
VERVOERSOVEREENKOMST
Eigen rijder individueel
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 13 – 10 – 2015 onder nummer 9011591310beoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:
1. 

hierna aangeduid als: opdrachtgever
en

2. 

hierna aangeduid als: transporteur

overwegende dat:
opdrachtgever en transporteur beide ondernemingen zijn,  welke werkzaam zijn in hetberoepsgoederenvervoer,  zowel nationaal,  als internationaal;transporteur een zogenaamde eigen rijder is,  welke in opdracht van anderen uitsluitend van A naar Brijdt;opdrachtgever gebruik wil gaan maken van de transportdiensten van transporteur en zelf dewerkzaamheden van transporteur zal plannen,de transporteur op de hoogte is van de (fiscale) vereisten van (fiscaal) ondernemerschap en meenthieraan te voldoen.

zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1 Werkzaamheden

1. Transporteur verplicht zich tot het vervoer van vrachten in opdracht van opdrachtgever tegen de inartikel 5 genoemde prijs en beschikt over een eigen trekkende eenheid (trekker). Veelal wordt gereden opde volgende landen:  en worden de volgende goederen vervoerd: ,  waarbij uitdrukkelijk gevaarlijke stoffenzijn inbegrepen.

Artikel 2 Tijdsduur
1. De looptijd van de overeenkomst is .2. De overeenkomst vangt aan op:  of zoveel eerder of later transporteur beschikt over de noodzakelijkevergunningen en transportmiddelen.3. Partijen komen overeen dat indien een der partijen niet langer wil samenwerken met de andere partij,deze partij dit direct kenbaar zal maken aan de andere partij en zo spoedig mogelijk in onderling overlegde overeenkomst zal worden beëindigd. Indien partijen geen akkoord kunnen bereiken over het tijdstipvan de beëindiging,  zal een door partijen benoemde derde partij een voor beide partijen dwingendeeindtermijn opleggen,  welke zal liggen tussen de 1 en 26 weken,  al naar gelang het zakelijke belang vanbeide partijen en de duur dat de overeenkomst heeft bestaan.

Artikel 3 Vervoersomvang en –vaststelling
1. opdrachtgever zal er naar streven transporteur gedurende  per jaar in te zetten,  waarbij ongeveer  zalworden verreden. De werkweek is in principe van maandag tot en met vrijdag. Incidenteel kan ook in hetweekend worden gereden. Maximaal zal transporteur  per jaar worden ingezet.



2. opdrachtgever garandeert transporteur  per jaar. Transporteur is in principe  per jaar beschikbaar.Indien dit aantal kilometers niet wordt gehaald,  zal opdrachtgever deze toch vergoeden aan transporteur,tenzij transporteur zich niet  beschikbaar heeft gesteld.3. De bepaling van de niet beschikbare dagen is aan transporteur,  doch zal deze dagen - behalve bijovermacht- minimaal een week van tevoren aankondigen. Transporteur zal zoveel mogelijk rekeninghouden met de belangen van opdrachtgever.4. De vaststelling van het aantal te verrekenen kilometers zal per week geschieden. Als basis voor deverrekening gelden de vervoersopdrachten en de door transporteur bijgehouden rittenstaat,  waarop dedaadwerkelijk verreden kilometers worden bijgehouden.5. Indien beschikbare en betrouwbare computerprogrammatuur een berekening geeft op basis van desnelste route en deze meer dan  lager uitkomt dan de daadwerkelijk verreden kilometers dan zal dezecomputerberekening als basis dienen voor de verrekening van de verreden kilometers.6. De start- en eindplaats is,  tenzij anders overeengekomen,  de vestigingsplaats van transporteur.

Artikel 4 Condities en Voorwaarden
1. Op het binnenlandse vervoer zijn de AVC-condities (Algemene Vervoerscondities 2002,  gedeponeerd tergriffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en ter griffie van de rechtbank teRotterdam onder nummer 2/2015) van toepassing.2. Op het grensoverschrijdende vervoer is het CMR-bepalingen van toepassing,  zoals neergelegd in het CMRverdrag,  met aanvullend boven aangehaalde AVC 2002.3. De Algemene Betalingsvoorwaarden Transport en Logistiek Nederland,  gedeponeerd ter griffie van derechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002 onder aktenummer 69/2002 zijn eveneens van toepassing.4. Met betrekking tot de voorwaarden vermeld onder lid a,  b en c gelden steeds de laatst gedeponeerdeversies,  welke terug te vinden zijn op de site van de stichting Vervoeradres,  www.sva.nl (a en b),  alsmedede stichting TLN www.tln.nl (c).5. Transporteur zal,  zijnde vervoerder,  voor het risico vermeld onder lid a en b en zogenaamdevervoerdersaansprakelijkheids- of transportverzekering afsluiten.6. Indien het te vervoeren goed een hogere waarde vertegenwoordigt dan hetgeen bepaald onder lid a en b,zal opdrachtgever dit meerdere (laten) verzekeren.

