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ALGEMENE VOORWAARDEN SPECIALIZED LOGISTIX 
Gevestigd aan de Uitmaat 10 te (6987 ER) Giesbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Arnhem onder nummer 63007371, aldaar gedeponeerd. 
 
 
Artikel 1. Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
1. Specialized Logistix: de eenmanszaak Specialized Logistix gevestigd aan de Uitmaat 10 te        

(6987 ER) Giesbeek ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 
63007371. 

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Specialized Logistix de opdracht geeft 
tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die 
producten van Specialized Logistix. 

3. Zending: De te vervoerden goederen inclusief verpakkingsmateriaal.    
4. Betalend gewicht: Het gewicht dat Specialized Logistix hanteert voor haar tariefberekening.   

 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid  
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, 

overeenkomsten en leveringen van Specialized Logistix, van welke aard dan ook, tenzij die 
toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet 
anders is overeengekomen.  

2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor 
zover deze door Specialized Logistix uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

3. Wanneer door Specialized Logistix gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend 
afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar 
recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan 
nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Specialized Logistix onderhavige 
voorwaarden soepel toepast.  

4. Specialized Logistix behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te 
wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de 
opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven 
orders de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is 
gekomen. 

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere 
overeenkomst met Specialized Logistix in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling 
of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal 
deze worden vervangen door een door Specialized Logistix vast te stellen nieuwe, rechtens 
toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 

6. Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden van derden die bij de uitvoering van de 
overeenkomst door Specialized Logistix worden ingeschakeld, daaronder mede begrepen die 
van cargadoors, stuwadoors, opslag- en controlebedrijven, vervoerders en 
assurantiebemiddelaars, zullen mede van toepassing zijn de in de betrokken bedrijfstak 
gebruikelijke voorwaarden, onderscheidenlijk voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is 
bedongen.  
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7. Specialized Logistix is te allen tijde gerechtigd bepalingen uit voorwaarden van derden met wie 

Specialized Logistix ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten van 
toepassing te verklaren op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst. 

8. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 
Specialized Logistix, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Voorzover 
deze derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van Specialized Logistix wettelijk 
aansprakelijk zijn, gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van 
aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van Specialized Logistix, als omschreven in 
deze voorwaarden.  

 
 
Artikel 3. Offertes en overeenkomsten   
1. Alle offertes van Specialized Logistix en overeenkomsten tussen Specialized Logistix en de 

opdrachtgever / betalende partij zijn onder voorbehoud van typefouten. 
2. Alle tarieven in offertes en overeenkomsten zijn in euro’s (€) en exclusief BTW, toeslagen, 

heffingen en verzekeringen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. 
3.  Offertes zijn geldig tot maximaal 30 dagen na dagtekening tenzij anders is aangegeven. 
4. Een door de opdrachtgever getekende offerte wordt automatisch omgezet naar een 

overeenkomst tussen Specialized Logistix en opdrachtgever.  
5. Overeenkomsten met betrekking tot een eenmalige zending dan wel Ad hoc zending zijn 

maximaal 7 dagen geldig tenzij anders aangegeven.  
6. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 

Specialized Logistix opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens 
waarop Specialized Logistix zijn aanbieding baseert.  

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Specialized Logistix niet tot het verrichten van een 
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 

8. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en 
opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.  

 
 
Artikel 4. Prijzen  
1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen in de aanbiedingen en offertes van Specialized 

Logistix zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 
2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van 

sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het 
aanbieden, respectievelijk het aangaan der overeenkomst. 

3. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen 
en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van 
veranderingen in BTW-tarieven, wettelijke regelingen of de hierboven in lid 2 genoemde 
factoren. Bij wijziging van één of meer van deze factoren worden ook de aangeboden of 
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van wijziging met 
terugwerkende kracht gewijzigd. 

4. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige leden is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van 
het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en 
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld. 

5. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever. 
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6. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Specialized Logistix zich uitdrukkelijk het 

recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) 
voorschriften noodzakelijk is.  

 
 
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst  
1. Alle kosten, zoals overliggelden enz. welke, om wat voor reden ook, voortvloeien uit 

onvoldoende laad en/of lostijd, komen voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de 
expediteur het connossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, 
zonder protest heeft aangenomen. 

2. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever 
bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico's dienen daarbij 
duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende. 

3. Een verzekering door Specialized Logistix op eigen naam gesloten, verplicht Specialized Logistix 
slechts op verzoek haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen. 

4. Voor de keuze van de verzekeraar en diens gegoedheid is Specialized Logistix niet 
verantwoordelijk. 

5. Wanneer Specialized Logistix bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van bokken 
en/of andere werktuigen, is Specialized Logistix gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever 
een verzekering te sluiten, die de risico’s voortvloeiende uit het gebruik van deze werktuigen 
dekt. 

6. De keuze voor een bepaalde route en verzendingswijze zijn ter keuze van Specialized Logistix, 
tenzij de opdrachtgever daaromtrent ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bepaalde 
voorschriften heeft gegeven. 

7. De opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat de zaken waar de tussen partijen 
gesloten overeenkomst op ziet, op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking van 
Specialized Logistix of door haar ingeschakelde derden staan.  

8. De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending 
vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van Specialized Logistix zijn. 

