
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GD-iTS Forwarding B.V. 

 

 

Artikel 1. Toepasselijke voorwaarden 

 

1. Op alle handelingen en werkzaamheden van GD-iTS Forwarding BV, hierna te noemen GD-

iTS, zijn, naar gelang van de aard der handelingen of werkzaamheden, van toepassing  de 

voorwaarden, die hierna per categorie van door GD-iTS te stellen handelingen en/of te 

verrichten werkzaamheden  zijn vermeld, echter steeds met uitzondering van de in die 

voorwaarden opgenomen geschillenregeling maar met inbegrip van de bepalingen vervat in 

de volgende leden van dit artikel en in de volgende artikelen van deze algemene 

voorwaarden, die steeds zullen prevaleren over eventueel andersluidende bepalingen in de 

hieronder genoemde voorwaarden: 

 

A. voor EXPEDITEURSWERKZAAMHEDEN: de algemene voorwaarden van de Federatie 

van Nederlandse Expediteurs Organisaties, gedeponeerd ter respectievelijke Griffies van 

de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. (laatste 

versie); 

 

B. voor PHYSICAL DISTRIBUTION WERKZAAMHEDEN (onder meer veredelings- 

werkzaamheden): de Physical Distribution Voorwaarden van de Nationale Organisatie 

voor het beroepsgoederenvervoer (“NOB”) zoals gedeponeerd ter griffie van de 

Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 1 september 1983 en/of zoals deze nadien 

zijn gewijzigd door of namens Transport en Logistiek Nederland, doch in ieder geval 

immer de laatst gedeponeerde versie; 

  

C. voor CARGADOORSWERKZAAMHEDEN: de Algemene Nederlandse Cargadoors-  

voorwaarden, gedeponeerd ter respectievelijke Griffies van de Arrondissementsrechtbank 

te Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Middelburg en Rotterdam (laatste 

versie); 

  

D. voor VEEMWERKZAAMHEDEN: De Veemcondities Amsterdam, Rotterdam,  

gedeponeerd ter respectievelijke Griffies van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam 

en Rotterdam (laatste versie); 

  

E. voor STUWADOORSWERKZAAMHEDEN: voor stuwadoorswerkzaamheden verricht 

of te verrichten te Rotterdam en/of omgeving: de algemene voorwaarden van de 

Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors (Rotterdamse Stuwadoorscondities), 

gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (laatste versie) 

alsmede – voorzover daarmede niet in strijd – de algemene voorwaarden van de 

Scheepvaartvereniging Zuid, bedrijfsgroep “Machinale Bedrijven” gedeponeerd ter 

Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam; 

  

F. van VERVOER VAN ZAKEN HETZIJ OVER DE WEG HETZIJ OVER DE  

BINNENWATEREN, welke GD-iTS op zich neemt of waartoe GD-iTS opdracht geeft, 

de hierna achter de respectievelijke werkzaamheden opgegeven bepalingen en/of 

algemene voorwaarden: 

 

a: voor NATIONAAL- en INTERNATIONAAL VERVOER OVER DE BINNEN- 

 WATEREN: de bevrachtingvoorwaarden 1991, gedeponeerd ter respectievelijke  



Griffies van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en Amsterdam (laatste 

versie); 

        b: voor NATIONAAL-EN INTERNATIONAAK VERVOER OVER DE WEG: de  

algemene Vervoers Condities 1983, gedeponeerd ter respectievelijke Griffies van de  

Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en Amsterdam (laatste versie); 

 

G. voor alle WERKZAAMHEDEN – of nevenwerkzaamheden – DIE NIET VALLEN    

ONDER EEN VAN DE BOVENVERMELDE CATEGORIEEN VAN  

WERKZAAMHEDEN: de voornoemde algemene voorwaarden van de Vereniging van 

Rotterdamse Stuwadoors en – voorzover daarmede niet in strijd – de voornoemde 

algemene voorwaarden van de Scheepvaartvereniging Zuid, bedrijfgroep “machinale 

bedrijven”.  

 

2. Wanneer GD-iTS een bevrachtings- of vervoersovereenkomst afsluit, zal – tenzij  

Uitdrukkelijk anders is overeengekomen – niet zijzelf doch degene voor wie zij deze 

afsluit daarbij contractspartij zijn. 

 

3. GD-iTS is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaar- 

den van derden met wie zij ter uitvoering van een gegeven opdracht overeenkomsten 

heeft gesloten.  

 

ARTIKEL 2 ALGEMENE GELDING 

 

1. Indien en voorzover niet krachtens het in artikel 1 bepaalde anders is overeengekomen, geldt 

 voor alle overeenkomsten: 

 

 a.    de zaken van derden, die GD-iTS onder zich heeft, blijven steeds en in ieder opzicht  

        voor rekening en risico van hem, die daarop recht heeft. 

 

b. inhoud, maat, aard, hoedanigheid, gewicht, aantal, merken, nummers en waarde der zaken 

worden steeds geacht aan GD-iTS onbekend te zijn. Beroep op deze onbekendheid is aan 

GD-iTS toegelaten, ook al zouden de zaken haar zijn toegeteld, toegewogen of 

toegemeten en al had zij de aard van hoedanigheid enzovoorts ervan kunnen kennen. 

