Algemene leveringsvoorwaarden van SFM Logistics B.V.
Geregistreerd bij de rechtbank van Rotterdam (Nr. 59/2015).
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere

vervoerscondities 2002 als bedoeld in artikel 1.5 van deze

overeenkomst tussen SFM Logistics B.V., hierna te noemen SFM,

voorwaarden.

en een Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door
beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.7 Iedere aanbieding is gebaseerd op de op het moment
van uitbrengen geldende prijzen, lonen en daarmee verband

1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan: iedere rechtspersoon, die

houdende sociale lasten en overige wettelijke verplichtingen. Bij

met SFM een overeenkomst heeft afgesloten, of wenst af te sluiten

een wijziging van één of meer factoren na het tot stand komen

en behalve deze, diens vertegenwoordigers of gemachtigden.

van de overeenkomst, houdt SFM zich het recht voor de tarieven
dienovereenkomstig te wijzigen.

1.3 De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van
toepassing op de lid 1 vermelde overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk

2.8 Opdrachtgever is verplicht het door hem verschuldigde binnen

en schriftelijk anders door SFM is bepaald.

30 dagen na factuurdatum te voldoen. De Opdrachtgever is verplicht
naast de hoofdsom, de wettelijke rente te betalen indien de betaling

1.4 Tussen SFM en Opdrachtgever staat vast, dat indien eenmaal

niet binnen 30 dagen na factuurdatum geschied.

onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd zij
ook op komende overeenkomsten van toepassing is.

2.9 Wanneer SFM bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever tot
incasso zal overgaan, zullen alle door SFM gemaakte of nog te maken

1.5 Naast het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van SFM

kosten, alsmede die welke daarmee verband houden, waaronder de

gelden voor overeenkomsten met betrekking tot Nationaal vervoer,

buitengerechtelijke kosten incassokosten, zijnde minimaal 15% over

de Algemene Vervoerscondities 2002, de laatst gedeponeerde versie.

de hoofdsom, ten laste van de Opdrachtgever komen, onverminderd
het in artikel 2.8 bepaalde.

1.6 Naast het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van SFM
gelden voor overeenkomsten met betrekking tot Internationaal

Artikel 3. Zekerheden

vervoer van goederen over de weg, het verdrag betreffende de

3.1 Wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn

overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de

verplichtingen te voldoen, komt aan SFM het recht van retentie

weg (CMR) en aanvullend de algemene vervoerscondities, de laatst

toe op alle zaken, gelden en documenten, die zij onder zich heeft

gedeponeerde versie.

van de Opdrachtgever, zulks met inachtneming van de wettelijke
bepalingen.

1.7 De Algemene Voorwaarden van SFM zijn opgesteld in de
Nederlandse taal. De Engelse en Duitse vertaling van deze Algemene

3.2 SFM kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor hetgeen

Voorwaarden is enkel informatief. Bij verschil van inhoud en

de Opdrachtgever nog aan SFM verschuldigd is in verband met

strekking is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden

eerdere tussen SFM en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

altijd leidend.
3.3 Alle goederen, documenten en gelden, welke SFM uit den hoofde
Artikel 2. Aanbiedingen, tarieven en betaling

en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen,

2.1 Alle door SFM uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend.

strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, welke hij ten
laste van de afzender/Opdrachtgever of van de eigenaar heeft of

2.2 Een opdracht aan SFM bindt SFM pas nadat deze door SFM

mocht krijgen. Bij geen voldoening van de vordering geschiedt de

schriftelijk is bevestigd, dan wel indien SFM met de feitelijke

verkoop van het onderpand in het openbaar dan wel door middel

uitvoering van de overeenkomst een begin heeft gemaakt.

van onderhandse verkoop, indien hieromtrent overeenstemming is

2.3 Tarieven zijn exclusief BTW.

bereikt nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan.

2.4 Tarieven omvatten uitsluitend de vrachtkosten van laad- naar

3.4 SFM en Opdrachtgever hebben onder deze overeenkomst beiden

losplaat(sen), tenzij anders is overeengekomen.

het recht om, indien daartoe aanleiding zal bestaan, de vorderingen

2.5 Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn de laad-

die zij over en weer uit welken hoofde dan ook op elkaar hebben of

en loswerkzaamheden niet onder vervoer begrepen.

te eniger tijd zullen krijgen, te compenseren en te verrekenen met de
vrachtpenningen.

