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Dalessi Internationaal Transport B.V. 
Algemene Voorwaarden 

 
1. Acceptatie / Krediet limiet:  

 Alle relaties worden op kredietwaardigheid gecheckt via een kredietbeoordelaar. 

Na deze check stelt de directie een kredietmaximum vast die u schriftelijk zal worden 

bevestigd. 

 

2. Tarieven:  
 Tarieven zijn in Euro’s en exclusief B.T.W. . 

 Tarieven zijn inclusief (maximaal) twee uur “vrij” voor het laden en inclusief 
(maximaal) twee uur “vrij” voor het lossen. 

 Tarieven zijn op basis van onbegeleid transport. 

 Transit tijd: Dag “A” laden  “Dag “D” lossen. Maandag t/m vrijdag 07.00-17.00 uur. 
Avond, nacht en/of Weekend leveringen nader overeen te komen.  

 Alle tarieven zijn op basis van AVC (Binnenland) en/of CMR condities (Buitenland). 

 Aangeboden offertes zijn maximaal 3 maanden geldig. 
 

3. Toeslagen: 
 Tarieven zijn exclusief dieseltoeslag. 

De dieselclausule wordt als volgt berekend: 30 % van onze kostprijs bestaat uit 
brandstof, een stijging van 3 % van de brandstofkosten betekent 1 % stijging van het 
tarief. Dit wordt per maand berekend en voor het begin van de nieuwe maand, 
schriftelijk, aan u bevestigd.  

 Tarieven zijn exclusief ADR/IMO Toeslag. 
Toeslag per ADR / IMO Klasse, per zending: € 50,-  

 Tarieven zijn exclusief douane controles, alle controles zijn voor rekening en risico van 
de opdrachtgever. 

 Wachtkosten tijdens laden en/of lossen worden doorberekend à € 45,- per uur met 
een maximum van 5 uur, daarna geldt het “dagtarief” à € 450,- per dag. 

 Indien leveringen uitgesteld worden met meer dan twee dagen, wordt zowel de kade 
huur (à € 20,- per dag) als de trailerhuur (à € 50,- per dag) doorberekend aan de 
opdrachtgever. 
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4. Opdrachten  
 Alle opdrachten tot transport dienen schriftelijk aan ons te worden gestuurd. 

De opdracht moet voorzien zijn van de volgende gegevens:  
- Uw BTW nummer. 
- Volledige N.A.W. (Naam, adres en woonplaats) gegevens van het laad en los adres. 
- Openingstijden laad- en losadres. 
- Volledige opgave, (handels, geen merk!) benaming en het aantal van de te laden 

goederen. 
- Eventuele ADR / IMO gegevens. 
- Bijzonderheden (T1 Goederen, BTW verlegd enz.)  
Wij behouden ons het recht voor na wijzigingen aan de opdracht het tarief te herzien. 
(Bijvoorbeeld door een extra laad of los adres, douane stop e.d. )  
 

5. Lading:  

 Het is de verantwoordelijkheid van de verlader/opdrachtgever om goederen 

zeewaardig te verpakken en te verladen. Eventueel zekeren (vastzetten) van de lading 

gebeurt op instructie en onder toezicht van de verlader/opdrachtgever. 

 Alle laad/los en ladingzekeringswerkzaamheden dienen onder toezicht en 

verantwoordelijkheid van verlader/opdrachtgever en/of ontvanger/opdrachtgever  
plaats te vinden. 

 Pallets en/of andere verpakkingseenheden worden niet geruild. 

 Maximum laadgewicht per vracht: 25.000 Kg. .  

 Het is verboden om goederen bestaande uit alcohol, tabak en/of andere 

accijnsgoederen aan Dalessi ten vervoer aan te bieden. Ook is het verboden om aan 

Dalessi goederen ten vervoer aan te bieden waarvan de waarde hoger is dan het 

bedrag van de beperkte aansprakelijkheid van artikel 23 CMR. Dalessi is niet 

aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit althans is de schade in dat geval 

maximaal het bedrag van de CMR-limiet. 
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 Bij ADR / IMO zendingen is het de verantwoordelijkheid van de 

verlader/opdrachtgever om de volgende informatie, documentatie en stickers 

beschikbaar te stellen: 

- Juiste (schriftelijke) opgave ADR / IMO klasse ruim voor aanvang van het transport. 

Zonder bevestiging van deze gegevens kunnen wij de opdracht niet accepteren. 

- ADR kaarten in de wettelijk verplichte talen. 

- Verklaring van verpakking conform ADR / IMO voorschriften. 

- Gevaarlijke stoffen verklaring voor het transport over water (DGN Verklaring)  

- IMO Stickers voor het merken van de oplegger t.b.v. transport over zee. 

Worden de stickers niet beschikbaar gesteld door de afzender/opdrachtgever dan 

zullen de kosten voor de stickers (€ 50,- per IMO Klasse) in rekening gebracht 

worden. 

- ADR / IMO Klasse 1, Klasse 6.2 en Klasse 7 zijn uitgesloten van transport 

 

6. C.M.R. / Vrachtpapieren:  

 Het is de verantwoordelijkheid van de afzender/opdrachtgever om de correcte en 

verplichte CMR en/of andere vrachtpapieren op te stellen en aan de chauffeur mee te 

geven. (CMR’s, ADR kaarten, Weegbonnen, Bijlage VII enz.)  

In geval van het ontbreken van CMR’s en/of andere vrachtpapieren kunnen wij op geen 

enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het niet juist opmaken van de CMR 

en/of andere vrachtpapieren. Dit is en blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van 

de opdrachtgever/afzender. 
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7. Aansprakelijkheid:  

 Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van 

toepassing:  

- Voor binnenlands wegvervoer: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) 

- Voor grensoverschrijdend wegvervoer: het CMR-verdrag alsmede in 

aanvulling hierop de AVC 2002. 

- Voor overige werkzaamheden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met 

uitsluiting van artikel 23 (arbitrage-clausule). 

 

 Voor zover niet reeds in de bovenstaande voorwaarden is voorzien, zijn tevens van 
toepassing de TLN algemene betalingsvoorwaarden 2002. Met betrekking tot de 
bovenstaande voorwaarden geldt dat steeds de laatst gedeponeerde versie van 
toepassing is. Op uw verzoek zal u kosteloos een exemplaar van de gevraagde 
voorwaarden worden toegezonden. 

 Op de door Dalessi uit te voeren werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen kunnen (ook) worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 
Rechtbank te Rotterdam. 
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8. Facturatie:  
 Standaard zijn alle gefactureerde bedragen in Euro’s.  

(UK Ponden en/of andere valuta is mogelijk)  

 Facturen worden exclusief vrachtpapieren, per post, aan u toegestuurd. 

(E-Invoicing is mogelijk!). 

Uiteraard zijn alle vrachtpapieren op verzoek verkrijgbaar. 

 De betalingstermijn is maximaal 30 dagen na factuurdatum. 

 Kosten voor aanmaningen en/of incasso procedures zijn voor rekening en risico van 

de opdrachtgever. 

 

9. Betalingen: 

 Betalingen uitsluitend elektronisch. (Internetbanking)  
  Betalingen per cheque worden niet geaccepteerd. 

 Per betaling dient u onze factuurnummers te specificeren. 
 

 

 

 