 

c. GD-iTS is niet aansprakelijk voor verzekerbare risico’s; de rechthebbende op de zaken      

                  respectievelijk de mede-contractant van GD-iTS verbindt zich – tenzij hij dienaangaande 

       een eigen risico wenst te dragen – de zaken mede ten behoeve van GD-iTS tegen alle 

      verzekerbare risico’s te verzekeren met het beding dat assuradeuren afstand doen van      

      elk regresrecht tegen GD-iTS en dat cessie van de rechten van de verzekerde aan de  

      assuradeuren en subrogatie in die rechten door de assuradeuren is uitgesloten, bij gebreke  

      waarvan de aansprakelijkheid jegens de rechthebbende respectievelijke de mede- 

      contractant van GD-iTS zal zijn uitgesloten; 

 

d. GD-iTS is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zaken overkomen, noch voor kosten  

In verband met de zaken belopen, welke het gevolg is van schuld of nalatigheid van GD-

iTS, haar ondergeschikten of hulppersonen.; 

 

e. De aansprakelijkheid van GD-iTS is in alle gevallen beperkt tot maximaal 7500,-- SDR  

per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak 

respectievelijk per zending, met dien verstande dat ingeval van beschadiging, 



waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen zaken de 

aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 2 SDR per kilo beschadigd of verloren gegaan bruto 

gewicht met inachtneming van voornoemd maximum; 

 

f. GD-iTS bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij te afwering  

van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten 

behoeve van haar personeel en anderen door haar ingeschakeld voor wier gedragingen zij 

ingevolgde de wet aansprakelijk zou zijn; 

 

g. GD-iTS draagt nimmer zorg voor verzekering der zaken, tenzij zij zich daartoe schrif- 

telijk heeft verbonden, in welk geval de afsluiting der verzekering geschiedt voor risico 

van de opdrachtgever respectievelijk de medecontractant van GD-iTS;   

 

h. de opdrachtgever respectievelijk medecontractant van GD-iTS is te allen tijde verplicht  

in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen, danwel na te vorderen 

bedragen alsmede daarmee samenhangende boetes aan GD-iTS te vergoeden; 

 

i.    voor rekening van de opdrachtgever respectievelijk medecontractant van GD-iTS komen 

       in ieder geval,doch niet uitsluitend werkstaking, werklieden-uitsluiting, stiptheidsacties,

       ziektes, in- uit en doorvoerverbod, transport-problemen, niet-nakoming van de verplich- 

       tingen door toeleveranciers in de ruimste zin des woords, storingen in de productie,  

       natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging. 

 

2. Indien tussen GD-iTS en de opdrachtgever respectievelijk medecontractant van GD-iTS niet  

 kan worden vastgesteld tijdens welke werkzaamheden schade is ontstaan, gelden in ieder       

 geval deze voorwaarden althans artikel 2 (Algemene Gelding) daarvan. 

 

Artikel 3 VRIJWARING 

 

De opdrachtgever, respectievelijk medecontractant van GD-iTS zal deze vrijwaren voor aanspraken, 

welke dan ook, van derden, tegenover wie GD-iTS zich niet op deze algemene voorwaarden zou 

kunnen beroepen, voorzover die aanspraken uitgesloten zouden zijn, indien de bedoelde derden aan 

deze algemene voorwaarden waren gehouden. 

 

Artikel 4 BETALINGEN 

 

1. Tenzij GD-iTS bij het aangaan der overeenkomst schriftelijk een andere termijn van betaling  

 heeft opgegeven of aanvaard, zal, in afwijking van andersluidende bepalingen dienaangaande  

 in de in artikel 1 sub A t/m G genoemde voorwaarden, betaling moeten plaatsvinden binnen  

 14 dagen na de indiening des betreffende nota en op de door GD-iTS aangegeven wijze. 

 

2. Alle betalingen zullen zonder enige schuldvergelijking of korting geschieden. 

 

3. In geval van niet tijdige betaling worden alle  betalingsverplichtingen van de opdrachtgever  

 respectievelijk medecontractant van GD-iTS, ongeacht of GD-iTS ter zake reeds heeft  

 gefactureerd, terstond opeisbaar. 

 

4. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever respectievelijke de mede-contractant  

van GD-iTS een rente verschuldigd van 1 ¾% per maand over het verschuldigde bedrag met 

een minimum van de wettelijke rente per jaar. 



 

5. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de opdrachtgever respectievelijk de mede- 

 contractant van GD-iTS in rekening gebracht conform het incassotarief van de  

 Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

6. Betalingen door of vanwege de opdrachtgever respectievelijk de mede-contractant van  

 GD-iTS strekken achtereenvolgend ter voldoening van de door hem verschuldigde buiten- 

 gerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en  

 daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende  

 aanwijzing van de opdrachtgever respectievelijk de medecontractant van GD-iTS. 

 

7. De opdrachtgever respectievelijk de medecontractant van GD-iTS kan slechts bezwaar  

 maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. 

 

Artikel 5 PREVALEREN NEDERLANDSE TEKST 

 

Indien de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden van GD-iTS of van de voorwaarden 

waarnaar in artikel 1 wordt verwezen afwijkt van een vertaling daarvan in een andere taal, zal alleen 

de Nederlandse tekst gelden. 

 

Artikel 6 TOEPASSELIJK RECHT 

 

Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van GD-iTS toepasselijk zijn, is 

Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 7 BEVOEGDE RECHTER 

 

Alle geschillen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, 

tenzij GD-iTS zou besluiten een procedure aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter, dan 

wel zich vrijwillig aan de jurisdictie van een andere bevoegde rechter of andere arbitrale instantie te 

onderwerpen. 

 

Artikel 8 CONVERSIE 

 

Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter 

op enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de voorwaarden waarnaar in artikel 1 wordt 

verwezen geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een 

zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 

 

Artikel 9 DEPONERING 

 

Deze algemene voorwaarden van GD-iTS zijn gedeponeerd in de Nederlandse taal bij de KvK 

Rotterdam op 12.10.2009  ……………………………. 

  

    

 

 


