
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IKV Holland B.V.   Artikel 1 Definities en toepasselijkheid  1.1 In deze voorwaarden wordt IKV Holland BV verder aangeduid als IKV Holland en de partij waarmee IKV Holland contracteert als "opdrachtgever". Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de opdrachtgever en IKV Holland worden gesloten en op alle offertes van IKV Holland.  1.2 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wijst IKV Holland hierbij uitdrukkelijk van de hand.  1.3 Indien contractueel van de onderhavige algemene voorwaarden wordt afgeweken, hebben de contractuele afspraken tussen partijen voorrang boven deze algemene voorwaarden, mits deze contractuele afspraken door IKV Holland schriftelijk of per email zijn bevestigd. In alle overige gevallen gaan de onderhavige algemene voorwaarden voor.  1.4 Naast deze algemene voorwaarden hanteert IKV Holland de Algemene Vervoerscondities 2002, althans de bij de totstandkoming van de overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden (hierna: AVC) en de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd op 2 juli 2002, althans de bij de totstandkoming van de overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden.  1.4.1 De AVC zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden van IKV Holland van toepassing op de overeenkomsten en offertes met betrekking tot nationaal wegvervoer. De AVC gaan, waar zij afwijken van Boek 8 Burgerlijk Wetboek, boven de bepalingen van Boek 8 Burgerlijk Wetboek.  1.4.2 Het CMR-Verdrag is in aanvulling op de algemene voorwaarden van IKV Holland van toepassing op de overeenkomsten en offertes met betrekking tot internationaal wegvervoer, en aanvullend daarop de AVC.  1.4.3 De Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden van IKV Holland van toepassing.  1.5 Ingeval van een conflict tussen een of meer bepalingen in de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden en de AVC enerzijds en de algemene voorwaarden van IKV Holland anderzijds prevaleren de betreffende bepalingen in de algemene voorwaarden van IKV Holland.  1.6 Genoemde algemene voorwaarden gelden naast de verdragen, wetten en wettelijke regelingen die van toepassing zijn op de verschillende typen overeenkomsten (bijvoorbeeld: het CMR-Verdrag op de overeenkomst van internationaal wegvervoer en Boek 8 BW op de overeenkomst van nationaal wegvervoer), voor zover van die bepalingen bij overeenkomst kan worden afgeweken. Ingeval van conflict tussen een of meer bepalingen in deze regelingen en bepalingen in een of meerdere sets algemene voorwaarden die IKV Holland hanteert, prevaleert de betreffende wettelijke bepaling.  1.7 IKV Holland behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. De meest actuele algemene voorwaarden liggen bij IKV Holland ter inzage en worden op eerste verzoek toegezonden.  Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst  2.1 Alle aanbiedingen van IKV Holland zijn vrijblijvend; IKV Holland heeft het recht een vrijblijvend aanbod binnen 48 uur na aanvaarding te herroepen. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven.  2.2 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de opdracht door IKV Holland schriftelijk is bevestigd, dan wel IKV Holland met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel een aanbod van IKV Holland mondeling of schriftelijk is aanvaard.  Artikel 3 Prijzen  3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen van overheidswege. Alle prijzen zijn in Euro´s tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.  



