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Bijlage 1: AVC 2002

1.

Definities
Kivits Drunen:
Opdrachtgever:
Groepsvennootschappen:

Kivits Drunen B.V., kvk-nummer 17105305
De partij die diensten van Kivits Drunen afneemt of
voornemens is zulks te doen
Alle tot de Kivits Drunen-groep behorende
vennootschappen, waaronder Siro Beheer B.V.

2.

Groepsvennootschappen

2.1

Ook alle Groepsvennootschappen kunnen zich, ook wanneer zij niet rechtstreeks partij
zijn bij de overeenkomst, beroepen op de Algemene Voorwaarden Kivits Drunen,
alsmede op alle andere door Kivits Drunen bedongen voorwaarden.
De Opdrachtgever kan aan de Algemene Voorwaarden Kivits Drunen geen rechten
ontlenen jegens andere dan Kivits Drunen.

2.2

3.

Toepasselijkheid

3.1

Deze Algemene Voorwaarden Kivits Drunen maken onderdeel uit van iedere
overeenkomst tussen Kivits Drunen en Opdrachtgever, en op alle nadere
overeenkomsten en rechtsbetrekkingen die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband
houden, en op alle offertes, aanbiedingen, intentieverklaringen, opdrachten,
opdrachtbevestigingen en andere documenten en handelingen gemaakt en/of verricht ter
voorbereiding op en/of voorafgaand aan en/of in verband met een overeenkomst.
Geen voorwaarden van welke aard en van welke naam ook, die Opdrachtgever hanteert
en/of waarnaar Opdrachtgever verwijst, zijn van toepassing en alle zodanige
voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen door Kivits Drunen.
De Nederlandse versie van deze voorwaarden prevaleert boven de vertalingen.
Ten aanzien van nationaal wegvervoer over de weg gelden de Algemene
Vervoerscondities 2002, welke als Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden Kivits
Drunen zijn opgenomen, met uitzondering van artikel 22 (inzake opslag voor, tijdens en
na het vervoer) en artikel 29 (inzake arbitrage). Op opslag voor, tijdens of na het
vervoer zijn de Algemene Voorwaarden Kivits Drunen van toepassing. De Algemene
Voorwaarden Kivits Drunen gelden voor het overige in aanvulling op de Algemene
Vervoerscondities 2002.
Bij internationaal vervoer van goederen over de weg is van toepassing het Verdrag
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(Genève 1956), zoals aangevuld door het Protocol van 1978 (CMR), zulks
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3.3
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onverminderd de bepalingen van de Algemene Voorwaarden Kivits Drunen ter zake van
jurisdictie en rechtskeuze. De Algemene Voorwaarden Kivits Drunen gelden voor het
overige in aanvulling op de CMR.
4.

Aanbod en aanvaarding

4.1

Alle offertes en alle aanbiedingen van Kivits Drunen, waaronder begrepen alle
brochures, prijslijsten en/of andere documenten die door Kivits Drunen worden
verstrekt ter voorbereiding van en/of voorafgaand aan de totstandkoming van een
overeenkomst, zijn niet bindend.
Afwijkingen van aanbiedingen binden Kivits Drunen slechts indien deze schriftelijk
door Kivits Drunen zijn geaccepteerd.
Een latere aanbieding doet eerdere aanbiedingen vervallen zonder dat aan de eerdere
aanbieding nog enig recht kan worden ontleend. Iedere aanbieding is gebaseerd op een
uitvoering door Kivits Drunen onder normale omstandigheden en gedurende normale
werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2
4.3

5.

Contractprijs

5.1

De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle andere belastingen, kosten, boetes en/of
dwangsommen die door overheden en/of andere autoriteiten met betrekking tot de
geleverde diensten en/of goederen worden geheven.
De prijzen zijn gebaseerd op een normale prestatie, te verrichten binnen normale
werkuren en een normale tijdsduur. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder
tijdrovende of extra inspanning vereisende werkzaamheden, alsmede in geval van
storende invloeden, hetzij ten aanzien van de prestatie hetzij ten aanzien van de
tijdsduur of het tijdstip, komt Kivits Drunen het recht toe op een extra in billijkheid te
berekenen beloning.
Indien de kostprijs van Kivits Drunen wordt beïnvloed door wijzigingen in de
arbeidskosten of door enige andere factor, welke niet in de macht van Kivits Drunen is
gelegen, dan wel er sprake is van heffingen van overheidswege, dan is Kivits Drunen
gerechtigd de met de Opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te
wijzigen.
Indien de prijzen van energie in één keer met meer dan 5% worden verhoogd, heeft
Kivits Drunen het recht de financiële gevolgen van deze prijsverhoging onmiddellijk en
in zijn geheel aan de Opdrachtgever door te berekenen en wel met ingang van het
tijdstip dat de nieuwe energieprijzen voor Kivits Drunen gelden.

5.2

5.3

5.4

6.

