ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTE NVENNOOTSCHAP
H. RENSINK – ALMELO B.V., hierna te noemen: ‘’RENSINK’’, gevestigd en
kantoorhoudende te Almelo, gedeponeerd d.d. 21-4-1997 ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te Almelo onder nr. 9723.

Artikel 1 Definities
1.1 v ervoersovereenkomst: de overeenkomst waarbij Rensink zich tegenover de opdrachtgever
verbindt zaken te vervoeren. Een vervoersovereenkomst omvat uitsluitend het eigenlijke vervoer,
d.w.z. het aan boord van een vervoermiddel, onverschillig of die wel of niet door dan wel vanwege
Rensink zijn gesteld, evenmin als overslag, opslag, al dan niet in afwachting van de doorvervoer,
hijsen, dan wel enige andere activiteiten die niet bestaat uit het verplaatsen van zaken.
1.2 Inontvangstneming: het moment waarop zaken door Rensink fysiek onder haar hoede worden
genomen ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
1.3 A
 flevering: het moment waarop zaken na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
door Rensink ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever c.q. rechthebbende.
1.4 V
 ervoerdersaansprakelijkheid: de aansprakelijkheid die voortvloeit uit hierna te melden
verdragen, wettelijke regelingen en na te melden condities, toepasselijk op (al dan niet
grensoverschrijdend) vervoer over de weg, langs spoorstaven, over de (binnen)wateren, over zee,
danwel gecombineerd vervoer. Indien en voor zover voormelde verdragen, wettelijke regelingen
en condities aansprakelijkheden ongeregeld laten, gelden terzake de onderhavige Algemene
leveringsvoorwaarden.
1.5 E
 xpeditie: het ten behoeve van de opdrachtgever doen vervoeren van zaken middels het daartoe
sluiten van één of meer vervoersovereenkomsten.
1.6 H
 ijswerk: de overeenkomst, waarbij Rensink, al dan niet in het kader van een vervoer- of
andere overeenkomst, zich jegens de opdrachtgever verbindt d.m.v. kranen en andere
hijsgereedschappen hijswerkzaamheden te verrichten, e.e.a. in de ruimste zin des woords,
alsmede het ter beschikking stellen van dergelijke kranen en hijsgereedschappen hetzij met
danwel zonder machinist en –bedieningspersoneel. Uitdrukkelijk geldt dat onder ‘’hijswerk’’
tevens is het begrepen het laden en lossen van transportmiddelen, alsmede het in voorkomend
geval overbrengen van de lading c.q. last naar opslagplaatsen, c.q. de overslag daarvan van het
éne transportmiddel op het andere of overslag anderszins.
1.7 M
 ontagewerk: de overeenkomst, waarbij Rensink zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het
demonteren of monteren van door de opdrachtgever aangewezen zaken, daaronder begrepen
verplaatsingswerkzaamheden als het aan- en afsleeën c.q. vijzelen van die zaken tot op/af
fundatie, al dan niet voorafgaand aan, danwel volgend op vervoer, alsmede het verzendklaar
maken van die zaken op de plaats van vertek c.q. het afbouwen daarvan op de plaats van
bestemming e.e.a. in de ruimste zin des woords.
1.8 O
 pslag: de overeenkomst, waarbij Rensink te verrichten aan- en afvoer van zaken, alsmede
eventuele manipulaties aan de goederen i.v.m. de opslag, vallen niet onder het begrip ‘’opslag’’
doch onder ‘’hijswerk’’ c.q. ‘’montage’’
Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 D
 eze Algemene Leveringsvoorwaarden beheersen alle door Rensink Gedane aanbiedingen,
gesloten overeenkomst en de ter uitvoering van e.e.a verrichte rechts- en feitelijke handelingen,
voor zover niet in strijd met dwingend recht.
2.2 A
 fwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover tussen partijen
uitdrukkelijk overeengekomen.
2.3 T
 enzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van door de
opdrachtgever gehanteerde Voorwaarden uitgesloten.
2.4 M
 et inachtneming van het voorafgaande gelden ten aanzien van de verschillende
vervoermodaliteiten de volgende regels:
-n
 ationaal vervoer over de weg: Titel 13, 14 en 20 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, waar
mogelijk aangevuld door de Algemene Vervoerscondities 1983;
-g
 rensoverschrijdend vervoer: de bepalingen van het CMR-Verdrag, waar mogelijk aangevuld
door Titel 13, 14 en 20 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek alsmede de Algemene
Vervoerscondities 1983;
-b
 innenland vervoer per spoor: de Spoorwegwet en de daarop gebaseerde reglementen,
waaronder het Algemene Reglement Vervoer;
- Grensoverschrijdend vervoer per spoor: het COTIF/CIM – Verdrag;
-v
 ervoer over de binnenwateren: de Bevrachtingsvoorwaarden 1993, gedeponeerd bij de
laatst gedeponeerde versie nadien;
-v
 ervoer over zee: het cognossementsverdrag van 1924, zoals gewijzigd bij het protocol van
Brussel van 1968 (Hague-Visby Rules), waar mogelijk aangevuld door Titel 5 van Boek 8 van
het Burgerlijk Wetboek;
-v
 ervoer door de lucht: bepalingen van het verdrag van Warschau van 1928, zoals gewijzigd bij
het protocol van Den Haag van 1955, aangevuld door de standaard IATA Vervoerscondities,
als vermeld op de achterzijde van de standaard IATA luchtvrachtbrief, alsmede de Condities
waarnaar op die achterzijde wordt verwezen;
-g
 ecombineerd verver: de artikelen: 40 t/m 52 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z.
de voor ieder deel van het vervoer op dat deel toepasselijke rechtsregels.
2.5 Ingeval Rensink zich verbindt tot expeditie zijn van toepassing de artikelen 60 t/m 73 van Boek 8
van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX), als
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en
Rotterdam op 2 maart 1992, danwel de laatst gedeponeerde versie nadien.
2.6 Ingeval Rensink zich verbindt tot opslag zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Opslag, Bewaring en Aflevering van Goederen, afgekort Veemcondities Amsterdam Rotterdam,
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam d.d. 1
maart 1994, danwel de laatst gedeponeerde versie nadien.
Artikel 3 Ondergeschikten en hulppersonen
3.1 R
 ensink is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen.
Voor handelen en nalaten, verricht tijden de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor zij door
Rensink worden gebruikt, staat Rensink op dezelfde wijze in als voor zijn ondergeschikten.
3.1 indien voormelde ondergeschikten buiten overeenkomst worden aangesproken terzake de
werkzaamheden, waartoe zij door Rensink werden gebruikt, kunnen zij zich op alle in de
onderhavige Voorwaarden opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid beroepen.
Artikel 4 Aanbiedingen
4.1 o
 ngeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door Rensink gedane aanbiedingen
vrijblijvend.
4.2 A
 fwijkingen van aanbiedingen binden Rensink slechts indien deze schriftelijk door Rensink zijn
aanvaard.
Artikel 5 Prijzen
5.1 a
 lle door Rensink vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de situatie zoals die
geldt ten tijde van die vermelding, ingeval van een nadien ingetreden verhoging van één of
meer kostprijsfactoren (inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten,
verzekeringenkosten, wijziging van wisselkoersen e.d.) is Rensink gerechtigd de oorspronkelijke
prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Artikel 6 Verzekering
6.1 R
 ensink sluit ten behoeve van de opdrachtgever geen goederenverzekering af ten aanzien van de
zaken waaromtrent zij met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, zulks behoudens een door
de opdrachtgever daartoe gedaan uitdrukkelijk verzoek.
Artikel 7 Aansprakelijkheid van Rensink
7.1 R
 ensink aanvaardt vervoerderaansprakelijkheid, conform d op het vervoer toepasselijke
bepalingen, voor schade of verlies van aan haar toevertrouwde zaken, ontstaan tijdens de
vervoertrajecten, ook als zij dit vervoer aan anderen uitbesteedt. Het vorenstaande geldt tenzij
Rensink vooraf en expliciet tot uitdrukking heeft gebracht dat zij terzake de vervoertrajecten

