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ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van 

De Kreek Transport en tussen De Kreek Transport en 

opdrachtgever gesloten overeenkomsten.  

1.2 In geval van binnenlands vervoer over de weg in 
Nederland zijn de bepalingen van de Algemene 

Vervoerscondities (AVC 2002) van toepassing. 

Laatstgenoemde voorwaarden zijn ook aanvullend van 
toepassing op het CMR-verdrag in geval van 

internationaal wegvervoer.  

1.3 In geval sprake is van een overeenkomst waarbij De 
Kreek Transport zich jegens de opdrachtgever verbindt 

zaken in opslag te nemen, zijn van toepassing de 

Algemene Opslagvoorwaarden van Stichting 
Vervoersadres, behoudens de arbitrageclausule.  

1.4 Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de 

opdrachtgever zijn niet van toepassing.  
1.5 De Kreek Transport is niet gebonden aan enige afwijking 

van deze voorwaarden, tenzij een dergelijke afwijking 

schriftelijk is overeengekomen, goedgekeurd en 
ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van 

De Kreek Transport.  

1.6 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de relatie 
tussen partijen, ook nadat de overeenkomst niet meer van 

kracht is. 

 
ARTIKEL 2. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

2.1 De aansprakelijkheid van De Kreek Transport in geval 

van vervoer over de weg dan wel opslag is beperkt op 
grond van de AVC, CMR dan wel de Algemene 

Opslagvoorwaarden. 

2.2 Indien is overeengekomen dat De Kreek Transport laad- 
en loswerkzaamheden zal verrichten, is de 

aansprakelijkheid van De Kreek Transport ten aanzien van 

die werkzaamheden beperkt zoals bepaald in de AVC.  
2.3 De aansprakelijkheid van De Kreek Transport is in het 

geval van overige werkzaamheden en/of dienstverlening, 

behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid 
van De Kreek Transport, beperkt tot het bedrag waarop de 

aansprakelijkheidsverzekering van De Kreek Transport in 
dat concrete geval aanspraak geeft. Indien die 

werkzaamheden en/of dienstverlening niet verzekerd 

mocht(en) zijn dan wel de verzekering van De Kreek 

Transport in enig concreet geval om enigerlei reden geen 

aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende 

schade niet door verzekering is gedekt, is de 
aansprakelijkheid van De Kreek Transport beperkt tot het 

bedrag dat door De Kreek Transport in het kader van de 

uitvoering van de betreffende overeenkomst aan 
opdrachtgever is gefactureerd. De aansprakelijkheid van 

De Kreek Transport zal echter nimmer een bedrag van 

€ 25.000,--overschrijden. 
2.4 In geen geval is De Kreek Transport aansprakelijk voor 

enig verlies, schade of kosten welke het gevolg is van 

vertraging in de uitvoering door De Kreek Transport.  
2.5 Opdrachtgever zal De Kreek Transport vrijwaren voor alle 

claims, kosten, aansprakelijkheden en schade welke de 

hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperking te boven 
gaan.  

2.6 Wanneer hulppersonen van De Kreek Transport door 

opdrachtgever worden aangesproken, kunnen deze 
personen een beroep doen op iedere beperking en/of 

ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van 

deze algemene voorwaarden of contractuele bepaling De 
Kreek Transport een beroep kan doen.  

 

ARTIKEL 3. GEVOLGSCHADE 

3.1 De Kreek Transport is slechts aansprakelijk voor fysieke 
schade aan of verlies van de haar toevertrouwde zaken en 

kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor 

indirect verlies of schade, waaronder economisch verlies 
of schade, gevolgverlies of -schade en immaterieel verlies 

of schade. Dit ook onafhankelijk van de vraag of De 

Kreek Transport al dan niet op de hoogte was dat een 
dergelijke schade zou kunnen ontstaan.  

Onder gevolgschade is bijvoorbeeld te verstaan verlies 

van inkomsten, winst, rente, bruikbaarheid, verlies van 

afzetgebied of goodwill, ontstaan van extra kosten, etc. 

 

ARTIKEL 4. VERZEKERING  

4.1 De aansprakelijkheid voor de dienstverlening is beperkt. 

Opdrachtgever dient mede gelet hierop een verzekering af 

te sluiten en aan te houden die tenminste adequate 
dekking geeft voor materieel verlies, zaakschade en letsel 

veroorzaakt aan, door of met de aan De Kreek Transport 

toevertrouwde zaken en (voor zover van toepassing) het 
uit te voeren werk, zowel op de plaats waar de 

werkzaamheden worden uitgevoerd als tijdens het 

transport. Daarbij dient opdrachtgever te zijn 
overeengekomen met de verzekeraar dat deze afstand doet 

van subrogatie jegens De Kreek Transport, haar 

onderaannemers en hun werknemers.    
 

ARTIKEL 5. VERJARING EN VERVAL 

5.1 Alle vorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een 
overeenkomst verjaren door het enkele verloop van 12 

maanden. Elke vordering jegens De Kreek Transport 

vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.  
5.2 Onverminderd het voorgaande zal een eis tot verlies- of 

schadevergoeding niet in behandeling worden genomen, 

zolang niet alle transportkosten zijn betaald. 
 

ARTIKEL 6. GELDIGHEIDSDUUR 

6.1 Alle offertes van De Kreek Transport zijn vrijblijvend. De 
Kreek Transport behoudt zich het recht voor de tarieven 

tussentijds aan te passen. 