Betaling
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6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Betaling moet plaatsvinden binnen dertig dagen na factuurdatum.
Betaling moet worden verricht zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van
welke aard dan ook, op de door Kivits Drunen aangegeven bankrekening, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald is Opdrachtgever in
verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zal Opdrachtgever aan Kivits
Drunen een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand over de
verschuldigde bedragen (inclusief de rente) vanaf de desbetreffende vervaldag.
In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever komen alle kosten en uitgaven,
waaronder begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand, die door Kivits Drunen
worden gemaakt met betrekking tot het incasseren van het verschuldigde bedrag, voor
rekening van de Opdrachtgever.
Kivits Drunen heeft het recht om bij elke verandering in de financiële situatie van de
Opdrachtgever, een verandering van de eigenaar(s) en/of management en bij gerede
twijfel aan de solvabiliteit van de Opdrachtgever, zowel voor als tijdens de looptijd van
de overeenkomst, zekerheidsstelling te verlangen. Bij het niet-nakomen hiervan is
Kivits Drunen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van
enige schade gehouden te zijn, onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtgever
de schade die Kivits Drunen door de ontbinding lijdt te vergoeden.
Alle vorderingen van Kivits Drunen op de Opdrachtgever zullen opeisbaar zijn indien
de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt, beslag ten laste van de Opdrachtgever wordt gelegd of hij anderszins de vrije
beschikking over zijn vermogen verliest, indien hij een akkoord aan zijn schuldeisers
aanbiedt, indien hij in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Kivits
Drunen, dan wel indien hij ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – in geval van een
rechtspersoon of vennootschap – indien deze in liquidatie treedt.

7.

De derde-betrokkene

7.1

Naast de Opdrachtgever kwalificeert elke derde die afgifte verlangt van de zaken, dan
wel die Kivits Drunen aansprakelijk stelt ter zake van de door hem onder de
overeenkomst verleende diensten, als een derde-betrokkene jegens wie rechtens door
Kivits Drunen de algemene voorwaarden kunnen worden tegengeworpen.

8.

Retentie

8.1

Kivits Drunen heeft het recht afgifte van gelden, zaken en/of documenten, die zij in
verband met de opdracht en/of de werkzaamheden onder zich heeft, te weigeren aan een
4

ieder, die uit andere hoofde dan de overeengekomen opdracht of werkzaamheden recht
8.2

8.3

heeft op afgifte daarvan.
Kivits Drunen is gerechtigd het recht van retentie uit te oefenen op gelden, zaken en/of
documenten die zij in verband met de opdracht cq. werkzaamheden onder zich heeft,
voor hetgeen aan haar verschuldigd is of zal worden, ter zake van die opdracht cq.
werkzaamheden, alsmede ter zake van een andere opdracht cq. andere werkzaamheden.
Op alle zaken, documenten en (vorderingen tot afgifte van) gelden die Kivits Drunen uit
welke hoofde ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn
gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot
zekerheid voor de voldoening van al hetgeen door de Opdrachtgever en/of derdebetrokkene als bedoeld in artikel 7.1 aan Kivits Drunen verschuldigd is of zal worden,
uit welke hoofde dan ook. Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel aangaan van de
overeenkomst en het in de macht van Kivits Drunen brengen van de zaken doordat deze
zich op diens terrein bevinden. Kivits Drunen is gerechtigd de verkoop van het
onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daaromtrent overeenstemming
bestaat – onderhands te doen geschieden.

9.

Risico’s en verzekering

9.1

Alle bewaring en/of bewerking en/of transport en/of andere diensten ten aanzien van
zaken door Kivits Drunen zal geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever dient zich tegen alle risico’s, die de zaken tijdens de duur van de
overeenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. De kosten van verzekering
van zaken maken geen onderdeel uit van de door Kivits Drunen gehanteerde tarieven.
Kivits Drunen is niet verplicht verzekeringen af te sluiten tot dekking van de aan haar
toevertrouwde zaken tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk met de Opdrachtgever is
overeengekomen, in welk geval alle kosten voor rekening zijn van de Opdrachtgever.

10.

Aansprakelijkheid

10.1 Kivits Drunen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, tenietgaan en/of schade van
welke aard dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen enige gederfde winst, gemist
gebruik, verlies van contract en/of enige andere gevolgschade en/of indirect verlies of
schade en/of enig ander financieel nadeel, tenzij zulks veroorzaakt is door opzet of
daaraan gelijk te stellen schuld van met de leiding van Kivits Drunen belaste personen.
10.2 Ieder die zich ophoudt op/in terrein, gebouwen, voertuigen en dergelijke van Kivits
Drunen of op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd bevindt zich daar,
met al hetgeen hij bij zich heeft, voor eigen risico en moet de door overheidsorganen en
Kivits Drunen gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt opvolgen.
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Kivits Drunen is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, overlijdensschade, materiële
schade of schade van welke aard ook, tenzij zulks is veroorzaakt door opzet of daaraan
gelijk te stellen schuld van met de leiding van Kivits Drunen belaste personen.
10.3 In geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht
begrepen zaken veroorzaakt door opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van
leidinggevende ondergeschikten van Kivits Drunen, is de aansprakelijkheid van Kivits
Drunen beperkt tot 2 SDR per kilogram beschadigd of verloren gegaan brutogewicht.
10.4 De aansprakelijkheid van Kivitis Drunen is echter in alle gevallen beperkt tot een
maximum van SDR 100.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en
dezelfde schadeoorzaak. Kivtis Drunen zal ten opzichte van de gezamenlijke
ladingbelanghebbenden en overige schuldeisers nooit verdere aansprakelijk zijn dan een
maximum van SDR 500.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en
dezelfde schadeoorzaak.
11.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever

11.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, op welke wijze dan ook
veroorzaakt door hemzelf, zijn zaken, zijn personeelsleden of door hem ingeschakelde
derde en/of hun personeelsleden en/of zaken cq. materieel, aan Kivits Drunen, haar
personeel of aan door Kivits Drunen ingeschakelde derde, inclusief hun personeel of
hulppersonen, toegebracht, alsmede toegebracht aan Groepsvennootschappen, hun
personeel of aan hen toebehorende vermogensbestanddelen.
11.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door niet, of niet-tijdig, of nietbehoorlijk nakomen van enige door hem bij deze Algemene Voorwaarden Kivits
Drunen of bij afzonderlijke overeenkomst opgelegde verplichting(en).
12.