niet als vervoerder, doch als expediteur optreedt: in dat geval wordt haar aansprakelijkheid
beheerst door de artikelen 60 t/m 73 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse
Expeditievoorwaarden (FENEX).
7.2 v oor schade aan of verlies van zaken ontstaan anders dan tijdens het vervoer is Rensink
aansprakelijk conform de hierop toepasselijke regelingen en voor het overige behoudens door
haar te bewijzen overmacht.
7.3 R
 ensink is slechts aansprakelijk voor schade aan of verlies van hem toevertrouwde zaken,
derhalve niet voor immateriële schade, gederfde winst, gevolgschade, hoe ook ontstaan,
daaronder tevens begrepen schade door vertraging en schade veroorzaakt door adviezen van
Rensink.
7.4 R
 ensink is, tenzij een toepasselijke regeling dwingendrechtelijk anders voorschrijft, in geen
geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van 7500 SDR per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen met dezelfde oorzaak, met dien verstande dat indien sprake is van beschadiging,
waardevermindering of verlies van de in opdracht begrepen goederen, dat de aansprakelijkheid
zal zijn beperkt tot 2 SDR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht, met een maximum
van 1000 SDR per zending.
Artikel 8 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
8.1 D
 e opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door of verband houdend met de aan
Rensink toevertrouwde zaken, c.q. de aard danwel verpakking daarvan, zoals met name schade
veroorzaakt door de verwezenlijking van het gevaar gebonden aan gevaarlijke stoffen.
8.2 D
 e opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door personen, die Rensink van de
zijde van de opdrachtgever heeft toegelaten op haar terrein.
8.3 d
 e opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle kosten, schaden, interessen, boeten, straffen
en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen schade wegens niet- of niet tijdige aanzuivering
van de douanedocumenten, welke rechtstreeks het gevolg zijn van de omstandigheid, dat de
zaken bij het aanbieden niet vergezeld waren van de vereiste c.q. onjuiste documenten, danwel
die het gevolg zijn van of die op enigerlei wijzen verband houden met een schade waarvoor
Rensink niet aansprakelijk is.
Artikel 9 Verjaring
9.1 T
 enzij de in art. 2.4 genoemde regels anders voorschrijven verjaart elke vordering jegens
Rensink, daaronder gegrepen vorderingen terzake van rembours, door het enkele verloop van 12
maanden, en vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.
9.2 D
 e verjaringstermijn, resp. de vervaltermijn loopt vanaf de dag, volgende op die waarop de
zaken zijn afgeleverd danwel, bij de gebreke daarvan, vanaf de dag, volgende op de dag dat de
vordering is ontstaan. In ieder geval vangt de verjaringstermijn c.q. de vervaltermijn aan met
ingang van de dag, volgend op die waarop de overeenkomst tussen partijen is geëindigd.
Artikel 10 betalingsvoorwaarden
10.1 A
 lle bedragen die, uit welke hoofde ook, door de opdrachtgever aan Rensink verschuldigd zijn,
zullen worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke van
een overeengekomen termijn binnen 14 dagen na de factuurdatum.
10.2 Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn of
bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen 14 dagen na de factuurdatum betaalt, is
hij gehouden daarover rente te betalen ad 4% per jaar boven het promesso disconto van de
Nederlandse Bank, met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden
tot en met de dag der betaling.
10.3 R
 ensink is gerechtigd alle noodzakelijk gemaakte buitenrechtelijke kosten ter incasso van
de bedragen, zoals vermeld in lid 1, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De
buitenrechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever,
op voet van art. 81 en volgende van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, in verzuim is en de
vordering ter incasso uit handen is gegeven.
10.4 indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt is Rensink bevoegd de nakoming
van haar daartegenover staande verplichting op te schorten. Rensink is gerechtigd van de
opdrachtgever eerst de volledige betaling en/of afdoende zekerheid, bijvoorbeeld in de
vorm van een bankgarantie, te verlangen indien aannemelijk is dat de opdrachtgever zijn
verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
10.5 D
 e opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare vordering zijnerzijds te
verrekenen met een vordering van Rensink.
10.6 In elke geval zullen alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel sterstond opeisbaar en in
afwijking van het vorige lid vatbaar zijn voor de compensatie indien:
a. h
 et faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, de opdrachtgever surcéance van
betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
b. de opdrachtgever:
		
