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Algemene voorwaarden 
 

1. Omschrijving van het vervoermateriaal 

• Volumecombinaties 15,50 laadmeter, 2,48 mtr breed en 3 mtr inwendige hoogte. voorzien van hefdak en schuifzeilen.  

• Megatrailers met afmeting van 13,60 laadmeter, 2,45 mtr breed en 3 mtr inwendige hoogte, allen voorzien van hefdak. 

• Standaardtrailers met een afmeting van 13,60 laadmeter, 2,45 mtr breed en 2,50 inwendige hoogte. 

• Alle door Jos Heeren Transport in te zetten materiaal zijn voorzien van voldoende sjormiddelen om de goederen verantwoord te 
transporteren. 

• Alle transporten uitgevoerd door derden, in opdracht van Jos Heeren Transport, voldoen minimaal aan alle wettelijke 
bepalingen. Door het aanvaarden van de transportopdracht, gaat de onderaannemer tevens akkoord met de door Jos 
Heeren Transport gestelde voorwaarden ten aanzien van het vervoer van de goederen. Uiteraard zijn deze voorwaarden 
conform de eisen van u als klant. 

2. Vervoersvoorwaarden: 

• Uw goederen dienen deugdelijk verpakt te zijn! 

• Uw goederen dienen duidelijk geëtiketteerd te zijn. 

• Opgave van transporten ontvangen wij graag schriftelijk per fax of e-mail. 

• Voor het laden of lossen van zendingen, hanteren wij de volgende tijden: 
Tot 1 laadmeter Maximaal 20 minuten 
Voor elke extra meter 10 minuten 
Maximum laadtijd 90 minuten 
Bij overschrijding van de laad- of lostijd zijn wij genoodzaakt € 13,50 per 15 min. in rekening te brengen. 

• Transporten welke worden geannuleerd worden berekend volgens volgend principe: 24h van te voren kosteloos, daarna 75% van
 het gelden tarief. 

• Bij retourlading bedraagt Uw korting 25% wanneer er ook gelost wordt op het retour te laden adres. Dit geldt voor volle
 vrachten.  

3. Vervoercondities: 

• Op alle vervoerovereenkomsten die Jos Heeren Transport aangaat, zijn de bepalingen van titel 13 van Boek 8 van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek omvat verschillende wetten gericht op 
verkeersmiddelen en vervoer. Titel 13 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek bevat het wegvervoersrecht. Daarnaast 
dienen op alle vervoerwerkzaamheden de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), laatste versie, van toepassing te 
worden verklaard. Op internationale transporten gelden de AVC 2002 voorwaarden aanvullend op het CMR-verdrag.  

• Vervoerder zal zijn aansprakelijkheid op grond van bovenstaande voorwaarden verzekeren. Eventuele schadeclaims zullen 
door de verzekering van de vervoerder worden afgewikkeld. 

4. Betalingscondities: 

• Betaling van onze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum volgens geldende TLN betalingscondities. 
5. Geldigheidsduur: 

• Tarieven gelden voor het lopende jaar, daarna worden de tarieven jaarlijks besproken met als uitgangspunt het NEA – 
vervoersindexcijfer (realisatie oud minus raming oud plus raming nieuw). Extreme externe oplopende kosten, welke grote invloed 
uitoefenen op de kostprijs van Jos Heeren Transport, kunnen reden zijn om de tarieven tussentijds aan te passen. Van een eventuele 
aanpassing wordt u tijdig geïnformeerd.  

6. Speciale wensen / eisen: 

• Indien speciale instructies over bijvoorbeeld afleveringsdatum/-tijd aan de orde komen deze altijd schriftelijk kenbaar maken. 

• Laad- en/of losafspraken op uur of tijd, door u of uw klant gemaakt, kunnen het tarief verhogen met een toeslag. Dit is afhankelijk 
van de extra prestatie die wij moeten leveren zoals op zaterdag of zondag leveren. 

• Laden en/of lossen door onze chauffeur met behulp van een meeneemheftruck cq. Laadklep is mogelijk tegen meerkosten. Deze
 staan vermeld in de tarievenlijst. 

7. Brandstofclausule:  

• Over alle transportdiensten wordt een brandstoftoeslag berekend, met een minimum van de standaardtarieven. Als
 uitgangspunt voor de brandstoftoeslag geldt het prijspeil van 1 liter dieselolie per 01-01-2019 (€ 1,156). Er geldt een
 aanpassingsmogelijkheid van 1% per prijsverandering van 3 Eurocent (minimum de genoemde tarieven), berekend met 1
 decimaal. De brandstofprijs wordt gebaseerd op een gemiddelde van de vorige maand. Als bron voor de brandstof- 
 prijzen hanteren wij de brandstofprijzen welke gepubliceerd worden op www.TLN.nl. De overzichten zijn op verzoek
 verkrijgbaar. Wij stellen u elke 1e werkdag van de maand op de hoogte van de brandstoftoeslag voor de komende maand
 middels een email. 
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