Algemene bedrijfsvoorwaarden
A. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de
onderhavige module Algemene Bepalingen en de
volgende afzonderlijke specifieke modules:
B. Vervoerovereenkomsten in het algemeen;
C. Tankopslag;
D. Tankreiniging en opwarming.
De specifieke modules gelden in aanvulling op de
8.
artikelen 1 tot en met 3 van deze voorwaarden. Indien
en voor zover de specifieke modules afwijken van de
artikelen 1 tot en met 3, gaan de specifieke modules
vóór.

samenhangende reeks van gebeurtenissen als één
gebeurtenis geldt, beperkt tot de nettoprijs van dat
deel van de werkzaamheden waarop de
aansprakelijkstelling betrekking heeft, met een
absoluut maximum van € 50.000,-. Indien sprake is
van een overeenkomst met een looptijd van meer
dan één (1) jaar, kan de nettoprijs nooit meer
bedragen dan de nettoprijs die is bedongen voor één
(1) jaar.
OTT is nimmer aansprakelijk voor:
- indirecte schade, van welke aard dan ook
waaronder mede begrepen gevolgschade en/of
- immateriële schade
die opdrachtgever of een derde, lijdt doordat
OTT of een persoon voor wie zij krachtens de
wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming
van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en
de Engelse taal opgesteld. Ingeval van een geschil over
de inhoud of strekking van deze algemene
voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn. Artikel 2 – PRIJZEN, OFFERTES EN BETALINGEN
1. Alle door OTT uitgebrachte aanbiedingen zijn
Artikel 1 – ALGEMEEN
vrijblijvend.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op2. De prijzen van OTT zijn gebaseerd op goed te
alle offertes, gesloten overeenkomsten en bereiken respectievelijk te berijden plaatsen. Blijkt
werkzaamheden, waarbij Den Ouden Tanktransport tijdens de uitvoering van de opdracht dat de
B.V., hierna “OTT” te noemen, zich verplicht tot het bereikbaarheid niet goed is, dan heeft OTT het recht
vervoeren van (vloeibare) lading en het opslaan, de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane
reinigen en verwarmen van (vloeibare) lading en extra kosten.
tankcontainers dan wel tot welke andersoortige3. Prijzen en tarieven zijn in euro’s, exclusief stort- en
prestaties ook, tenzij tevoren uitdrukkelijk en tolgelden, eventuele heffingen en rechten, BTW,
schriftelijk anders overeengekomen.
uitklaringskosten
en,
bij
vervoer,
een
2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden dieselolietoeslag zoals genoemd in artikel 4 lid 5.
verstaan: iedere (rechts)persoon die met OTT een4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, is
overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te OTT steeds gerechtigd de door haar gehanteerde
sluiten.
prijzen te wijzigen, met dien verstande dat reeds
3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen
voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk worden indien de kostprijsbepalende factoren
van de hand gewezen.
waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van
4. OTT heeft het recht om de uitvoering van de de overeenkomst en vóórdat de werkzaamheden zijn
opdracht en de daarmee samenhangende verricht, zijn gewijzigd.
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden 5. De betalingstermijn is 30 dagen na
te doen geschieden, zonder dat een en ander met
factuurdatum. Beroep op verrekening van
zich meebrengt dat OTT zich niet meer op deze
vorderingen tot betaling van vracht, van het uit
voorwaarden kan beroepen.
andere hoofde terzake van een overeenkomst
5. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden
verschuldigde of van verdere op de zaken
goedkeuring dan wel toestemming van derden of
drukkende kosten met vorderingen uit andere
vergunning van de overheid nodig is, zorgt
hoofde is niet toegestaan.
opdrachtgever ervoor dat hij tijdig over de vereiste
vergunning en/of toestemming beschikt. Dit geldt Artikel 3 – RETENTIERECHT, VERJARINGSniet voor die vergunningen waarover OTT moet /VERVALTERMIJN EN BEVOEGDE RECHTER
beschikken om haar bedrijf uit te oefenen.
1. OTT is gerechtigd afgifte van gelden, zaken en/of
6. De opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen)
documenten die OTT in verband met de
laden dan het wettelijk toegestane maximum
overeenkomst en/of de werkzaamheden onder
ladinggewicht van het desbetreffende voertuig. De
zich heeft te weigeren aan een ieder die recht
opdrachtgever vrijwaart OTT ter zake van de
heeft op aflevering daarvan. OTT is gerechtigd
gevolgen en/of schade respectievelijk van en
het hiervoor bedoelde retentierecht uit te
ontstaan door overbelading, indien dit feit is
oefenen voor hetgeen aan OTT verschuldigd is
veroorzaakt door of vanwege de handelwijze van de
en/of zal worden ter zake de met OTT gesloten
opdrachtgever.
