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1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die Moerdijk Koeriers VOF   
 uitvoert en zijn terug te vinden op de website (www.moerdijkkoeriers.com). Deze voorwaarden gelden  
 ten alle tijden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het boeken   
 van een transportorder gaat de klant akkoord met de geldende voorwaarden.  

2. BRANCHE VOORWAARDEN
2.1 Ter aanvulling op de algemene voorwaarden zijn er, afhankelijk van de werkzaamheden, branche 

voorwaarden van toepassing: 
 
- Nationaal wegtransport: 
De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te 
Amsterdam en Rotterdam. 
 
- Internationaal wegtransport: 
Het CMR Verdrag, overeenkomst voor het internationaal transport over de weg met aanvullend daarop 
de eerdergenoemde AVC. 

3. TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
3.1 De tarieven worden bij aanvang van het te verrichten transport verstrekt. Deze tarieven verschillen per 

type voertuig.  
De door Moerdijk Koeriers opgestelde tarieven zijn exclusief BTW, wachtkosten en tolgelden en 
overnachtingen welke naast de vrachtprijzen apart berekend worden. Met betrekking tot de 
wachtkosten zullen deze na vrijstelling van de gebruikelijke laad- en lostijden in samenspraak met 
de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Wij hanteren de volgende laad- en lostijden per type 
voertuig: 
- Bestelauto’s/bussen (t/m 2 laadmeter): 
   o Maximale laad- en lostijd per adres: 15 minuten 
- Bakwagens (2 t/m 7 laadmeter): 
   o Maximale laad- en lostijd per adres: 30 minuten 
- Vrachtwagen (7 t/m 13 laadmeter): 
   o Maximale laad- en lostijd per adres: 60 minuten

3.2 De tarieven zijn geldig tot en met het einde van de maand juli en december. Vanaf 1 juli en 1 december 
van het nieuwe kalenderjaar gelden de door Moerdijk Koeriers nieuwe voorgestelde tarieven.

3.3 Een wijziging in de tarieven, wegens externe kostenstijgingen, dienen tijdig kenbaar te worden 
gemaakt aan de klant.

3.4 De facturen worden wekelijks op maandag, door middel van een digitale factuur, naar de door u 
aangegeven e-mailadres toegezonden.

3.5 De gehanteerde betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders is 
overeengekomen. Mocht de klant na 30 dagen in gebreke blijven dan ontvangen zij hiervoor een 
betalingsherinnering via de mail in de vorm van een openstaande postenlijst. Nadat de openstaande 
postenlijst is verstuurd, dient de klant dit zo spoedig mogelijk te betalen.

3.6 Op het moment dat de klant verzuimt de openstaande postenlijst na versturing ervan te betalen, 
zal er telefonisch contact worden gezocht met de klant waarna de openstaande postenlijst voor een 
laatste keer zal worden toegestuurd.

3.7 Mocht de klant ook na de laatst verstuurde betalingsherinnering in verzuim blijven dan is Moerdijk 
Koeriers genoodzaakt het over te dragen aan het overkoepelende incassobureau. 
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4.  TOESLAGEN
4.1 Voor nachtelijk werk en weekendwerk gelden aparte toeslagen die bovenop de gebruikelijke tarieven 

worden berekend: 
- Maandag t/m vrijdag: 
   o Van 05:00 tot 18:00 100% 
   o Van 18:00 tot 22:00 130% 
   o Van 22:00 tot 05:00 150% 
- Zaterdag: 
   o Vanaf vrijdagavond 18:00 tot 18:00 zaterdagavond 150% 
- Zondag: 
   o Vanaf zaterdagavond 18:00 tot zondag 24:00 200% 

5.  STANDAARDAFMETINGEN EN GEWICHTEN
5.1 Moerdijk Koeriers houdt de volgende afmetingen en gewichten na op onderstaande palletsoorten: 

- Europallet: 
   o Afmeting: 80x120 cm, maximaal 2 m3 
   o Gewicht: 750 kg 
- Blokpallet: 
   o Afmeting: 100x120 cm, maximaal 2,5 m3 
   o Gewicht: 875 kg

5.2 Moerdijk Koeriers hanteert een maximaal gewicht van 1750 kg per laadmeter.
5.3 De klant dient de juiste gegevens met betrekking tot afmeting en gewicht te verstrekken. Indien hier 

geen sprake van is, behoudt Moerdijk Koeriers het recht om het tarief evenredig aan te passen. 

6.  GEVAARLIJKE STOFFEN
6.1 Indien de grens van de 1000 ADR-punten is bereikt draagt Moerdijk Koeriers verantwoordelijkheid 

voor de inzet van gediplomeerd personeel. Afhankelijk van de vervoerscategorie dienen het aantal 
ADR-punten als volgt te worden berekend: 
- Vervoerscategorie 4: 
   o Gewicht x onbeperkt = aantal ADR-punten 
   o Maximaal gewicht voor vrijstelling ADR: onbeperkt 
- Vervoerscategorie 3: 
   o Gewicht x 1 = aantal ADR-punten 
   o Maximaal gewicht voor vrijstelling ADR: 1000 kg/liter 
- Vervoerscategorie 2: 
   o Gewicht x 3 = aantal ADR-punten 
   o Maximaal gewicht voor vrijstelling ADR: 333 kg/liter 
- Vervoerscategorie 1: 
   o Gewicht x 50 = aantal ADR-punten 
   o Maximaal gewicht voor vrijstelling ADR: 20 kg/liter 
- Vervoerscategorie 0: 
   o Verboden te vervoeren volgens de 1000-punten regeling 
   o Maximaal gewicht voor vrijstelling ADR: 0 kg/liter

6.2 De verlader/afzender van gevaarlijke stoffen dient zorg te dragen voor de geldende wettelijke eisen. 
De verlader/afzender is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juiste etikettering, verpakking, 
vervoersdocumenten, afzenderverklaring en gevarenkaart in de voorgeschreven talen. 

7.  AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De goederen die Moerdijk Koeriers vervoert zijn niet verzekerd, tenzij anders is overeengekomen. Dit 

dient de klant zelf te verzorgen. 
7.2 Onze aansprakelijkheid berust op datgene wat in de branche voorwaarden is vermeld, zie artikel 2.
7.3 Moerdijk Koeriers kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval dat door eigen inbreng schade 

wordt veroorzaakt aan goederen en materiaal.
7.4 Op het moment dat de ontvanger heeft getekend voor goed ontvangst, zal Moerdijk Koeriers iedere 

vorm van aansprakelijkstelling afwijzen. 
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8.  GEHEIMHOUDING
8.1 Het is voor beide partijen verboden om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden, die in het 

kader van de overeenkomst en/of opdracht van elkaar of uit andere bronnen zijn verkregen.
8.2 Er is sprake van vertrouwelijke informatie op het moment dat de informatie voortvloeit uit de aard van 

de informatie of indien dit is medegedeeld.
8.3 Bij het niet nakomen van deze geheimhoudingsplicht of bij een eventueel geschil in de overeenkomst 

tussen beide partijen is het Nederlandse recht van toepassing. In eerste instantie zullen de partijen in 
onderling overleg proberen het geschil op te lossen, tenzij er anders is overeengekomen.