 

ARTIKEL 7. RESTRICTIES 

7.1 De Kreek Transport behoudt zich het recht voor om het 

vervoer van een zending op een ieder door haar te bepalen 
tijdstip na aanvaarding te staken als dergelijke zending 

mogelijkerwijs schade of vertraging zou kunnen 

veroorzaken aan andere zendingen, uitrusting of 
personeel, of ingeval de dienstverlening of gedeelten 

daarvan zijn verboden op grond van enige wet- of 
regelgeving.  

7.2 Gevaarlijke goederen mogen alleen aan De Kreek 

Transport worden aangeboden, indien zij volgens 

ADR/IMDG richtlijnen mogen worden vervoerd. De 

opdrachtgever is verantwoordelijk om De Kreek 

Transport alle benodigde informatie aan te leveren m.b.t. 
gevaarlijke goederen.  

 

ARTIKEL 8. EISEN AAN DE LOCATIE  

8.1 De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie waar 

laad- en loswerkzaamheden dan wel andere 

werkzaamheden moeten worden verricht buiten het terrein 
van De Kreek Transport goed toegankelijk is en het 

materieel van De Kreek Transport behoorlijk en veilig kan 

worden gemobiliseerd en de werkzaamheden kunnen 
aanvangen op de overeengekomen datum en kunnen 

worden uitgevoerd zonder onderbreking of belemmering.  

8.2 In geval sprake is van kraanwerkzaamheden buiten het 
terrein van De Kreek Transport is opdrachtgever 

verantwoordelijk voor het verzorgen van deugdelijke hijs-

, aanslag-, vijzel- en/of sjorpunten welke voldoende sterk 
zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

ARTIKEL 9. VERPAKKING EN MARKERING 

9.1 Aangeboden goederen dienen goed verpakt en voorzien te 

zijn van duidelijke gegevens per collo omtrent product, 

volledige adressering van geadresseerde en afzender, 
symbolen die de behandeling aangeven etc. Eventuele 

oude informatie dient te worden verwijderd, dan wel 

onleesbaar te zijn gemaakt. Voor eventuele schade door 
ondeugdelijke verpakking blijft de opdrachtgever 

aansprakelijk. 

 
  



Algemene Voorwaarden van De Kreek Transport B.V.  
d.d. 28 februari 2018 

gedeponeerd bij [de Kamer van Koophandel/de Rechtbank] 

Pagina 2 van 2 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR KOSTEN 

10.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct en 

compleet verstrekken van alle relevante informatie, zoals 

afleveradres, volume, (douane) instructies en eisen. Bij 

het verkeerd verstrekken van informatie worden alle 
kosten als gevolg daarvan in rekening gebracht aan de 

opdrachtgever.  

 
ARTIKEL 11. UITVOERING 

11.1 Het is De Kreek Transport toegestaan om de diensten of 

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren 
door derden.  

11.2 Tenzij anders overeengekomen zullen alle tijden, 

tijdschema’s en perioden met betrekking tot de uitvoering 
door De Kreek Transport uitsluitend een schatting en niet 

bindend zijn voor De Kreek Transport. 

11.3 Indien de overeenkomst (mede) betrekking heeft op 
kraanwerkzaamheden zal de opdrachtgever ervoor zorgen 

dat de locatie waar de kraanwerkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd goed toegankelijk is, dat het materieel 
van De Kreek Transport behoorlijk, veilig en in 

overeenstemming met de (plaatselijke) regelgeving kan 

worden gemobiliseerd en dat de werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd zonder onderbrekingen of 

belemmeringen. 

 
ARTIKEL 12. BETALINGSCONDITIES 

12.1 De tarieven zijn exclusief BTW en slechts geldig voor het 

aangeboden tijdsverloop.  
12.2 De Kreek Transport behoudt zich het recht voor haar 

tarieven tussentijds aan te passen bij onverwachte 

verhoging van kostprijsbepalende factoren zoals 
verhoging dieselprijs en wegenbelasting/tol. 

12.3 De opdrachtgever van het transport blijft aansprakelijk 

voor alle overheidsheffingen die in het land van invoer 
moeten worden afgedragen. 

12.4 Facturen van De Kreek Transport worden opgemaakt in 

Euro’s en moeten worden betaald binnen 30 dagen. De 
opdrachtgever kan een eventuele vordering op De Kreek 

Transport niet verrekenen. Indien de opdrachtgever één of 
meerdere facturen niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever 

direct en zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in 

verzuim.  

12.5 Reclamaties dienen per e-mail te geschieden 

(info@dekreektransport.nl) en dienen binnen zeven dagen 

na verzending van de factuur gedaan te zijn.  
12.6 De vervoerstarievenzijn exclusief (tijdelijke) opslag. 

 

ARTIKEL 13. DWINGEND RECHT EN GESCHILLEN 

13.1 Alle tussen partijen overeengekomen voorwaarden 

worden beheerst door Nederlands recht. Indien een 

bepaling van deze voorwaarden, een bepaling waarnaar 
verwezen wordt of een bepaling van Nederlands recht, in 

strijd is met een bepaling zoals vervat in het verdrag of in 

andere verdragen, toepasselijke wetten, 
overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten waarvan 

niet bij overeenkomst tussen partijen mag worden 

afgeweken, is deze bepaling nietig. De nietigheid van de 
desbetreffende bepaling zal de geldigheid van de overige 

bepalingen niet aantasten. 

13.2 Geschillen worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank 
Rotterdam, Nederland. 