Artikel 5 Vergoeding

Artikel 6 Verplichtingen transporteur
1. De transporteur is verplicht:a. het opgedragen vervoer direct en zonder onnodige vertraging te verrichten. In het gevaltransporteur op enig moment haar opdracht niet,  of niet tijdig,  kan uitvoeren,  dient zij hiervan,onder vermelding van de oorzaak,  direct melding te maken bij opdrachtgever;b. het opgedragen vervoer te verrichten met voor dit vervoer geschikt,  schoon en representatiefmaterieel,  wat in eigendom of aantoonbaar (langdurig) gehuurd is;c. het beschikbare materieel in goede staat van onderhoud te hebben en houden;d. het vervoer alleen te laten verrichten door zichzelf of eventueel bekwaam personeel,  welke tevensvoldoende verzorgd en behoorlijk gekleed is (zijn). Indien beide niet beschikbaar zijn,  zaltransporteur zorgen voor vervanging welke minimaal gelijkwaardig zal zijn. Dit kan ookplaatsvinden door het inschakelen van een andere transportondernemer. Dit laatste gebeurt inoverleg met en na toestemming van opdrachtgever;e. te laden en te lossen of daarbij te assisteren en daarna indien nodig en gewenst de binnenzijde vande vrachtruimte zodanig schoon te (laten) maken,  dat het product dat daarna geladen moetworden absoluut geen waardevermindering kan ondergaan. Ook wanneer transporteur de trailer,aanhanger en/of container achter laat,  dient deze wel voldoende schoon te zijn;f. het wegen van lading steeds zorgvuldig te laten gebeuren. Gewichtsverschillen tussen de geladenen de geloste hoeveelheden kunnen schadeclaims van opdrachtgever aan transporteur met zichmeebrengen;g. op verzoek van opdrachtgever het door hem in te zetten materieel geheel op kosten vanopdrachtgever in de kleuren van opdrachtgever te laten brengen en reclame ten behoeve vanopdrachtgever aan te laten brengen;h. te beschikken over een zogenaamde binnenlandse vervoersvergunning,  alsmede een zogenaamdeeurovergunning,  zoals afgegeven door de NIWO (www.niwo.nl,  Nationale en InternationaleWegvervoer Organisatie) te Rijswijk;i. indien gevraagd door de opdrachtgever voor de functionerende chauffeur een verklaring omtrentgedrag te overleggen;j. de eigen rittenstaat en eventueel ook rittenstaat van opdrachtgever,  alsmede de benodigdevervoersdocumenten goed en correct in te vullen en waar nodig te verstrekken aan opdrachtgever



en eventuele derden. Opdrachtgever kan alleen formulieren door transporteur laten invullen welke
opdrachtgever nodig heeft voor doorfacturering en voor controle van de factuur vantransporteur;

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever
1. opdrachtgever is verplicht:a. de factuur van transporteur,  inzake de in deze overeenkomst bedoelde werkzaamheden,  binnen na factuurdatum (welke niet meer dan twee werkdagen voor ontvangstdatum mag liggen) tevoldoen,  zonder enige verrekening;b. reclames op de factuur van transporteur binnen tien dagen na factuurdatum, alsmede eventueleschades of manco’s binnen tien dagen na het daadwerkelijk vervoer of als het niet anders mogelijkwas na constatering,  kenbaar te maken aan transporteur,  bij gebreke waarvan transporteur dereclame naast zich neer kan leggen;c. transporteur zodanig van werk te voorzien dat de jaaromzet redelijkerwijs haalbaar is en dit werktevens zodanig zal plannen dat transporteur in het weekend (tenzij anders overeengekomen) vrijzal zijn van opdrachten;d. bij de planning van de transporteur rekening te houden met de laatste versie van hetrijtijdenbesluit,  zowel de nationale als de internationale versie;e. indien opdrachtgever opdracht geeft tot omkoppelen van de oplegger,  dan kan transporteur nietaansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de oplegger.

