Algemene Voorwaarden Koops Transport Rotterdam B.V.
& Koops Transport Almere B.V.
Op nationaal vervoer over de weg zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities
2002 laatst gewijzigde tekst (2015), zoals gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam
Op internationaal vervoer over de weg zijn van toepassing het verdrag betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), alsmede,
voor zover niet in strijd met de bepalingen van het CMR-verdrag, de Algemene
Voorwaarden 2002, laatste versie.
Op de physical distribution werkzaamheden, zoals opslag en het laden en lossen van
goederen zijn van toepassing de TLN Physical Distribution Voorwaarden 2000,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam onder
respectievelijk nummer 177/2000 en 116/2000. Als daarbij wordt gesproken over de AVC
1983 moet gelezen worden: AVC 2002.
Op expeditiewerkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam
op 1 juli 2004. Indien zeevervoer of luchtvervoer is overeengekomen, treedt Koops
Transport Rotterdam BV uitsluitend op als expediteur.
De tarieven zijn geldig tot en met 31 december van het lopende jaar.
De tarieven zijn exclusief BTW.
De tarieven zijn gebaseerd op 1 laad- en 1 losadres per zending.
Op de tarieven is een dieselolieclausule van toepassing: Op basis van de dieselolieprijs
van 1 januari 2005,
€ 0,872 per liter inclusief BTW, wordt iedere eerste werkdag van de maand op basis van
www.bp.nl de actuele dieselolietoeslag vastgesteld. Dit op basis van de formule: iedere
4% verhoging van de dieselprijs is gelijk aan 1% toeslag.
Laad- en lostijden:

maximaal 1 uur voor deel- en groupagezendingen
maximaal 2 uur voor complete ladingen.

Meerdere tijd wordt in rekening gebracht à € 25,00 per 1/2 uur of gedeelte.
Volumefactor:

1 m3
1 laadmeter

330 kg
1750 kg

1 europallet
1 blokpallet

750 kg
950 kg

Facturatie zal plaatsvinden direct na uitvoering van de rit.
Vrachtdocumenten worden door ons gearchiveerd en kunnen op verzoek, tegen betaling
van € 10,- worden toegezonden.
Europallets kunnen door ons niet geruild worden, tenzij vooraf anders schriftelijk is
overeengekomen, anders dan via vermelding op vrachtdocumenten
Betalingstermijn: 60 dagen na factuurdatum.
De voorwaarden waarnaar wordt verwezen zijn te vinden op onze website
www.koopstransport.nl
(onder downloads)