3.2 IKV Holland heeft het recht prijzen eenzijdig te wijzigen; indien een dergelijke prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.  Artikel 4 Uitvoering overeenkomst  4.1 Indien in de overeenkomst daaromtrent niets uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld kiest IKV Holland de wijze van transport, verzending, verpakking, enzovoort volgens goed koopmansgebruik.  4.2 Meerkosten die samenhangen met eventuele bijzondere wensen van de opdrachtgever met betrekking tot het opgedragen transport en / of de verzending komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de hoogte van deze kosten niet vooraf (schriftelijk) is overeengekomen, is de administratie van IKV Holland beslissend voor de hoogte van deze kosten, behoudens door opdrachtgever geleverd tegenbewijs.  Artikel 5 Aansprakelijkheid  5.1 IKV Holland is zowel in geval van beschadiging en verlies als in geval van vertraging van transporten slechts aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van boek 8 BW alsmede die van het CMR en de AVC. 5.2. De aansprakelijkheid van IKV Holland is in elk geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. IKV Holland zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.  5.3 In alle overige gevallen is iedere aansprakelijkheid uitgesloten behoudens in het geval van opzet of grove schuld van IKV Holland, grove schuld of opzet van haar personeelsleden daaronder uitdrukkelijk niet begrepen. Mocht IKV Holland evenwel toch aansprakelijk zijn in het geval van opzet of grove schuld van haar personeelsleden, dan is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert.  Artikel 6 Betaling  6.1 De vracht en verdere op de goederen drukkende kosten zijn bij gefrankeerde zending opeisbaar vanaf het moment dat de vrachtbrief aan IKV Holland is overhandigd, dan wel vanaf het ogenblik dat IKV Holland de opdracht aanvaardt.  6.2 Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij inontvangstneming van de goederen verplicht de vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten te betalen; indien de geadresseerde deze op eerste aanmaning niet voldoet, is de opdrachtgever naast de geadresseerde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling aan IKV Holland.  6.3 Indien IKV Holland -anders dan bij ongefrankeerde zending- op verzoek van de opdrachtgever of afzender, de vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten met betrekking tot het verrichte transport in rekening brengt bij de geadresseerde of een derde, blijft de opdrachtgever tot betaling van deze bedragen volledig verplicht naast de geadresseerde of derde indien de geadresseerde of derde deze op eerste aanmaning niet voldoet. 6.4 Facturen van IKV Holland dienen te zijn voldaan binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.  6.5 Facturen worden geacht door opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen acht dagen na factuurdatum IKV Holland een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.  6.6 De bevoegdheid van opdrachtgever om betaling op te schorten of te verrekenen, is uitgesloten. 6.7 Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij verplicht om naast de hoofdsom een maandelijkse rente te betalen gelijk aan 3 % boven de wettelijke handelsrente.  6.8 De opdrachtgever is bij niet tijdige of volledige nakoming van een of meer betalingsverplichtingen bovendien buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling vermeerderd met rente verschuldigd aan IKV Holland, met een minimumbedrag van € 300,00.  6.9 Betalingen zullen eerst strekken in mindering op de kosten, vervolgens op vervallen rente en vervolgens op de hoofdsom, waarbij geldt dat een betaling steeds in mindering wordt gebracht op de langst openstaande factu(u)r(en), een en ander ongeacht de omschrijving van opdrachtgever bij de betaling.  



6.10 De opdrachtgever kan zich nimmer tegenover IKV Holland beroepen op een hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling, welke de termijn van veertien dagen overschreed.  6.11 IKV Holland is bevoegd enig bedrag dat de opdrachtgever is verschuldigd aan een andere tot IKV Holland behorende partij geheel of gedeeltelijk in naam van de opdrachtgever te betalen. Tot het beloop van deze betaling is IKV Holland jegens de opdrachtgever gekweten. IKV Holland is voorts te allen tijde bevoegd om vorderingen op of schulden aan opdrachtgever te verrekenen met schulden en vorderingen van tot de IKV Holland behorende partijen op opdrachtgever.  6.12 Ingeval van artikel 6.2 en 6.3 zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de in deze bepalingen genoemde derdepartijen.  Artikel 7 Beëindiging overeenkomst  7.1 IKV Holland kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen indien: - de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten met IKV Holland niet nakomt;  de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien aan hem surseance van betaling wordt verleend;  - de opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of daartoe een verzoek heeft ingediend of anderszins onder curatele/bewind wordt gesteld;  - de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen.  7.2 IKV Holland zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden zijn.  7.3 In geval van dreigende financiële problemen waaronder een aanvraag voor faillissement dan wel een surseance van betaling dan wel beslaglegging op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht IKV Holland hiervan tijdig, minimaal twee maanden van tevoren, in kennis te stellen.  