ALGEMENE VOORWAARDEN & CONDITIES 2011
MAINFREIGHT B.V. v2.0
Artikel 1 Algemeen
Mainfreight BV treedt slechts op als expediteur en nooit als vervoerder. Het vervoer zal te
allen tijde aan een derde worden opgedragen. Expediteurscommissie is in het gefactureerde
bedrag inbegrepen.
1. Voor zover hierna niet anders is bepaald zijn op al onze werkzaamheden van toepassing
de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2004 (ook bekend als FENEX condities) exclusief
de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Rotterdam, Breda en Arnhem.
2. Opslag, inslag uitslag, beheerswerkzaamheden etc. van de goederen in onze loods zijn
van toepassing de “Psychical Distribution Voorwaarden”, gedeponeerd door Transport en
Logistiek Nederland (T.L.N.) ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’sGravenhage, laatste versie.
3. Voor elektronische uitwisseling van berichten is het volgende van kracht;
• Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs
elektronische weg worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge
geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet
betwisten.
• Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze
berichten niet op de tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van
beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden,
opgeslagen en geregistreerd.
4. Ingeval van strijdigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden met
bovengenoemde voorwaarden hebben deze algemene voorwaarden voorrang,
behoudens bepalingen van dwingend recht.
5. Bij eventuele twijfel omtrent de hoedanigheid waarin Mainfreight B.V. optreedt of welke
condities van toepassing zijn, beslist Mainfreight B.V.
Van alle genoemde voorwaarden zal op eerste verzoek kosteloos een afschrift worden
verstrekt. Bovendien zijn alle genoemde voorwaarden te downloaden op
www.mainfreight.nl.

Artikel 2 – Rechtsbetrekking
Op alle rechtsbetrekkingen van Mainfreight B.V. is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 – Douane en vergelijkbare werkzaamheden
Het verrichten van douaneformaliteiten en/of andere, al dan niet vergelijkbare
werkzaamheden ten behoeve van import en/of exportbepalingen, vinden te allen tijde als
expediteur plaats en voor rekening en risico van de opdrachtgever, en, voor zover nodig,
tevens ladingbelanghebbende. Het bepaalde in artikel 1 sub 1 vindt hierop toegang.

Artikel 4 - Betalingscondities
Invoerrechten, omzetbelasting, vracht en overige kosten dienen voorafgaand aan het vervoer
te worden voldaan. Vrijgave van goederen vindt plaats na ontvangst van deze kosten op
onze rekening. Indien als uitzondering een afspraak wordt gemaakt tot verstrekking van
krediet geldt: Voorschotprovisie van 3% over de voorgeschoten B.T.W., Invoerrechten en
andere voorgeschoten Rijksafdrachten, alsmede over andere door ons voorgeschoten
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bedragen, zoals zeevracht e.d.. Betaling van facturen met betrekking tot voorgeschoten
bedragen dienen uiterlijk dan binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.
Voor zover niet reeds voorzien in de bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing de
Transport en Logistiek Nederland Algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, laatste editie eveneens te vinden op
www.mainfreight.nl.
Onze noteringen zijn gebaseerd op huidige koersen, tarieven, arbeidsvoorwaarden en
brandstofprijzen, toeslagen etc.
De tarieven zijn exclusief B.T.W.
Bij verhoging van kostprijsbepalende factoren, behouden wij ons het recht voor om tarieven
tussentijds aan te passen.
Betaling van onze verdere facturen dient plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum. Bij overschrijding van de termijn geldt een toeslag van 3% (= kredietbeperking)
met een minimum van Euro 15,00 per factuur. Verdere overschrijding van de betalingstermijn
kan leiden to het in rekening brengen van de wettelijke handelsrente ex. Artikel 6:119a BW.
Bij gebreke van een schriftelijke reclamatie uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum,
geldt als vaststelling ex. Artikel 7:900 BW dat u met de inhoud daarvan akkoord bent.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor incasso bij overschrijding van de
betalingstermijn zijn altijd volledig voor rekening van de opdrachtgever.
Onverminderd de overige rechten die Mainfreight toekomen, is, indien de geadresseerde die
niet in bezit is van een codenummer B.T.W., Mainfreight B.V. gerechtigd tot onmiddellijke
betaling van haar facturen bij opdrachtverlening en, bij gebreke daarvan, tot opschorting van
de opdracht.

Artikel 5 – Transportverzekering
Er is geen transportverzekering voorzien. Mocht het wenselijk zijn dat het transport wel
verzekerd wordt neem dan contact met Mainfreight B.V. op. Alsdan treden wij op als
expediteur.

Artikel 6 – Acceptatie
Uitvoering van opdrachten door Mainfreight B.V. geschiedt slechts onder toepasselijkheid
van voornoemde voorwaarden. Mainfreight B.V. wijst de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden waarnaar de wederpartij verwijst uitdrukkelijk van de hand. Tenzij anders
overeengekomen is de laatste versie van de voorwaarden, waarnaar hierboven wordt
verwezen, van toepassing. Indien de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, waarnaar
hierboven wordt verwezen, afwijkt van de vertaling daarvan in een andere taal, zal alleen de
Nederlandse tekst gelden.
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