Algemene voorwaarden:
1. Bij problemen, vertraging of ander oponthoud dient onmiddellijk telefonisch contact met
ons worden opgenomen.
2. Te allen tijde treden wij op ten behoeve en voor risico van onze klant. Wij gelden
uitdrukkelijk niet als afzender.
3. Het is u niet toegestaan op enigerlei wijze een direct samenwerkingsverband aan te gaan
met onze klant, op straffe van schadeplichtigheid.
4. Betalingstermijn 7 weken na ontvangst factuur, na overlegging van originele (met naam)
ondertekende CMR-vrachtbrief, pakbonnen en palletbonnen. Alleen originele CMR’s, al
dan niet neutraal, worden geaccepteerd. Zonder originele CMR volgt geen betaling.
5. Het uitbesteden van transporten zonder schriftelijke toestemming vooraf van T-Trex BV
is uitdrukkelijk verboden.
6. Tijdens het laden en lossen dient de chauffeur goed op het aantal colli en eventuele
beschadigingen te letten. Bij manco’s en/of schades dienen deze altijd op de CMR
vermeld te worden, dient dit afgetekend te laten worden met duidelijke vermelding van
een leesbare naam van de ondertekenaar. Tevens dient u ons in een dergelijk geval
altijd onmiddellijk op de hoogte te stellen. U bent verantwoordelijk voor het tellen van het
aantal colli e.d. alvorens de vrachtbrief te ondertekenen.
7. Stuwage, laden en lossen vindt plaats onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van u
als vervoerder.
8. Het vervoer geschiedt onder uitsluiting van algemene voorwaarden uwerzijds.
9. De hierboven genoemde transportprijs is all-in, inclusief toeslag voor eventuele
wachttijden. Aanvullende kosten van welke aard dan ook kunnen niet door u in rekening
worden gebracht.
10. Europaletten dienen altijd geruild te worden op laad- en losadressen. Zonder
palletbonnen gaan wij ervan uit dat de europaletten niet geruild zijn en volgt berekening
van € 12.50 per pallet, vermeerderd met € 15.00 administratiekosten per adres.
11. U bevestigt volledig verzekerd te zijn voor enigerlei schade van welke aard dan ook.
Voertuig en lading mogen niet onbeheerd worden achter gelaten, dienen te allen tijde
afgesloten en op alarm gesteld te zijn, terwijl parkeren en overstaan enkel mag
plaatsvinden op beveiligde officiële parkeerplaatsen. Vervoer per huifauto is enkel en
alleen toegestaan bij niet diefstal gevoelige lading en na schriftelijke toestemming van
T-Trex BV vóór aanvang van het transport. Bij gebreke hiervan of bij gebreke van
volledige verzekering wordt bij wege van vaststelling ex art. 7:900BW hierbij
overeengekomen dat de als dan geleden en te lijden schade volledig door u vergoed
wordt.
12. De auto moet schoon, droog en reukloos zijn. Het vervoer dient plaats te vinden in een
vervoermiddel dat, de aard van de lading in aanmerking genomen, het meest geschikt is
om het vervoer mee te bewerkstelligen.
13. Uw onderneming dient te allen tijde voorzien te zijn van een geldige CMR-verzekering.
14. In geval van een ADR-lading, is de vervoerder te allen tijde verantwoordelijk voor het feit
dat de chauffeur beschikt over een geldig ADR-certificaat. Tevens is de vervoerder te
allen tijde verantwoordelijk dat zijn vrachtwagen en oplegger zijn uitgerust met ADRuitrustingen welke volgens de wet benodigd zijn voor het uitvoeren van ADRtransporten.
15. Indien er in de transportopdracht sprake is van een binnenlands transport dan is de
transporteur zelf verantwoordelijk voor het feit dat de (nationale) cabotagewetgeving van
het desbetreffende land gerespecteerd wordt.
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Wij treden uitsluitend op als expediteur. Wij zijn niet aansprakelijk voor vorderingen van
douane autoriteiten uit welke hoofde dan ook.
Op deze opdracht betreffende vervoer over de weg zijn, met uitsluiting van (alle) andere
voorwaarden, van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst
gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling
daarop uitsluitend voornoemde AVC. Nederlands recht is van toepassing. Indien vervoerder
niet akkoord wenst te gaan met de T-Trex BV algemene voorwaarden, de toepasselijkheid
van voornoemde AVC en met de rechtskeuze, dient vervoerder de opdracht af te wijzen.
Deze opdracht mag door vervoerder uitsluitend worden aanvaard en worden uitgevoerd
onder acceptatie van de T-Trex BV algemene voorwaarden, de toepasselijkheid van
voornoemde AVC en Nederlands recht. Indien vervoerder in enige reactie, zoals een
tegenaanbod dan wel aanvaarding, de T-Trex BV algemene voorwaarden, de
toepasselijkheid van de AVC en/of de rechtskeuze voor Nederlands recht van de hand wijst
en/of andere/eigen voorwaarden van toepassing verklaart, zal deze afwijzing dan wel
verklaring geen werking hebben en komt de overeenkomst tot stand onder acceptatie van de
T-Trex BV algemene voorwaarden, de toepasselijkheid van de AVC en Nederlands recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten
overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Venlo / Roermond. De
AVC kunt u lezen en downloaden op www.t-trex.nl/nl/generalconditions en zijn dus bij deze
aan u vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld. Mocht de link om wat
voor reden dan ook niet werken, meldt u dit dan per ommegaande zodat wij onze algemene
voorwaarden kosteloos aan u kunnen toezenden.
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