
 

 
 
 
 
Toepasselijke voorwaarden 
Op onze diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing; 

1. CMR verdrag 
2. Nederlandse Expeditie voorwaarden  
3. Aanvullende algemene voorwaarden  

 
 
3. Aanvullende algemene voorwaarden Beijer Internationale Expediteurs BV 
 
 
Artikel 1. Definities 

1) Bij vervoer en opslag, BEIJER = Beijer Internationale Expediteurs BV gevestigd Kampenstraat 
21 te Oldenzaal, KvK 06057677. 

2) Bij douane zaken, BEIJER = Beijer Douane Expediteurs BV gevestigd Kampenstraat 21 te 
Oldenzaal, KvK 06043124. 

3) Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan BEIJER een Opdracht verleent.  
4) Opdracht: De te vervoeren goederen inclusief verpakkingsmateriaal.  

 
 
Artikel 2. Offertes 

1) Alle offertes van BEIJER zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten.  
2) De tarieven in de offertes van BEIJER gelden voor normale handelsgoederen en zijn exclusief 

BTW en exclusief andere toeslagen (zie artikel 7), tenzij anders aangegeven. 
3) Offertes gelden alleen voor goed verpakte goederen, geladen op pallets, geschikt voor 

internationaal vervoer.  

• Elke pallet dient gelabeld te zijn.  

• Goederen dienen binnen de palletmaat te worden verpakt.  

• De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste verpakking voor internationaal 
transport.  

4) Per Opdracht is er sprake van 1 laad en 1 losadres. 
5) Pallets worden niet geruild tenzij vooraf nadrukkelijk overeengekomen. 
6) Iedere Opdrachtgever dient gedurende de gehele contractuele periode kredietwaardig dient te 

zijn. Hierbij behouden we ons het recht voor om de offerte in te trekken op elk moment dat 
een Opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt. 

7) Offertes zijn exclusief douane formaliteiten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
8) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle door BEIJER opgegeven tarieven t/m 

31 december van het jaar waarin deze door BEIJER werden verstrekt. 
9) Voor offertes m.b.t. opslag en logistieke handelingen zijn de Nederlandse opslag voorwaarden 

van toepassing, klik hier.  
 
 
Artikel 3. Facturatie en betalingsvoorwaarden 

1) Facturen worden door BEIJER digitaal (PDF) per e-mail aan de Opdrachtgever ter 
beschikking gesteld. 

2) Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s, tenzij 
anders schriftelijk overeengekomen. 

3) Kosten voor o.a. invoerrechten, belastingen en andere toeslagen van overheidswege, worden 
doorgaans vooraf aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.  
Nadat het factuurbedrag op onze rekening is bijgeschreven zal de dienst worden uitgevoerd. 

4) Eventuele claims schorten de betalingsverplichtingen aan BEIJER niet op en geeft geen recht 
op eventuele verrekening.  
 

http://fenex.nl/Documents/Nederlandse%20Opslagvoorwaarden%20(15%20november%201995).pdf


 

 
 
 
 
 

5) Bij te late betaling is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien BEIJER in 
verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, waaronder 
inbegrepen het sturen van een enkele aanmaning, komen alle daaruit voortvloeiende kosten 
voor rekening van Opdrachtgever, welke geacht worden tenminste 15% te bedragen van de 
openstaande vordering met een minimum van € 150. 

 
 
Artikel 4. Aanmelden, laden, looptijden en vertrekdagen 

1) Het aanmelden van de (transport) Opdracht geschiedt uiterlijk een dag voor het laden voor 
12.00 uur.  

2) Alle activiteiten vinden plaats op werkdagen tenzij anders overeengekomen.  
3) De afzender/ontvanger laadt/lost zelf, en is daarmee ook verantwoordelijk voor het zekeren en 

stuwen van de goederen, tenzij anders is overeengekomen. De afzender dient de ontvanger 
hierover te informeren. 