Uitvoering

12.1 Het is Kivits Drunen te allen toegestaan overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te laten
uitvoeren door derden.
12.2 Indien voormelde derden buiten de overeenkomst mochten worden aangesproken inzake
de werkzaamheden, waartoe zij door Kivits Drunen werden gebruikt, is te hunnen
behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige Algemene Voorwaarden Kivits
Drunen opgenomen bedingen kunnen beroepen.
13.

Vrijwaring

13.1 De Opdrachtgever vrijwaart Kivits Drunen en alle Groepsvennootschappen, hun
personeel en door hen ingeschakelde derden, tegen aanspraken van derden tegenover
6

wie Kivits Drunen en alle Groepsvennootschappen, hun personeel en de door hen
ingeschakelde derden zich niet op deze Algemene Voorwaarden Kivits Drunen kunnen
beroepen.
14.

Verjaring en verval

14.1 Elke vordering jegens Kivits Drunen verjaart door het enkele verloop van twaalf
maanden.
14.2 Elke vordering jegens Kivits Drunen vervalt door het enkele verloop van twee jaar.
14.3 De in lid 2 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel verlies, beschadiging van
zaken of vermindering daarvan aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
- de dag waarop de zaken door Kivits Drunen worden uitgeleverd of hadden moeten
worden uitgeleverd;
- de dag waarop Kivits Drunen hiervan aan de Opdrachtgever mededeling heeft
gedaan.
15.

Toepasselijk recht en jurisdictie

15.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden
Kivits Drunen van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die tussen Kivits Drunen en de Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen
in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.
16.

Overmacht

16.1 Overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden Kivits Drunen omvat alle
oorzaken, al dan niet van buiten komend, die Kivits Drunen redelijkerwijs niet heeft
kunnen vermijden en waarvan zij de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen
verhinderen, daaronder begrepen werkstakingen binnen haar bedrijf en uitvallen van de
koel/-vrieshuisinstallaties, alsmede natuurlijke hoedanigheid van de zaken,
kwaliteitsveranderingen door verloop van de tijd, schimmel en innerlijk bederf, gisting,
roest, uitslaan, bevriezing, smelting, stolling, vergassing, indroging, gewichtsverlies,
lekkage en bederf, schade door ongedierte, schade door veroorzaakt door andere zaken,
schade veroorzaakt door gebreken van koel-/vrieshuisgebouw en/of koel/vrieshuisinstallaties.
16.2 Kivits Drunen is niet gehouden haar verplichtingen na te komen gedurende de periode
waarin de overmacht of de gevolgen daarvan de nakoming van haar verplichtingen
belemmeren of verhinderen.
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16.3 In het geval de uitvoering van de verplichting onder de overeenkomst blijvend is
verhinderd door een overmachtsfeit, of tijdelijk is verhinderd door een overmachtsfeit
voor een periode die naar verwachting ten minste zestig dagen zal worden, dan zijn
beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen.
17.

Gedeeltelijke nietigheid

17.1 Indien enig beding van deze Algemene Voorwaarden Kivits Drunen, dan wel enig
onderdeel van een door Kivits Drunen te sluiten overeenkomst nietig mocht zijn of
mocht worden vernietigd, laat dit overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden
Kivits Drunen, dan wel de overige onderdelen van de betreffende overeenkomst
volledig in tact. Partijen zullen alsdan voor het nietige of vernietigde beding cq. het
nietige of vernietigde onderdeel van de overeenkomst een regeling treffen die de
oorspronkelijke bedoeling van partijen en de Algemene Voorwaarden Kivits Drunen het
dichtst benadert.
Warehousing
18.

Bewaarneming

18.1 De tussen Kivits Drunen en Opdrachtgever gesloten overeenkomst betreffende het op
enigerlei wijze bewaren van goederen zijn steeds overeenkomsten van bewaarneming,
ongeacht of deze overeenkomst ziet op opslag van zaken dan wel het beschikbaar
stellen van ruimte op een der terreinen van Kivits Drunen en ongeacht of een specifieke
aangeduide dan wel niet nader aangeduide ruimte beschikbaar wordt gesteld en
ongeacht of de door Kivits Drunen beschikbaar gestelde ruimte uitsluitend met
toestemming van de Opdrachtgever door derden, waaronder Kivits Drunen, kunnen
binnentreden.
18.2 Kivits Drunen heeft te allen tijde toegang tot alle door hem ter beschikking gestelde
ruimte. De zaken die zich op het terrein van Kivits Drunen bevinden, hetzij uit hoofde
van opslag dan wel uit hoofde van het ter beschikking stellen van ruimte op het terrein,
zijn in de macht van Kivits Drunen en derhalve onderworpen aan het recht van retentie
en het pandrecht zoals bedoeld in de artikelen van de Algemene Voorwaarden Kivits
Drunen.
19.

