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ALGEMENE VOORWAARDEN (inkoop logistieke diensten)
Afleverbewijs
Binnen 3 dagen na levering dient het afleverbewijs naar Huisman te worden verzonden.
Aftekenen
De transportdocumenten moeten goed afgetekend worden. Er dient in ieder geval een handtekening, naam in
blokletters en datum op te staan en, indien mogelijk, een firmastempel. Ook op de kopieën van de
transportdocumenten moet de handtekening goed leesbaar zijn.
Betalingen
Huisman zal de ontvangen facturen, mits voorzien van opdrachtreferentienummer en afgetekende CMR 6 weken na
ontvangst betalen. Zonder dit referentienummer en afleverbewijs zal een factuur niet in behandeling worden genomen.
CMR/FENEX condities
Al het wegtransport dient plaats te vinden volgens CMR condities. Voor vervoer binnen Nederland zijn de AVC 2002
condities van toepassing. Bij grensoverschrijdend vervoer zijn de AVC 2002 condities tevens in aanvulling op het
CMR-verdrag. Voor lucht- en zeevracht gelden de FENEX condities. Met betrekking tot genoemde condities is steeds
de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
Europallets
Het is niet gebruikelijk om europallets te ruilen. Dit mag alleen gebeuren na uitdrukkelijke instructie van Huisman.
Europallets die zonder instructie zijn geruild zullen dan ook niet door Huisman worden vergoed.
Gevarengoederen
Bij het aangaan van de transportopdracht zal Huisman kenbaar maken of er ook ADR-goederen moeten worden
vervoerd. De vervoerder dient er voor zorg te dragen dat de auto is voorzien van de benodigde uitrusting en dat de
chauffeur in het bezit is van een geldig Certificaat. De chauffeur dient er op toe te zien dat hij na het laden de volgens
de ADR richtlijnen benodigde documenten in ontvangst neemt.
Neutraal
Alle opdrachten dienen strikt neutraal in opdracht van Huisman te worden uitgevoerd. Rechtstreeks contact opnemen
met het laad- en/of losadres zonder schriftelijke toestemming is dan ook niet toegestaan.
Opdrachten
Alleen schriftelijke opdrachten van Huisman dienen als opdracht te worden geaccepteerd. Het is niet toegestaan om
rechtstreeks opdrachten van laad- en of losadressen aan te nemen. Chauffeurs mogen nooit zonder uitdrukkelijke
toestemming van Huisman goederen mee retour nemen. Chauffeurs dienen eerst contact met onze planning op te
nemen.
Toeslagen
Het tarief vermeld op de opdracht is een netto tarief. Huisman accepteert geen toeslagen zonder uitdrukkelijke
overeenkomst vooraf.
Transport
Het vervoer van de goederen van onze klanten dient volgens de door Huisman opgegeven instructies plaats te vinden.
In verband met voedselveiligheid en hygiëne, dienen de volgende regels in acht genomen te worden: Het transport
wordt met een schone, droge, reukloze auto te worden uitgevoerd, Dit geldt ook voor eventuele opslagruimtes als
onderdeel van het eventueel overladen. Voedingsmiddelen worden niet samengeladen met sterkgeurende goederen of
ADR-goederen. Er worden adequate maatregelen getroffen om ongedierte tijdens het laden, vervoeren en lossen
afdoende te bestrijden. Tijdens laden en lossen niet eten, drinken of roken. Zorg voor persoonlijke hygiëne.
Schade
Chauffeurs dienen goederen op beschadigingen te controleren. Bij schade dient de chauffeur dit direct bij de klant en
Huisman te melden. Op de af te tekenen vrachtbrief moet een aantekening worden gemaakt. Ook van schade aan
verpakking dient een aantekening te worden gemaakt.
Uitbesteden
Het is niet toegestaan om een opdracht aan derden uit te besteden zonder uitdrukkelijke toestemming van Huisman.
Vertragingen
Indien, door overmacht, niet aan de opgegeven laad- en/of leverdata kan worden voldaan dient Huisman hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht.
Niet nakomen van de gemaakte afspraken kan reden zijn tot het weigeren van de factuur.
Wachturen
Bij vertragingen op een laad- of losadres dient de vervoerder direct contact op te nemen met Huisman. Zonder overleg
zal Huisman nooit over kunnen gaan tot het accepteren van wachtkosten.
Naam bedrijf:

_______________________________

Handtekening voor gelezen en akkoord:

_______________________________

Ondertekend formulier s.v.p. per fax retourneren naar 024 – 3 718 915.
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