4) Het laadadres is verantwoordelijk voor het correct invullen van de vrachtbrief (CMR). 
5) De reguliere vertrekdagen en looptijden kunnen worden beïnvloed door laden of lossen met 

klep, vervoer van gevaarlijke stoffen of lengte transport.  
6) Daarnaast kunnen looptijden en vertrekdagen afwijken in geval van (inter)nationale 

feestdagen of wanneer BEIJER douanehandelingen dient te verrichten.  
7) De Opdrachtgever dient tijdig naar de specifieke looptijden en vertrekdagen te informeren 

teneinde vertraging of te late levering te voorkomen.  
8) BEIJER is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever die ten gevolge van 

bovenstaande punten lijdt.  
 
 
Artikel 5. Afmetingen en volumes 

1) BEIJER berekent bij haar tarieven:  
a) het werkelijke gewicht, of 
b) het volume gewicht van een Opdracht, of 
c) laadmeters. Een laadmeter is 240x100cm.  
De wijze van calculatie wordt weergegeven op de geldige offerte.  

2) Onder ‘lengtegoed’ wordt verstaan iedere Opdracht, ongeachte het aantal colli waaruit de 
Opdracht bestaat, waarvan 1 collo een lengte van 240cm of langer meet. Hierop is een 
toeslag van toepassing, welke nader overeen te komen is.  

 
 
Artikel 6. Goederentransportverzekering 

1) Goederen zijn tijdens vervoer niet door BEIJER verzekerd.  
2) BEIJER adviseert om aan de hand van de waarde van de goederen te beoordelen of het 

wenselijk is om een goederen transportverzekering af te sluiten.Op deze werkzaamheden zijn 
de Nederlandse Expeditie voorwaarden van toepassing. 

3) BEIJER kan op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever een goederen transportverzekering 
afsluiten vóór aanvang van het transport tegen een nader overeen te komen premie.  

4) Conform CMR verdrag is Beijer niet aansprakelijk voor gevolgschade. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Artikel 7. Toeslagen en overige kosten 

Tenzij schriftelijk overeengekomen, zijn de volgende toeslagen, handelingen of kosten niet in 
de offerte inbegrepen: 

1) Brandstoftoeslag (variabel).  
2) Wachturen. Wachtkosten tijdens laden & lossen, welke niet aan BEIJER te wijten zijn, worden 

doorberekend à € 60 per uur. De volgende laad-/lostijden zijn inclusief: 
• te laden of lossen < 3 laadmeter maximaal 0,5 uur.  
• te laden of lossen => 3 laadmeter en =< 10 laadmeter maximaal 1,0 uur.  
• >10 laadmeter maximaal 2,0 uur. 

3) Kosten voor laden en lossen met laad- of losklep. Internationale trailers zijn niet standaard 
uitgerust met een los- en laadklep. Indien de Opdrachtgever wenst dat de Opdracht wordt 
vervoerd in een trailer met los- en laadklep, brengt BEIJER hiervoor een toeslag in rekening.  

4) De kosten voor het verstrekken van een Proof Of Delivery (POD) door BEIJER is nader 
overeen te komen. 

5) Voor ADR goederen geldt een toeslag. Deze toeslag is nader overeen te komen. In geval van 
gevaarlijke stoffen dient de Opdrachtgever dit vooraf tijdig schriftelijk kenbaar te maken. 

6) In geval van een tijdslevering geldt een toeslag. Deze toeslag is nader overeen te komen. 
7) Voor een eventuele tweede aanlevering geldt een toeslag. Deze toeslag is nader overeen te 

komen.  
8) Toeslag voor geconditioneerd transport, rembours zendingen of breedte transport is nader 

overeen te komen. 
 
 

Artikel 8. Annulering 
Voor annulering van Opdrachten (zogenaamde “foutvracht”) zal 100% van het van toepassing zijnde 
tarief worden gefactureerd. 
 
 
Artikel 9. Verrekening 
De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekenen of opschorten van een (claim)vordering met 
openstaande facturen van BEIJER. 
 
 
Artikel 10. Slot.  
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door BEIJER erkend en schriftelijk bevestigd.  
 
 
 

 

 