9. Specialized Logistix is niet gehouden doch wel gerechtigd te onderzoeken of de aan Specialized 
Logistix gedane opgaven juist en volledig zijn.  

10. Specialized Logistix is niet verplicht bij gebreke van documenten tegen garantie te ontvangen. 
Indien Specialized Logistix een garantie stelt, is de opdrachtgever gehouden Specialized Logistix 
te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.  

11. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in 
ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk 
voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten.  

12. Specialized Logistix is desalniettemin gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag voor 
rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die Specialized Logistix in 
het belang van de opdrachtgever nodig acht.  

13. Specialized Logistix treedt niet als deskundige op. Geen aansprakelijkheid voor Specialized 
Logistix ontstaat uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der zaken; evenmin neemt 
Specialized Logistix enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van 
monsters met de partij.  
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Artikel 6. Facturatie en betaling  
1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door 

Specialized Logistix aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.  
2. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum verkeert de opdrachtgever van rechtswege 

in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 
3. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een 

rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval 
de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Specialized Logistix 
maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment 
voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een vergoeding 
verschuldigd van tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. 
Indien de werkelijk door Specialized Logistix gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag 
uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.  

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de 
vorderingen van Specialized Logistix en de verplichtingen van de wederpartij jegens Specialized 
Logistix onmiddellijk opeisbaar.  

5. Specialized Logistix is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van 
vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, indien deze worden verlangd. Alle 
gevolgen van het niet (tijdig) voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste 
van de opdrachtgever. Indien Specialized Logistix uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is 
Specialized Logistix gerechtigd van de opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, 
waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen. 

6. De opdrachtgever is gehouden om aan Specialized Logistix alle kosten te vergoeden die als 
gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van Specialized 
Logistix in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.  

7. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van door de opdrachtgever aan Specialized 
Logistix verschuldigde bedragen.  
 

8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 
alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst 
open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur.  

9. Specialized Logistix is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij 
niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.  

 
 
Artikel 7. Pand- en retentierecht  
1. 1. Specialized Logistix heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een 

retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Specialized Logistix uit welke hoofde en 
met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste 
van de opdrachtgever en/of de eigenaar van de zaken heeft of mocht krijgen. Specialized 
Logistix is telkens bij doorzending van de zaken gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na 
te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten. 

2. Specialized Logistix kan de haar in lid 1 van dit artikel toekomende rechten eveneens uitoefenen 
voor hetgeen haar door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande 
opdrachten.  
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3. Voorts is Specialized Logistix gerechtigd de haar in lid 1 van dit artikel toekomende rechten, uit 

te oefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.  
4. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet 

bepaalde wijze of – indien daaromtrent overeenstemming bestaat – onderhands.  
 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 
1. Indien Specialized Logistix aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 

wat in deze bepaling is geregeld. 
2. Indien Specialized Logistix aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid 

beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Specialized Logistix in 
voorkomend geval op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.  

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover 
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Specialized       
Logistix aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Specialized Logistix 
kunnen worden toegerekend.  
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade 
als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

4. Specialized Logistix is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen          
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor 
directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld 
aan de zijde van Specialized Logistix.  

6. Elke vordering jegens Specialized Logistix vervalt door het enkele verloop van 12 maanden.  
 
 
Artikel 9. Overmacht  
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Specialized Logistix in geval van 

overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de 
opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Specialized Logistix gehouden is 
tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Specialized Logistix kan 
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te 
komen. 

3. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de opdrachtgever 
Specialized Logistix in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de 
overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. 

 
 
 
 



 
 

    
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN SPECIALIZED LOGISTIX 
Gevestigd aan de Uitmaat 10 te (6987 ER) Giesbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Arnhem onder nummer 63007371, aldaar gedeponeerd. 
 
 
4. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Specialized Logistix uit welken hoofde dan 

ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen 
partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is 
ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een 
langere termijn zijn overeengekomen.  

 
 
5. Indien Specialized Logistix bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is 
Specialized Logistix gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te 
factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel 
geen zelfstandige waarde heeft.  

 
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze  
1. Op alle door opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht en 

het Weens Koopverdrag 1980 van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking 
betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  

2. Alle geschillen en vorderingen – daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der 
partijen als zodanig worden beschouwd alsook het enkel uitblijven van betaling – welke naar 
aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, of naar aanleiding van 
overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen met uitsluiting van de 
gewone rechter worden beslecht door middel van onafhankelijke arbitrage. 

3. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de FENEX, en doet met 
inachtneming van de statuten van die Raad uitspraak.  

4. Partijen behouden zich uitdrukkelijk het recht voor hoger beroep in te stellen.  
 
 
Artikel 11. Annuleringen 
1. In het geval van annulering of anderszins vervallen van een afhaalopdracht één dag voor de 

laaddag na 17.00 uur, belast Specialized Logistix 70% van de overeengekomen vrachtprijs aan de 
afzender. 

2. In het geval van annulering of anderszins vervallen van de afhaalopdracht op de laaddag, belast 
Specialized Logistix 90% van de overeengekomen vrachtprijs aan de afzender.    

 
 
Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 

63007371. 
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van 

het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Specialized Logistix. 
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
 
 
Giesbeek, april 2015  