Artikel 8 Geheimhouding en werk voor derden
1. Transporteur en opdrachtgever zullen tegenover derden geheimhouding in acht nemen met betrekkingtot alle gegevens,  welke partijen gedurende deze overeenkomst bekend worden. Hierbij kan onder meergedacht worden aan deze overeenkomst,  bedrijfsgegevens van de beide partijen,  de vervoersopdrachten,maar ook gegevens van opdrachtgevers van opdrachtgever.2. Het is transporteur toegestaan andere vervoersopdrachten te accepteren dan voor opdrachtgever.Transporteur zal een zodanige opdracht tijdig melden aan opdrachtgever en deze vervoersopdrachtenzullen nooit voor bedrijven geschieden welke direct of indirect een relatie hebben met opdrachtgever,tenzij met toestemming van opdrachtgever.3. Indien opdrachtgever gemotiveerde bezwaren heeft tegen een vervoersopdracht voor derden,  zaltransporteur deze vervoersopdracht niet uitvoeren. Opdrachtgever dient dit wel direct te melden.

Artikel 9 Omzetbelasting en gezagsverhouding.
1. Alle bedragen vermeld in deze overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting.2. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen,  dat geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zakevan deze overeenkomst en transporteur vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscusof andere (semi)overheidsinstelling,  voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringenen/of andere bedragen. In dit verband verklaart transporteur als transportonderneming ingeschreven testaan bij het handelsregister,  jaarlijks een winstaangifte voor de inkomstenbelasting ofvennootschapsbelasting te maken voor haar/zijn transportwerkzaamheden en over eenomzetbelastingnummer bij de belastingdienst te beschikken,  welke onder meer op de factuur wordtvermeld.3. Ook vrijwaart transporteur opdrachtgever voor alle aanspraken van derden,  met inbegrip vanNederlandse en Buitenlandse (overheids)instanties,  die het gevolg zijn van of samenhangen met dewerkzaamheden die transporteur heeft verricht in het kader van deze overeenkomst. Als opdrachtgeveruitdrukkelijk opdracht heeft gegeven tot een bepaalde,  mogelijk ook onwettige,  opdracht,  zal heteventuele gevolg daarvan ook voor rekening van opdrachtgever komen.4. Voortvloeiend uit lid b van dit artikel wordt uitdrukkelijk door opdrachtgever aan transporteur het rechtverleend om bepaalde vrachten te weigeren (bijvoorbeeld naar bepaalde landen of bepaalde soort vracht).Indien transporteur zich op dit lid beroept zal hij dit met redenen omkleed moeten doen.

Artikel 10 Domiciliekeuze
1. Voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en van al haar gevolgen verklaren partijen domicilie tekiezen te .



Artikel 11 Geschillenbeslechting
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen - waaronder begrependie,  welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van dezeovereenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn,  tussen transporteur enopdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12 Ontbinding
1. Deze overeenkomst wordt,  ook gedurende de looptijd van deze overeenkomst ontbonden indien:a. één van beide partijen,  schuldsanering of surseance van betaling aanvraagt of in staat vanfaillissement wordt verklaard;b. transporteur het vervoer niet meer kan verrichten omdat het transportmiddel waarmee hetvervoer gewoonlijk wordt verricht door een overheidsmaatregel wordt gevorderd;c. één van beide partijen in het kader van deze overeenkomst een wanprestatie van enige betekenispleegt,  waaronder uitdrukkelijk ook valt het niet betalen van de opdrachtgever binnen deovereengekomen periode,  en daarin volhardt ondanks schriftelijke sommatie van de wederpartij.De nalatige partij is bij een dergelijke wanprestatie in ieder geval een direct opeisbare boeteverschuldigd van €  per gebeurtenis,  onverlet de rechten op volledige schadevergoeding,  maarook directe ontbinding met volledige schadevergoeding behoort tot de mogelijkheden;d. één van beide partijen zijn bedrijf aan een derde verkoopt of overdraagt of de directe zeggenschapover zijn bedrijf verliest.

Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Opdrachtgever Transporteur