Omschrijving van zaken en verstrekken van inlichtingen

19.1 Aanbieding van zaken en voorschriften betreffende opslag, bewaring en behandeling
moeten geschieden, respectievelijk verstrekt worden met vermelding van een juiste en
8

volledige schriftelijke omschrijving van de zaken, zoals onder andere de waarde, het
aantal colli, het bruto gewicht en voorts alle bijzonderheden welke van dien aard zijn
dat de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten indien
het opslagbedrijf van de ware stand van zaken had kennis gedragen.
19.2 Indien zaken onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan
belastingvoorschriften of andere regelgeving van overheidswege, dient de
Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermede
noodzakelijk zijn te verstrekken teneinde het opslagbedrijf in staat te stellen de
desbetreffende opgave te doen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen.
19.3 Indien het zaken betreft die onder de werking van Wet Gevaarlijke Stoffen vallen, dan
wel onder enige andere wetgeving en andere ter zake van afvalstoffen en/of chemische
stoffen, dan dient de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan Kivits Drunen te melden. De
Opdrachtgever vrijwaart Kivits Drunen voor alle (financiële) consequenties die het
gevolg zijn van het niet voldoen aan deze verplichtingen.
20.

Rechten, kosten en belastingen

20.1 Alle vracht, remboursen, belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boeten en/of andere
lasten of kosten, hoe ook genaamd, terzake van de zaken of daarmede verband
houdende, die bij aankomst of achteraf moeten worden betaald, zullen voor rekening
van de Opdrachtgever zijn en moeten door de Opdrachtgever op eerste verzoek van
Kivits Drunen al dan niet bij vooruitbetaling worden voldaan c.q. vergoed, ongeacht of
deze zaken nog niet op het terrein aanwezig zijn dan wel dit inmiddels hebben verlaten.
20.2 Indien Kivits Drunen het nodig acht om terzake van door de overheid opgelegde
belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boeten en/of andere lasten of kosten, hoe ook
genaamd, procedures te voeren of rechtsmaatregelen te nemen, danwel indien de
Opdrachtgever Kivits Drunen zulke procedures of rechtsmaatregelen verzoekt te voeren
of te nemen en Kivits Drunen een dergelijk verzoek inwilligt, zullen de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden en kosten met inbegrip van de kosten terzake van
juridische en/of fiscale en/of andere door Kivits Drunen noodzakelijk geachte adviezen
of bijstand, voor rekening en risico zijn van de Opdrachtgever. Voordat Kivits Drunen
overgaat tot het voeren van procedures of het nemen van rechtsmaatregelen als in dit
artikel bedoeld, zal Kivits Drunen trachten hieromtrent overleg te voeren met, dan wel
instructies te verkrijgen van de Opdrachtgever of direct belanghebbende.
20.3 Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Kivits Drunen een voorschot te betalen
overeenkomstig een door of namens Kivits Drunen opgemaakte kostenbegroting.
21.

Het weigeren van een opdracht
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21.1 Kivits Drunen is gerechtigd een opdracht tot opslag en/of bewaring zonder opgave van
redenen te weigeren. Indien Kivits Drunen de opdracht aanvaard heeft, kan de
overeenkomst slechts met toestemming van beide partijen verbroken worden.
22.

Onderzoek van zaken

22.1 Zonder opdracht is Kivits Drunen niet verplicht de zaken, welke worden opgeslagen, te
wegen of te meten.
22.2 Het staat Kivits Drunen vrij de zaken ter controle van ontvangen opgaven te wegen en
te meten. Wordt in dat geval door Kivits Drunen vastgesteld, dat gewicht of maat
afwijken van de opgave, dan zijn de kosten aan het wegen en/of meten verbonden, voor
rekening van de Opdrachtgever.
22.3 Het openen van colli, teneinde de inhoud te onderzoeken, geschiedt alleen op verzoek
van de Opdrachtgever doch Kivits Drunen is te allen tijde daartoe bevoegd, doch niet
verplicht, indien het vermoedt, dat de inhoud niet juist is opgegeven.
22.4 Indien bij het onderzoek blijkt dat de inhoud afwijkt van de opgave, zijn de kosten van
het onderzoek voor rekening van de Opdrachtgever. Kivits Drunen is echter nimmer
verantwoordelijk voor de omschrijving en/of de aanduiding van in bewaring genomen
zaken.
22.5 Indien als gevolg van een inspectie van overheidswege, bijvoorbeeld Douane of RVV,
door Kivits Drunen extra, niet voorziene werkzaamheden moeten worden verricht, is
Kivits Drunen gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen.
23.

Inspectie van koel-/vriesruimte voorafgaand aan aankomst van zaken

23.1 De Opdrachtgever heeft het recht de reinheid, geschiktheid en de staat van de aan hem
ter beschikking te stellen ruimte in het koel-/vrieshuis te inspecteren voor de
aanlevering van zaken, nadat hij daarvoor een afspraak met Kivits Drunen heeft
gemaakt.
23.2 Indien de Opdrachtgever zodanige inspectie achterwege laat of geen aanmerkingen
heeft geuit omtrent de reinheid, geschiktheid of de staat van de aan hem ter beschikking
te stellen ruimte, zal Kivits Drunen voldaan hebben aan de verplichtingen tot het ter
beschikking stellen van een reine en voor de opslag van de desbetreffende zaken
geschikte ruimte.
24.

