Algemene Voorwaarden
Op al onze offertes zijn de volgende bepalingen van toepassing:
•

tarieven in euro’s (tenzij anders aangegeven), exclusief 21% BTW, gebaseerd op de huidige koersen, tarieven,
arbeidsvoorwaarden en condities

•

offertes zijn geldig tot uiterlijk 31 december van het jaar van afgifte of tenzij anders vermeld

•

onze tarieven zijn exclusief een variabele dieselolietoeslag, welke iedere eerste dag van de maand wordt vastgesteld op basis
van de dan geldende dieselolieprijs; als bron hanteren wij de door Evofenedex gepubliceerde brandstofprijzen; op onze
website, www.eurosped.nl, is de ontwikkeling van de dieselolieprijzen op de voet te volgen onder de knop “brandstofprijzen”

•

indien per pallet aangeboden, geldt het formaat van een europallet, 120x80 cm, níet overhangend, maximaal 400 kg per
pallet, tenzij anders overeengekomen

•

bij goederen met een lengte >3,00 meter, geldt een lengtetoeslag

•

voor het vervoer van normaal metende, ongevaarlijke handelsgoederen, vindt de vrachtberekening plaats op basis van het
hoogst betaalbare: gewicht, kubieke meters, of laadmeters per zending, zoals vermeld op de tarieflijst

•

de tarieven gaan uit van een normale bereikbaarheid van het laad- en afleveradres met internationale auto’s (of indien anders
overeengekomen). Indien het laad- en/of afleveradres niet binnen een normale tijdsduur kan worden bereikt, zullen kosten in
rekening worden gebracht. Wanneer de aanvullende maatregelen die nodig zijn voor het bereiken van het laad- en/of
afleveradres buitenproportioneel worden, is Eurosped gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen en blijft de
afzender verplicht de tot dan gemaakte kosten van Eurosped te vergoeden

•

afwijkende openingstijden dienen door de opdrachtgever te worden vermeld bij het verstrekken van de laadopdracht;
gebruikelijke openingstijden zijn van 08.00 tot 17.00 uur

•

zendingen die apart geboekt zijn op dezelfde dag voor dezelfde ontvanger worden apart afgerekend, tenzij anders
overeengekomen

•

indien een geboekte zending tijdens de laaddag wordt geannuleerd, wordt 100% van de eigenlijke vrachtkosten aan de
opdrachtgever in rekening gebracht

•

incassokosten zijn voor rekening van de vrachtbetaler/opdrachtgever

•

grensoverschrijdend transport wordt uitgevoerd op basis van de CMR-condities; voor binnenlands vervoer gelden de AVC

•

onze facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen

•

onze tarieven zijn exclusief eventuele toeslagen voor:
- levering door auto v.v. laad- en/of losklep en/of kooiaap, op aanvraag
- kosten voor P.O.D.’s (afleverbewijzen): € 12,50 per P.O.D.
- wacht- of standgelden (bij complete ladingen max.2 uur laden/lossen); € 65,00 per uur
- tolheffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen
- tijdsleveringen
- levering in stadscentra, waaronder inbegrepen de binnenring Amsterdam/Utrecht
- leveringen op eilanden
- levering van ADR-goederen
- levering in de zgn. “Freihafen”
- voor een 2e aanlevering, of iedere daaropvolgende aanlevering, worden opnieuw de volledige verzendkosten in rekening
gebracht, terwijl voor het retour naar loods 70% van de vrachtkosten wordt berekend
- het opmaken van douanedocumenten en/of inklaring

•

remboursopdrachten dienen conform Eurosped’s remboursinstructies te worden geboekt; bijbehorende kosten worden per
zending in rekening gebracht

•

reclamaties binnen 10 werkdagen na factuurdatum

•

op al onze werkzaamheden zijn aanvullend de Nederlandse Expeditie Voorwaarden van toepassing, met uitzondering van de
arbitrage clausule, zoals gedeponeerd door FENEX (Federatie van Nederlandse Expediteurs) bij de Griffie van de
Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam laatste versie. De zijn hier te downloaden.
Bij eventuele afwijking tussen de algemenen voorwaarden van Eurosped en de Nederlandse Expeditie voorwaarden,
prevaleren de algemene voorwaarden van Eurosped.
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (d) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door
de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing
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