overeenkomst en/of door haar verrichte
7. Voor zover werkzaamheden in deze voorwaarden
werkzaamheden. Op alle gelden, zaken en/of
niet uitdrukkelijk worden omschreven, (waarbij
documenten die OTT onder zich heeft of zal
werkzaamheden ten aanzien van vervoer, opslag,
verkrijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn
reiniging en verwarming in de modules B., C. en D.
gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 BW, tot
uitdrukkelijk zijn omschreven en waarop de aldaar
zekerheid voor hetgeen de opdrachtgever aan
aangeduide specifieke algemene voorwaarden van
OTT verschuldigd is/ zal worden. OTT is
toepassing
zijn
met
bijbehorende
gerechtigd tot verkoop van de verpande gelden,
aansprakelijkheidsbeperkingen), is OTT uitsluitend
zaken en/of documenten op de bij de wet
aansprakelijk voor directe schade als gevolg van, door
bepaalde
wijze
of,
indien
daarover
de opdrachtgever aan te tonen, opzet of bewuste
overeenstemming bestaat, onderhands.
roekeloosheid van OTT en/of van haar tot de directie 2. Voor zover de toepasselijke voorwaarden of
of bedrijfsleiding behorende leidinggevende
standaardcondities niet in andere verjarings/
ondergeschikten. De aansprakelijkheid van OTT is
vervaltermijnen voorzien, verjaart en vervalt
alsdan per gebeurtenis, waarbij een samenhangende
ieder (vorderings)recht jegens OTT door het
reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt,
enkele verloop van twaalf maanden na het
beperkt tot het bedrag dat door de
ontstaan van de vordering.
bedrijfsaansprakelijkheids-verzekeraar van OTT 3. Op alle offertes, gesloten overeenkomsten en
wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke
werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 1.1, is
reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid
uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
van OTT per gebeurtenis, waarbij een
tenzij dit door dwingendrechtelijke bepalingen

terzijde wordt geschoven. Alle geschillen
voortvloeiende uit of verband houdende met
offertes,
gesloten
overeenkomsten
en
werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1.1
worden, tenzij dwingendrechtelijk anders
voorgeschreven, bij uitsluiting beslecht door de
rechtbank te Rotterdam.
B. VERVOEROVEREENKOMSTEN
Artikel 4 – AVC, LAAD- EN LOSWERKZAAMHEDEN
1. Op werkzaamheden verricht in het kader van
een vervoerovereenkomst zijn van toepassing,
naast het bepaalde in boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek (BW), de Algemene Vervoercondities
2002 (AVC), laatst gewijzigde versie, zoals
gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam en
Amsterdam. Deze kunnen op verzoek kosteloos
worden toegezonden. Bij grensoverschrijdend
vervoer vullen de AVC het CMR Verdrag aan.
2. Voor zover laad- en loswerkzaamheden
plaatsvinden
door
ondergeschikten
of
hulppersonen van OTT of door een door OTT
ingeschakelde vervoerder, vinden deze
werkzaamheden plaats in het kader van
‘vervoer’ waarop alsdan de bepalingen van boek
8 BW en de AVC 2002 van toepassing zijn. Dit
laat de werking van artikel 4 lid 1 sub e AVC 2002
onverlet.
3. De prijzen en tarieven zijn inclusief één (1) uur
voor laden en lossen gezamenlijk in geval van
een gedeeltelijke wagenlading en 2 uur in het
geval van een volledige wagenlading, tenzij
anders overeen gekomen.
4. Als aanvangstijdstip van het “laden” of “lossen”
geldt het tijdstip waarop de chauffeur zich meldt
op het laad- of losadres zoals dat is vermeld op
de vrachtbrief.
C. OPSLAG
Artikel 5 – VOTOB VOORWAARDEN
1. Op werkzaamheden verricht in het kader van
tankopslag zijn van toepassing de (VOTOB)
Algemene Voorwaarden voor tankopslag in
Nederland,
laatst
gewijzigde
versie
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te
Amsterdam en Rotterdam. Deze kunnen op
verzoek kosteloos worden toegezonden.
D. TANKREINIGING EN OPWARMING
Artikel 6 – ATCN VOORWAARDEN
1. Op werkzaamheden verricht in het kader van het
reinigen van (tank)containers, tank(s)(wagens)
en ander materieel zijn van toepassing de ATCN
Algemene tankreinigingsvoorwaarden, laatst
gewijzigde versie, gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank te ’s-Gravenhage. Deze kunnen op
verzoek kosteloos worden toegezonden. In
afwijking van het bepaalde in de ATCN
Algemene tankreinigingsvoorwaarden, zullen
alle geschillen voortvloeiende uit of verband
houdende met overeenkomsten zoals bedoeld
in lid 1, tenzij dwingendrechtelijk anders
voorgeschreven, bij uitsluiting beslecht worden
door de rechtbank te Rotterdam.