Laden/Lossen

10

24.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat het laden of lossen van voertuigen zal
geschieden door personeel van Kivits Drunen, zal de Opdrachtgever ervoor dienen zorg
te dragen dat Kivits Drunen duidelijk en tijdig genoeg aanwijzingen ontvangt omtrent
de wijze van laden en lossen en – indien bij aanlevering uit meerdere partijen bestaat –
welke zaken tot welke der afzonderlijke partijen behoren.
24.2 Indien Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van voldoende
aanwijzingen als bedoeld in het voorgaande lid en als gevolg daarvan partijen door
elkaar zijn geraakt of verkeerd zijn geladen of gelost, dan is Opdrachtgever een
afzonderlijke vergoeding aan Kivits Drunen verschuldigd voor het sorteren of andere
wijze van het laden of lossen van de partijen.
24.3 Indien het laden van de zaken door Kivtis Drunen is uitgevoerd, is dit altijd in opdracht
van de Opdrachtgever dan wel de door deze ingeschakelde vervoerder. Kivits Drunen is
zodoende nooit aansprakelijk voor eventuele overbelading en Opdrachtgever zal Kivits
Drunen vrijwaren voor enige hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid.
25.

Toestand van zaken bij aankomst

25.1 Zaken moeten, tenzij anders is aangegeven, in goede staat en indien verpakt, in goed
verpakte toestand bij Kivits Drunen aangeleverd worden.
25.2 Bevindt de zaak zich bij aankomst in een beschadigde of gebrekkige toestand, die
uitwendig zichtbaar is, dan zal Kivits Drunen gerechtigd doch niet gehouden zijn voor
rekening en risico van de Opdrachtgever diens belangen tegenover de vervoerder of
anderen te behartigen en voor het bewijsmateriaal van de toestand te zorgen, zonder dat
nochtans aan de wijze waarop Kivits Drunen zich van deze taak heeft gekweten, de
Opdrachtgever enig recht jegens Kivits Drunen kan ontlenen. Kivits Drunen zal de
Opdrachtgever onverwijld bericht zenden zonder dat deze op grond van het achterwege
blijven van het bericht enige aanspraak tegenover Kivits Drunen kan doen gelden.
25.3 Tot in bewaarneming ontvangen zaken, mogen door Kivits Drunen worden verwijderd,
vernietigd dan wel op andere wijze onschadelijk gemaakt, indien het zaken betreft die
een zorgvuldig bewaarnemer, indien deze geweten zou hebben dat deze zaken na
inontvangstneming gevaar zouden kunnen opleveren, niet ter bewaring zou hebben
willen ontvangen. Ten aanzien van voor bewaarneming ontvangen zaken waarvan
Kivits Drunen de gevaarlijkheid heeft gekend, geldt hetzelfde, doch slechts dan wanneer
die zaken onmiddellijk dreigend gevaar opleveren.
25.4 Indien Kivits Drunen constateert dat de producttemperatuur van de zaken afwijkt van de
opgegeven temperatuur, dan heeft Kivits Drunen het recht de zaken, alvorens deze in
een bewaarcel op te slaan, eerst op de opgegeven temperatuur te brengen. Kivits Drunen
zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen.
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25.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten voor en schaden van Kivits Drunen,
voortvloeiende uit de aanlevering voor bewaarneming, uit de bewaarneming zelve van
de in dit artikel bedoelde zaken en maatregelen.
26.

Aanvang en einde van de uitvoering van de opdracht tot opslag

26.1 Met de uitvoering van aanvaarde opdrachten tot bewaarneming of uitlevering van zaken
wordt door Kivits Drunen, tenzij anders is overeengekomen of bijzondere
omstandigheden het verhinderen, zo snel als mogelijk na aanvaarding van de opdracht
en na ontvangst van de benodigde bescheiden, gegevens en behandelingsinstructies
aangevangen.
26.2 Er is een begin gemaakt met de bewaarneming en/of bewerking van de zaken door
Kivits Drunen:
(a) indien bij inslag de zaken worden gelost door personeel van Kivits Drunen: zodra
dat personeel collo van de partij heeft aangevat;
(b) indien bij inslag de zaken niet worden gelost door personeel van Kivits Drunen:
zodra het personeel dat het lossen verricht een collo van de partij ter bestemder
plaatse in het koel-/vrieshuis heeft neergezet.
26.3 Er is een einde gekomen aan de bewaarneming en/of bewerking van de zaken:
(a) indien bij uitslag de zaken worden geladen door personeel van Kivits Drunen:
zodra het personeel een desbetreffende collo van de partij ter bestemder plaatse in
het voertuig, dan wel op een andere plaats voor uitslag heeft neergezet;
(b) indien bij uitslag de zaken niet worden geladen door personeel van Kivits Drunen:
zodra een desbetreffende collo van de partij door een personeel dat de uitslag
heeft verricht is aangevat.
27.

Niet tijdige, onregelmatige aanlevering of afhaling

27.1 Indien door de Opdrachtgever aan Kivits Drunen is medegedeeld dat zaken voor
bewaarneming in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij Kivits Drunen zullen
worden aangeleverd of, dat uit te leveren zaken in bepaalde hoeveelheid en/of op
bepaalde tijd zullen worden afgehaald en indien in zodanig geval de Opdrachtgever de
zaken niet tijdig en regelmatig aanlevert respectievelijk in ontvangst neemt is de
Opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden welke tengevolge daarvan voor Kivits
Drunen ontstaan doordat werklieden en werktuigen welke voor uitvoering van de
betreffende opdracht door Kivits Drunen waren besteld en/of ingedeeld niet of
onvolledig benut worden.
28.