7.4 In het geval de opdrachtgever, rechtspersoon zijnde, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel aan deze rechtspersoon surseance van betaling wordt verleend dan wel op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever beslag is gelegd, zijn de bestuurders van de vennootschap naast de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen welke IKV Holland op de opdrachtgeverrechtspersoon heeft, indien en voor zover de bestuurders de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen IKV Holland en de opdrachtgeverrechtspersoon voor ontvangst en akkoord hebben ondertekend. Door middel van deze akkoordverklaring binden de bestuurders zich aan de inhoud van de algemene voorwaarden van IKV Holland.  Artikel 8 Retentierecht  8.1 IKV Holland heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken, gelden en documenten, deze laatste in de ruimste zin des woords, die zij in verband met de vervoersovereenkomst onder zich heeft.  8.2 Tegenover de opdrachtgever, afzender, ontvanger en geadresseerde kan IKV Holland het recht van retentie steeds uitoefenen op zaken, gelden en documenten voor hetgeen haar verschuldigd is of zal worden door opdrachtgever of geadresseerde uit welken hoofde dan ook. Daaronder wordt tevens verstaan de kosten die IKV Holland maakt in de uitoefening van het retentierecht. Voor deze kosten is de opdrachtgever tevens aansprakelijk.  8.3 IKV Holland kan dit retentierecht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.  8.4 Zolang de zaken niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft IKV Holland het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid wordt gesteld voor de vracht en alle vorderingen die zij ten late van de afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft IKV Holland het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen dan wel een eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan haar vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.  



8.5 IKV Holland is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld mocht voortvloeien.  Artikel 9 Pandrecht  9.1 Indien bij de afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is degene 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.  9.2 Op alle goederen, documenten en gelden die IKV Holland uit welken hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 BW voor alle vorderingen die IKV Holland ten laste van de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen.  9.3 Bij niet voldoening van de vorderingen geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze, of indien daaromtrent overeenstemming is bereikt, nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan middels een onderhandse verkoop.  9.4 De bevoegdheid tot verkoop als bedoeld in het voorgaande lid houdt in de zich in zijn bezit bevindende zaken op kosten van de opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de artikelen 3:249 e.v. BW en zichzelf uit de opbrengst alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te voldoen, een en ander indien de opdrachtgever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door hem aan IKV Holland verschuldigd zijn,dan wel de opdrachtgever IKV Holland goede grond heeft gegeven te vrezen, dat in die betalingsverplichtingen zal worden tekortgeschoten.  9.5 IKV Holland kan het onderpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te harer beoordeling staande andere gelijkwaardige vorm van zekerheid, waardoor het bepaalde in deze algemene voorwaarden met betrekking tot het retentierecht en opschortingrecht en het pandrecht komen te vervallen.  Artikel 10 Rembourszendingen  10.1 Indien IKV Holland in opdracht van de opdrachtgever rembourszendingen vervoert en/of aan IKV Holland, althans een der personen feitelijk werkzaam voor IKV Holland, gelden worden betaald welke aan opdrachtgever dienen te worden afgedragen, is de opdrachtgever aan IKV Holland vergoeding verschuldigd welke vergoeding gelijk is aan de in de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden genoemde tarieven inzake rembours.  10.2 Voor IKV Holland bestaat een maximale wachttijd van dertig minuten voor inontvangstneming van de aan haar of de in haar dienst zijnde personen af te dragen gelden. Hierna is IKV Holland gerechtigd de zending bij de ontvanger te lossen en haar route te vervolgen zonder ontvangst van de gelden verder af te wachten. IKV Holland kan voor de niet tijdige afdracht van gelden niet door de opdrachtgever worden aangesproken. Voor het vaststellen van de tijdsoverschrijding is de analoge of digitale tachograafschijf van IKV Holland bindend.  Artikel 11 Opschorting  11.1 Gedurende de periode dat de opdrachtgever aan enigerlei opeisbare (betalings)verplichting jegens IKV Holland nemer niet heeft voldaan, is IKV Holland bevoegd de (verdere) nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen prijs en eventuele verdere schade van IKV Holland te vergoeden en zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid van IKV Holland jegens de opdrachtgever.  Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze  12.1 Op alle overeenkomsten van IKV Holland is uitsluitend Nederlands recht van toepassing  12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.  12.3 IKV Holland kiest te dezer zake domicilie te Ede 


