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De ALGEMENE VOORWAARDEN van VAN DER WEES LOGISTIEK en VAN DER WEES 
WEGTRANSPORTEN, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 02 
November 2020, zijn van toepassing op alle werkzaamheden, deze voorwaarden bevatten onder 
andere Personen en materieel worden uitsluitend beschikbaar gesteld op de navolgende 
voorwaarden: 
 
A. Wegvervoer binnen Nederland geschiedt op de ALGEMENE VERVOERSCONDITIES 2002. 

(Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam) 
Wegvervoer buiten Nederland geschiedt volgens de bepalingen van het "Verdrag betreffende 
de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg" (CMR verdrag). 

 
B. Op kraanwerkzaamheden en bij aanneming van zwaar vervoer waaronder verstaan wordt het 

vervoer dat plaatsvindt met gebruikmaking van gespecialiseerd materieel zoals bokken, 
kranen, bakken, vlotten, dekschuiten, diepladers, sleden, vorkheftrucks en/of vervoer van 
grote en/of zware en/of moeilijk hanteerbare zaken; het één zowel als het ander inclusief 
laden en lossen in de meest uitgebreide zin, zijn van toepassing de 
LEVERINGSVOORWAARDEN VERTICAAL TRANSPORT (gedeponeerd ter Griffie van de 
rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op Januari 2010), echter met uitzondering van de 
verzekeringsplicht t.b.v. de opdrachtgever. 

 
C. Opslag en bewaarneming van goederen geschiedt op de VEEMCONDITIES AMSTERDAM-

ROTTERDAM (gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 3 
Oktober 2006). 
 

D. Voor het afmeren van vaartuigen aan een van onze kades: de VOTOB STEIGERCONDITIES 
(Gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam in 
2019). 

 
E. Voor stuwadoorswerkzaamheden: De algemene voorwaarden van de Vereniging van 

Rotterdamse Stuwadoors, ROTTERDAMSE STUWADOORSCONDITIES gedeponeerd ter 
griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam 12 augustus 1976. 
 

F. Voor expeditie en aan expeditie gerelateerde werkzaamheden: De Nederlandse expeditie 
voorwaarden van de FENEX, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 
Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 Mei 2018. 

 
Alle condities gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. 
Een exemplaar van deze condities wordt op verzoek toegezonden. 
Van alle genoemde condities en voorwaarden geldt steeds de nieuwste versie. 

 
Verzekering: 

Exclusief verzekering van de goederen, ook tijdens opslag. 
Een transportverzekering voor de vervoerde goederen is nimmer in de vrachtprijs begrepen en 
dient door opdrachtgever voor eigen rekening te worden afgesloten. 

 
Het recht van regres op VAN DER WEES LOGISTIEK en VAN DER WEES 
WEGTRANSPORTEN dient te worden uitgesloten. 

 
Bemiddeling: 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen treedt de VAN DER WEES WEGTRANSPORTEN 
en VAN DER WEES LOGISTIEK uitsluitend als bemiddelaar op wanneer de onder de letters 
A tot en met F genoemde werkzaamheden niet door haar maar, met of zonder medeweten 
van de opdrachtgever c.q. besteller, via haar bemiddeling door derden wordt verricht en 
ongeacht door wie de opdrachtgever, c.q. besteller voor de betaling daarvan wordt belast. 
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Betaling: 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van onze facturen te geschieden 
binnen 30 dagen na factuurdatum. Voor eerder gedane betalingen worden geen kortingen 
verleend. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen incasso-, vervolgings- en 
gerechtskosten wegens wanbetaling geheel ten laste van de opdrachtgever c.q. besteller.  
 
Bovenstaande voorwaarden en betalingscondities zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Rotterdam 
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