Werktijden
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28.1 Aanleveren van zaken aan en afhalen van zaken van de bewaarplaats moet geschieden
tijdens de voor het personeel van Kivits Drunen geldende werkuren. Indien door de
Opdrachtgever wordt verlangd dat werkzaamheden worden verricht buiten de normale
werktijd is Kivits Drunen vrij daaraan wel of niet te voldoen. Extra kosten welke
ontstaan door werken buiten de normale arbeidstijd zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.
29.

Temperatuur en luchtvochtigheid

29.1 De in dit artikel respectievelijk deze Algemene Voorwaarden Kivits Drunen genoemde
temperatuurbegrippen worden als volgt gedefinieerd:
Buitentemperatuur:

de door het KNMI vastgestelde buitenluchttemperatuur
voor enige dag en enige tijdstip op die dag in enige regio
van Nederland.
Bewaartemperatuur:
de door de Opdrachtgever verlangde in Celsius
uitgedrukte temperatuur waarbij de zaken in een koel- of
vrieshuis moeten worden bewaard, dan wel moeten
worden bewerkt. Deze temperatuur wordt door de
Opdrachtgever geregistreerd.
Producttemperatuur:
de door de Opdrachtgever verlangde, zo constant
mogelijke temperatuur in Celsius, gemeten in de kern
van het product dan wel gemeten in de kern van de
verpakkingseenheid. De gewenste producttemperatuur
wordt bereikt nadat de zaken ten minste een aantal
weken in een koel- of vrieshuis zijn opgeslagen. De
producttemperatuur wordt uitsluitend opgenomen en
geregistreerd indien dit uitdrukkelijk bij het aangaan van
de overeenkomst is overeengekomen.
29.2 Indien tussen de Opdrachtgever en Kivits Drunen geen Bewaartemperatuur is
overeengekomen, bij welke de zaken moeten worden bewaard of bewerkt, dan zal
Kivtis Drunen de Bewaartemperatuur naar beste weten en ervaring bepalen.
29.3 Kivits Drunen zal de Bewaartemperatuur regelmatig controleren en zorgen dat deze
temperatuur zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Geringe schommelingen, onder meer
ontstaan bij het inslaan en uitslaan van zaken, het openen van deuren, het ontdooien van
luchtkoelers, etc. zullen niet als afwijkingen worden beschouwd.
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29.4 Bezwaren tegen afwijkingen van de overeengekomen Bewaartemperatuur zullen
onmiddellijk na het constateren hiervan schriftelijk aan de directie van Kivits Drunen
moeten worden gemeld.
29.5 Bepaalde vochtigheidsgehalte van de lucht wordt niet gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk
overeengekomen en onverminderd ook bij een zodanige garantie toegestane
schommelingen.
29.6 Indien door de Opdrachtgever bij Kivits Drunen zaken ter opslag worden aangeboden
welke gevoelig zijn voor kooldioxideschade (CO2-schade), een kritische
Bewaartemperatuur of anderszins speciale aandacht verlangen, dan dient de
Opdrachtgever vooraf aan Kivits Drunen expliciet en schriftelijk te melden.
30.

Plaats van bewaarneming, verplaatsing van zaken

30.1 Kivits Drunen is, tenzij anders is overeengekomen, vrij in de keuze van de plaats van
bewaarneming.
30.2 Kivits Drunen is te allen tijde bevoegd de zaken naar een andere bewaarplaats te
verplaatsen.
30.3 De verplaatsing geschiedt voor rekening van Kivits Drunen, tenzij de verplaatsing moet
geschieden:
- in het belang van de Opdrachtgever, dan wel de opdracht, of
- ten gevolge van omstandigheden waarvoor Kivits Drunen niet aansprakelijk is, of
- ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en risico van
Kivits Drunen komen, of
- ten gevolge van regelgeving van overheidswege.
Het vervoer in verband met de verplaatsing komt voor rekening van de Opdrachtgever.
Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van de Opdrachtgever
komt, wordt door Kivits Drunen verzorgd als expediteur en vindt plaats voor risico van
de Opdrachtgever.
30.4 Worden de zaken verplaatst naar een andere bewaarplaats, dan geeft Kivits Drunen
hiervan kennis aan de Opdrachtgever, zonder dat deze op grond van het achterwege
blijven van de kennisgeving enige aanspraak tegenover Kivits Drunen kan doen gelden.
31.

Toegang tot het terrein

31.1 Kivits Drunen zal de Opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor
rekening en risico van de Opdrachtgever toegang verlenen tot de plaats waar diens
zaken worden bewaard, zulks met inachtneming van de te vervullen douane- en andere
van overheidswege voorgeschreven formaliteiten.
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31.2 Voor hen aan wie Kivits Drunen toegang verleent gelden de volgende voorwaarden:
a.

alle personen die de bewaarplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan de
bewaarplaats komende voertuigen moeten zich houden aan de voorschriften van
Kivits Drunen;
b.
alleen gedurende de gewone werktijden en onder geleide wordt toegang verleend;
c.
de aan het bezoek verbonden kosten van begeleiding moeten door de
Opdrachtgever aan Kivits Drunen worden betaald;
d.
de Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de
bezoekende personen veroorzaakt
e.
alle personen en voertuigen begeven zich op eigen risico op de terreinen van
Kivits Drunen.
31.3 De Opdrachtgever zal Kivits Drunen vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder
begrepen ondergeschikten van zowel Kivits Drunen als de Opdrachtgever, die verband
houden met schade voortvloeiend uit de vorige leden.
32.

