
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algemene transportvoorwaarden 
 
1. Op het nationaal vervoer zijn van toepassing : “De Algemene Vervoerscondities 1983 A.V.C.”, 

gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.  
2. Op het internationaal vervoer is tevens van toepassing : “Verdrag betreffende de overeenkomst tot 

internationaal vervoer van goederen over de weg” (C.M.R.)   
3. Op  onze  expeditiewerkzaamheden  zijn  van  toepassing  : “De  Nederlandse  Expeditievoorwaarden”, gedeponeerd  op  2   

maart 1992 ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam (FENEX).  
4. De opdrachtgever van het transport blijft aansprakelijk voor de rechten die in het land van invoer moeten worden afgedragen. De 

opdrachtgever voor het maken van douanedocumenten blijft aansprakelijk voor de zuivering van de documenten.  

5. Op de physical distribution-werkzaamheden zijn van toepassing de “Physical Distribution-voorwaarden” van 
de Stichting Vervoers Adres (SVA) van 1 januari 1997. Ten aanzien van de maximale aansprakelijkheid zijn 
de bepalingen van de A.V.C. van toepassing.   

6. Op de overzee-activiteiten zijn van toepassing : de FIATA Multi Modal Transport Conditions.  

 
Betalingsvoorwaarden 
 
1. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt  

1.5 % rente per maand of gedeelte van de maand in rekening gebracht.   
2. Voor alle overige aspecten zijn de betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland (TLN), gedeponeerd ter   
 griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenummer 238, van toepassing. 
3. Een  voorbehoud  wordt  gemaakt  voor  maatregelen  van  overheidswege, voor  tariefsverhogingen  door  derden, voor  een 
 dieseltoeslag en voor wisselkoerswijzigingen. 

General Transport conditions 

1. The General Transport terms of 1983 AVC, registered at the district courts of Amsterdam and Rotterdam, are applicable 
 for all national transports (transports within the Dutch territory).  
2. Also theTreaty concerning the agreement for international roadtransport of commodities (CMR) applies to 

the international transport.   
3. The Dutch Forwarding Conditions registered on 2nd March 1992 at the district Courts of Amsterdam, 

Arnhem, Breda and Rotterdam (FENEX) are applicable for all forwarding activities.   
4. The principal of the transports remains liable for all duties payable in the importing country. The principal responsible for   
 establishing the customs documents, remains responsible for the clearance of the documents. 
5. The physical distribution regulations of the Stichting Vervoersadvies (SVA) of 1st January 1997 are applicable for all physical 
 distribution activities. As far as the maximum liability is concerned, the AVC conditions are valid. 
6. The FIATA Multi Modal Transport Conditions are applicable for the overseas activities. 

Payment terms 

1. Invoices are payable 30 days from date of invoice, unless agreed otherwise. In case of delayed payment, an interest at a rate 
 of 1,5 % per month will be charged. 
2. For all other aspects the payment conditions of Transport en Logistiek Nederland (TNL), registered at the registry of the 
 district court in The Hague on 1st October 1993 – act number 238 – are to be applied. 
3. Reservation will be made for corrective measures by the authorities, for price increases by third parties, for fuel surcharges 
 and for alterations in the exchange rates. 

 
 


