuze in de Nederlandse
Opslagvoorwaarden betreft; op dat beding heeft voorrang het gestelde in artikel 22
van de onderhavige algemene voorwaarden.
slotbepalingen
vervaltermijn
artikel 20
Elke vordering jegens gebruiker vervalt door het enkele verloop van achttien
maanden.
De in de vorige zin genoemde termijn vangt aan op de dag volgende op die waarop
de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de
benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor
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bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot
beschadiging, waardevermindering, of verlies van de zaken aan op de dag volgende
op die van aflevering. Onder dag van aflevering wordt verstaan; de dag waarop de
zaken zijn afgeleverd, dan wel indien zij niet zijn afgeleverd, hadden moeten zijn
afgeleverd.
toepasselijk recht
artikel 21
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing.
geschillen
artikel 22
De rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
vindplaats van de voorwaarden
artikel 23
Deze voorwaarden zijn op
2009 gedeponeerd ten kantore van de kamer van
koophandel voor Rotterdam onder nummer . Tevens zijn deze voorwaarden op
2009 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam.
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