1. een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;
		
2. in gebreke is met een nakoming van enige verplichting jegens Rensink;
		
3. o
 phoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – in geval van een rechtspersoon of
vennootschap indien deze ontbonden wordt.
Artikel 11 Zekerheden
11.1 R
 ensink heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op gelden, zaken en
documenten, die zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft.
11.2 T
 egenover de opdrachtgever of de geadresseerde kan Rensink het recht van retentie steeds
uit oefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden door de opdrachtgever of de
geadresseerde uit welke hoofde ook. Rensink kan het recht tevens uitoefenen voor hetgeen
wijze van rembours op zaken de drukt.
11.3 R
 ensink kan het in het voorgaande lid toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen
voor het hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is i.v.m. voorgaande
overeenkomsten.
11.4 R
 ensink kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor een hem i.v.m. een rembours
toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid hoeft te aanvaarden.
11.5 Indien bij een afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling
daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht
het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de
betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet
vaststaat, zekerheid te stellen.
11.6 O
 p alle zaken, documenten en gelden, die Rensink uit welke hoofde en met welke bestemming
dan ook onder zich heeft of zal krijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld
in art. 236van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek voor alle vorderingen. Die hij ten laste van de
opdrachtgever of van de eigenaar heeft.
11.7 V
 erkoop van enig onderpand geschiedt op de bij wet bepaalde wijze of – indien daaromtrent
overeenstemming bestaat – onderhands.
11.8 D
 e bevoegdheid tot verkoop als bedoeld in het voorgaande lid houdt in dat Rensink de zich in
zijn bezit bevindende zaken op kosten van de opdrachtgever kan verkopen overeenkomstig van
de artikelen 249 en volgende op Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en uit de opbrengst daarvan
alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te voldoen die door hem aan Rensink
verschuldigd zijn, danwel de opdrachtgever goede grond heeft gegeven te vrezen dat in die
betalingsverplichtingen zal worden tekortgeschoten.
Artikel 12 Toepasselijk recht
Elke rechtsverhouding tussen Rensink en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
Artikel 13 Bevoegd rechter
De Rechtbank te Almelo is, behoudens hoger beroep, exclusief bevoegd kennis te nemen van
geschillen tussen Rensink en de opdrachtgever.