2.6 Indien de laad- en loswerkzaamheden onder het vervoer
zijn begrepen, is aansprakelijkheid van SFM gelijk aan

3.5 De Opdrachtgever kan zich alleen op verrekening beroepen

de vervoersaansprakelijkheid op basis van de Algemene

indien zijn vorderingen door SFM wordt erkend.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

-

In genoemde gevallen heeft SFM het recht,

4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen,

zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke

worden alle opdrachten uitgevoerd in een door SFM te bepalen

tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op

volgorde, waarbij de capaciteit van het aan SFM ter beschikking

te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

staande apparaat en graad van bezetting daarvan mede bepalend

te ontbinden, ter keuze van SFM, zonder dat SFM tot

zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdrachten.

enige schadevergoeding is gehouden, doch
onverminderd haar recht op de schade die het gevolg

4.2 Uitbesteding van vervoer aan derden is toegestaan waarbij SFM

is van wanprestatie en de opschorting of ontbinding.

verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Artikel 5. Verplichtingen van de afzender

SFM is voor transporten verzekerd op basis van CMR en AVC.

5.1 Opdrachtgever moet de zaken in goede staat en, indien verpakt,
in goed verpakte toestand aan SFM aanbieden.

Artikel 9. Overmacht
9.1 SFM is niet aansprakelijk voor schade en kosten, hoe ook

5.2 De Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen, dat zowel de

genaamd, ontstaan door overmacht.

voor ontvangst als voor verzending vereiste documenten alsmede
instructies, waaronder de aan- en aflevertijden van de zaken, tijdig in

9.2 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de

bezit zijn van SFM.

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan SFM zijn
toe te rekenen.

5.3 Bij het ontbreken van ladingdocumenten is SFM niet
verantwoordelijk voor de juistheid van het aantal te vervoeren colli.

9.3 Onder overmacht wordt verstaan, de omstandigheid dat SFM
een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te

5.4 Indien de opdrachtgever container(s) met inhoud ten vervoer

leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

aanbiedt en deze container(s) niet door SFM zijn beladen is SFM niet

stakingen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen en

aansprakelijk voor schade en kosten ontstaan ten gevolge van de

dergelijke die SFM verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel

wijze van belading.

deugdelijk na te komen.

Artikel 6. Laad- en loscontrole

9.4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SFM

6.1 Voor aanvang van transport dient een chauffeur van SFM of

opgeschort, indien de prestatie door overmacht langer dan een week

een door SFM ingeschakelde vervoerder in de gelegenheid te

wordt vertraagd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te

worden gesteld op meerdere punten, zulks naar eigen inzicht, de

ontbinden zonder in dat geval een verplichting tot schadevergoeding

temperatuur en kwaliteit van de lading inspecteren.

bestaat.

6.2 Indien kwaliteit en/of temperatuur afwijkt van het gestelde op de

9.5 SFM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien

vrachtbrief en/of andere bij de lading behorende documenten, wordt

de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat

dit op de vrachtbrief aangetekend.

SFM haar verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Wanneer SFM, chauffeurs van SFM of een door SFM

Artikel 10. Verjaring rechtsvordering

ingeschakelde vervoerder niet in de gelegenheid zijn of te worden

Rechtsvorderingen, waartoe een overeenkomst waarop deze

gesteld de lading te inspecteren en/of temperatuur te controleren,

voorwaarden van toepassing zijn, aanleiding geeft, verjaren door

is SFM niet aansprakelijk voor verlies van kwaliteit en/of kwantiteit

verloop van 1 jaar na aanvang van de dag volgende op die waarop de

noch voor temperatuurverschil bij aflevering van de lading, ten

goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd. In

opzichte van het moment van belading.

alle andere gevallen vangt de verjaringstermijn van 1 jaar aan op de
dag na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
7.1 De vorderingen van SFM op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk

Artikel 11. Toepasselijk recht

opeisbaar in onder meer de navolgende gevallen;

11.1 Geschillen tussen SFM en Opdrachtgever worden bij uitsluiting

-

berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan
SFM omstandigheden ter kennis komen die SFM goede

-

grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan

11.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen SFM en Opdrachtgever is het

zijn verplichtingen zal voldoen.

Nederlands recht van toepassing.

Indien SFM de Opdrachtgever bij of na het sluiten van
de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen
voor de nakoming van verplichtingen en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

-

In geval van surseance van betaling, faillissement of
liquidatie, van de Opdrachtgever.

-

Indien de Opdrachtgever anderszins in verzuim
is met het nakomen van haar verplichtingen uit deze
overeenkomst.
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