OFFERTEVOORWAARDEN

Alle bedrijfsactiviteiten met Rohlig Nederland B.V. worden ondernomen en uitgevoerd in overeenstemming met Algemene Voorwaarden van de FENEX,
waarvan een kopie op onze website beschikbaar is of direct bij ons kan worden aangevraagd. Door deze offerte te accepteren, bevestigt u dat u in het bezit
bent van de volledige tekst van deze Voorwaarden, dat u ze begrijpt en dat u ermee instemt dat ze volledig van toepassing is op de dienst waarvoor een
offerte is aangevraagd.

Alle vermelde tarieven, kosten en vergoedingen zijn slechts ramingen en kunnen worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Tarieven voor transport
zijn gebaseerd op actueel geldende tarieven van vervoerder(s); zee- en luchtvracht in het bijzonder worden berekend op basis van CAF, BAF, lokale
havenrechten en vliegtuigbrandstof- & veiligheidstoeslagen van kracht ten tijde van het transport zoals vermeld door de vervoerder(s), en zijn eventueel
onderhevig aan veranderingen.

Alle kosten die ontstaan op de herkomst- en de bestemmingslocatie zijn bijkomend indien ze niet specifiek worden vermeld. Alle offertes zijn afhankelijk van
de beschikbare vrachtruimte & uitrusting. Alle gewichtswaarden en afmetingen moeten worden goedgekeurd door de vervoerder. Bij alle offertes wordt
uitgegaan van containers en / of verpakkingen die voldoen aan wettelijke max. gewichtswaarden.

Tarieven voor aflevering / ophalen gelden voor laden / lossen terwijl de chauffeur wacht (live load/unload) tenzij anders vermeld. Elk uur daarna dat moet
worden gewacht, wordt in rekening gebracht tegen een geschat uurtarief of als er geen schatting is gegeven, tegen een tarief dat gebruikelijk is als er sprake
is van een wachttijd.

Alle tarieven voor aflevering / ophalen gaan uit van dienstverlening tijdens reguliere kantooruren, d.w.z. van maandag t/m vrijdag van 8 uur a.m. tot 5 uur
p.m., en gelden alleen voor bedrijfsmatige ophaal- en afleverdiensten en bedrijfsterreinen voorzien van een laad- en losplaats. Aanvullende diensten zijn niet
in onze offerte inbegrepen tenzij anders vermeld.

Kosten van douane-inspecties, invoerrechten, belastingen en andere overheidskosten zijn niet inbegrepen in onze offerte tenzij specifiek vermeld.

Deze offerte is ook exclusief zeeverzekering. Wij adviseren met klem om voor uw goederentransport een transportverzekering af te sluiten.
Verzekeringstarieven zijn beschikbaar op aanvraag.

Detentiekosten en overliggelden zijn van toepassing voor transporten waarbij de Klant de standaard kostenvrije tijd die geldt voor invoer en uitvoer heeft
overschreden.

Kosten van opslag in een zeehaven, op een luchthaven of in een pakhuis die ontstaan doordat de lading niet wordt afgehaald door de eigenaar: indien
goederen worden achtergelaten of niet worden afgehaald, komen vrachtkosten, terminalkosten, opslagkosten in de zeehaven, op de luchthaven of in het
pakhuis en douanekosten evenals eventuele kosten voor het retourneren van de goederen voor rekening van degene die de desbetreffende overeenkomst
met de vervoerder heeft gesloten. Indien een lading is achtergelaten, blijven de Klant en zowel de verzender als de ontvanger genoemd op enig
transportdocument dat voor deze lading is opgesteld, volledig aansprakelijk voor alle kosten die ontstaan door het verwijderen en / of opruimen van de
achtergelaten goederen en alle daarmee samenhangende kosten.

Transportoffertes gelden uitsluitend voor algemene ladingen. Offertes voor gevaarlijke lading, te lange lading, bovendekse lading, bederfelijke lading,
waardevolle lading en / of goederen die niet kunnen worden opgeslagen in standaard 20 en 40 voet containers (zeevracht) worden alleen gedaan op aanvraag.

Door het aanvragen van de offerte garandeert de Klant aan Rohlig Nederland B.V., zijn agenten en rechtsopvolgers dat noch het transport van de lading
noch de lading zelf waarvoor deze offerte wordt gedaan, een overtreding is of zal zijn van enig geldend recht van de EU, de Verenigde Naties, de Verenigde
Staten of van afzonderlijke landen die strijden tegen terrorisme of die handelsbeperkingen zoals embargo’s hebben opgelegd. Indien met een dergelijk
transport geldende wet- of regelgeving wordt overtreden, zal de Klant Rohlig Nederland B.V., zijn agenten en rechtsopvolgers verdedigen, schadeloos stellen
en vrijwaren tegen enigerlei aansprakelijkheid, kosten, uitgaven en advocaatkosten die het gevolg zijn van een dergelijke overtreding. Rohlig Nederland B.V.
is niet verplicht om de Klant te ondersteunen in het verhelpen van een dergelijke overtreding of deze overtreding zelf te verhelpen.

De principaal is gehouden om de vervoerder te informeren en op het moment dat instructies worden gegeven alle regelgeving inzake zeeveiligheid na te
leven (bijv. SOLAS). Bovendien is de principaal verplicht informatie te verstrekken indien het handelsmerken en industriële eigendomsrechten van derden
betreft zoals bijv. licentiebeperkingen vanwege eigendom van het product evenals contractuele bepalingen en officiële beperkingen die kunnen leiden tot
problemen bij de bestelprocedure.

Als er geen kredietafspraken zijn gemaakt, geldt dat alle prijzen bij levering of vooraf moeten worden voldaan. De enige betalingsvormen die worden
geaccepteerd zijn bankcheque of betaalopdracht.
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Alle vracht- en bijkomende kosten zoals overeengekomen zijn opeisbaar door en betaalbaar aan Rohlig Nederland B.V. ongeacht het bestaan van of geplande
indiening van een claim of enigerlei reden van de Klant, afzender of ontvanger overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de FENEX. Alle vracht- en
bijkomende kosten zijn ook opeisbaar en betaalbaar indien de goederen met beschadiging, vertraging en/of tekortkomingen op de plaats van bestemming
arriveren.

Rohlig Nederland B.V. zal nooit aansprakelijk gehouden kunnen worden voor vertraging van enige aard of lengte tenzij een specifieke leverdatum overeen
is gekomen in de offerte. Zo’n specifieke leverdatum wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de Klant geaccepteerd. Bij het ontbreken van een dergelijk
verzoek moeten alle leverdata verstrekt door Rohlig Nederland B.V te allen tijde worden beschouwd als vrijblijvende indicatie van verwachte leverdatum en
onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze tarieven worden berekend op basis van het totale gewicht of het daadwerkelijk gewicht van het totale volume, als deze groter is. De berekeningen van
geschat bruto gewicht zijn gebaseerd op de hoogste van de volgende parameters:

Type transport

Volumeberekening

Luchttransport

1 m³ = 167 kg

Zeetransport

1 m³ = 1,000 kg (minimum 1 m³ of 1 ton)

Wegtransport

1 m³ = 333 kg
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