Uitvoering van handelingen

32.1 Door de Opdrachtgever gewenste werkzaamheden, zoals bemonstering, behandeling,
verzorging, overpakking, overstapeling, splitsing in partijen, weging, enz., alsmede
uitlevering moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende vergoedingen en condities
worden opgedragen aan Kivits Drunen.
32.2 Werkzaamheden welke Kivits Drunen niet op zich wenst te nemen kunnen na verkregen
toestemming van Kivits Drunen, door of namens de Opdrachtgever worden uitgevoerd,
zulks met inachtneming van door Kivits Drunen te stellen voorwaarden, onder toezicht
van Kivits Drunen en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten, echter zonder
verantwoordelijkheid van Kivits Drunen.
33.

Volgorde waarin voertuigen worden behandeld

33.1 Onder normale omstandigheden zullen voertuigen door Kivits Drunen worden
behandeld in de volgorde waarin de aankomst op haar terrein heeft plaatsgevonden.
33.2 Kivits Drunen behoudt zich het recht voor om deze volgorde te wijzigen, indien zij het
redelijkerwijs noodzakelijk acht hiervan af te wijken teneinde bijvoorbeeld te voldoen
aan voorschriften en/of aanwijzingen van de Douane, keuringsdienst of andere
autoriteiten, dan wel indien bijzondere regelingen dienen te worden gemaakt ter
bevordering van een vlotte gang van zaken of indien – zulks te beoordelen naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid – hiervoor andere gegronde redenen
aanwezig zijn.
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33.3 Kivits Drunen is niet gehouden tot betaling of terugbetaling van kosten of vergoeding
van tijdverlet of enige andere schadevergoeding wegens vertragingen of onderbrekingen
in verband met de werkzaamheden, welke door Kivits Drunen worden uitgevoerd.
34.

Bijzondere wijze van behandeling van zaken

34.1 Kivits Drunen is niet verplicht tot enige maatregel ten aanzien van de in bewaring
ontvangen zaken of de verpakking daarvan dan die welke voor de bewaring van de
betreffende zaken als normaal gelden.
34.2 Tot bijzondere maatregelen is Kivits Drunen slechts verplicht indien deze zijn
overeengekomen.
34.3 Kivits Drunen is echter gerechtigd een maatregel direct, op kosten en voor risico van de
Opdrachtgever te nemen - het opruimen, het verwijderen, het vernietigen of het op
andere wijze onschadelijk maken daaronder begrepen - wanneer door het nalaten
daarvan verlies en/of schade aan de zaken zelf of aan andere zaken, of aan de
bewaarplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen is of wanneer
het nemen van maatregelen uit andere hoofde vereist, dan wel geïndiceerd is, zulks ter
beoordeling van Kivits Drunen. Kivits Drunen stelt de Opdrachtgever van de genomen
maatregelen terstond in kennis, zonder dat deze op grond van het niet voldoen aan deze
verplichting enige aanspraak tegenover het opslagbedrijf kan doen gelden.
34.4 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de Opdrachtgever gehouden Kivits
Drunen te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door
Opdrachtgever's zaken veroorzaakt aan zaken van derden.
34.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke is om de door hem aan Kivits Drunen in bewaring
gegeven zaken terug te nemen na beëindiging van de overeenkomst, of op de
overeengekomen of aan Kivits Drunen meegedeelde tijd, dan wel op een ander tijdstip
in geval van een van de dringende redenen als bedoeld in artikel 37 van deze Algemene
Voorwaarden Kivits Drunen, is Kivits Drunen gerechtigd deze zaken zonder
inachtneming van enige formaliteit, in het openbaar dan wel op een andere wijze indien
de wet dit toelaat, te verkopen op de wijze en tegen de voorwaarden die haar
goeddunken, en zichzelf uit de opbrengst van deze verkoop alle bedragen te voldoen die
door de Opdrachtgever aan haar verschuldigd zijn.
34.6 In geval van verkoop zal Kivits Drunen hetgeen, na aftrek van alle kosten en
vorderingen van Kivits Drunen op de Opdrachtgever, van de opbrengst resteert,
gedurende vijf jaar ter beschikking houden van de Opdrachtgever, na welke termijn het
restant indien dit niet is opgeëist aan Kivits Drunen vervalt.
34.7 Indien aannemelijk is dat bij verkoop de kosten hoger zullen zijn dan de baten, of indien
ondanks redelijke pogingen daartoe geen koper kan worden gevonden, is Kivits Drunen
gerechtigd om de betreffende zaken te verwijderen, te doen verwijderen of te
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vernietigen. De Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor hetgeen hij aan Kivits Drunen is
verschuldigd, vermeerderd met de kosten van verwijdering of vernietiging.
35.

Berekening bewaarloon bij vernietiging van de zaken

35.1 In geval van vernietiging der bij Kivits Drunen in bewaring liggende zaken door brand
of anderszins, geldt de dag van vernietiging als de dag van uitlevering en is het
bewaarloonverschuldigd tot en met die dag, tenzij de vernietiging is veroorzaakt door
handelen van de Opdrachtgever en/of door een persoon voor wie de Opdrachtgever
verantwoordelijk is. In het laatste geval is de Opdrachtgever het volle bewaarloon
verschuldigd.
35.2 Het bewaarloon wordt altijd berekend in volle maanden en gedeelten van de maand
tellen voor volle maand.
36.

Terugneming van zaken

36.1 De Opdrachtgever kan tegen betaling van hetgeen Kivits Drunen van hem te vorderen
heeft (in de ruimste zin) en met inachtneming van de bepalingen dezer condities de in
bewaring gegeven zaken te allen tijde terugnemen.
36.2 Indien een vaste termijn van bewaring overeengekomen is kan Kivits Drunen niet
vorderen, dat de Opdrachtgever de zaak vóór afloop van de overeengekomen tijd
terugneemt, behoudens de in deze Algemene Voorwaarden Kivits Drunen bepaalde
uitzonderingen.
36.3 Indien geen termijn van bewaring is overeengekomen of indien de overeengekomen
termijn van bewaring is verstreken kan Kivits Drunen de terugneming met een
opzeggingstermijn van één maand verlangen, doch niet binnen drie maanden na de
aanvang van de bewaring.
37.

Tussentijdse terugneming van zaken wegens dringende reden

37.1 Kivits Drunen is echter te allen tijde gerechtigd de terugneming van de in bewaring
ontvangen zaken vóór afloop van de termijn van bewaring en zonder zich te houden aan
enige opzeggingstermijn, te vorderen, indien daartoe een dringende reden bestaat.
37.2 Onder dringende reden wordt verstaan een omstandigheid, die van dien aard is dat de
Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de
bewaarneming niet mag verwachten.
37.3 Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn, indien de
Opdrachtgever één of meer andere bepalingen dezer condities niet nakomt, indien blijkt,
dat voor de aanwezigheid van de zaken gevaar voor verlies en/of schade aan andere
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zaken, aan de bewaarplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen
is, en voorts indien de zaken aan bederf onderhevig zijn, of daarin veranderingen
ontstaan die naar het oordeel van Kivits Drunen het vermoeden van
waardevermindering wettigen en de Opdrachtgever nalatig is in het geven van
instructies ter voorkoming en bestrijding daarvan.
37.4 De Opdrachtgever blijft gehouden het bewaarloon tot op de dag van terugneming van de
zaak aan Kivits Drunen te vergoeden.
38.

Reclames

38.1 Indien de zaken ter beschikking worden gesteld door Kivits Drunen aan de
Opdrachtgever zonder dat de Opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan
van Kivits Drunen de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het
zichtbare verliezen of beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van de
terbeschikkingstelling, of, indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft,
binnen vijf werkdagen na de terbeschikkingstelling, voorbehouden ter kennis van Kivits
Drunen heeft gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is
aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht de zaken in goede staat te hebben
ontvangen. De bovenbedoelde voorbehouden moeten, indien het onzichtbare verliezen
of beschadigingen betreft, schriftelijk worden gemaakt.
38.2 De dag van de terbeschikkingstelling wordt bij het bepalen van voornoemde termijnen
niet meegerekend.
39.

Overdracht respectievelijk overgang van zaken

39.1 Overdracht of overgang van eigendom van bij Kivits Drunen aanwezige zaken
respectievelijk de overdracht of overgang van het recht op uitlevering daarvan door een
Opdrachtgever aan een derde, is tegenover Kivits Drunen ongeldig en heeft tegenover
Kivits Drunen geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door Kivits Drunen erkend, tenzij
alle vorderingen die Kivits Drunen uit welke hoofde ook op de oorspronkelijke en/of
overdragende Opdrachtgever heeft, zijn voldaan.
39.2 Op de Opdrachtgever rust de plicht om Kivits Drunen van een eigendomsoverdracht of overgang van zaken, respectievelijk overdracht of overgang van het recht op uitlevering
van zaken terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.
39.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft overdracht of overgang tegenover Kivits
Drunen geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door Kivits Drunen erkend, dan nadat de
nieuwe rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen Kivits Drunen en
de oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever alsmede de onderhavige
voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
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39.4 Kivits Drunen behoeft overdracht of overgang van eigendom respectievelijk recht op
uitlevering niet te erkennen en is zelfs gerechtigd een gedane erkenning te herroepen en
Kivits Drunen kan uitlevering van de zaken weigeren, indien naar het oordeel van Kivits
Drunen gebreken kleven aan de rechtstitel met betrekking tot enige
eigendomsoverdracht of -overgang van de zaken respectievelijk enige overdracht of
overgang van het recht op uitlevering en indien de nieuwe rechthebbende(n) zich erop
beroept (beroepen) de onderhavige voorwaarden niet te hebben aanvaard of daaraan niet
te zijn gebonden.
39.5 De oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever blijft jegens Kivits Drunen
aansprakelijk voor alle vorderingen van het opslagbedrijf ter zake van of in verband met
de opslag en/of met betrekking tot die zaken verrichte werkzaamheden, ook indien deze
zijn verricht na de eigendomsoverdracht of -overgang resp. na de overdracht of
overgang van het recht op uitlevering.
Na overdracht of overgang van de eigendom respectievelijk het recht op uitlevering van
de zaken geldt de nieuwe rechthebbende als de Opdrachtgever en is hij naast zijn
rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle bovenbedoelde vorderingen, ook
voor zover deze vóór de overdracht of overgang zijn ontstaan.
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