Voorwaarden en condities:
Afhankelijk van de aard van onze werkzaamheden zijn van toepassing:
Op wegvervoer:
de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de
rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, in geval van internationaal wegvervoer gelden de AVC in
aanvulling op het CMR verdrag;
Op Physical Distribution werkzaamheden:
de LSV Voorwaarden 2014, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam
en Rotterdam;
Op expeditie werkzaamheden, douaneformaliteiten en fiscale vertegenwoordiging:
de Nederlandse Expeditie voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te
Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van art. 23.
- Het is opdrachtnemer niet toegestaan om, ter uitvoering van de opdracht, op zijn beurt gebruik
te maken van een andere vervoerder.
- Opdrachtnemer garandeert dat bij de uitvoering van de opdracht door haar minimaal het
wettelijk minimumloon zal worden betaald aan haar werknemers, alsmede dat de Duitse wet op
het Minimumloon, in het bijzonder sectie 20, zal worden nageleefd.
- Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle mogelijke aanspraken van derden die
betrekking hebben op overtreding van de Nederlandse of Duitse Wet Minimumloon als ook Wet
Aanpak Schijnconstructies.
- Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van enige werknemer die stelt niet
(tijdig) het juiste loon te hebben ontvangen.
Op alle overige werkzaamheden:
de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder aktenummer 69/2002;
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten
overeenkomst(en) worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Tilburg. Nederlands recht
is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand
gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kunt u ook hier of via
www.wouterstransport.nl onder het kopje “AV & Condities” teruglezen en downloaden.
Bij het incidenteel vervoeren van levensmiddelen geldt dat u hiervoor beschikt over een registratie bij
het NVWA.
Verder dient bij het incidenteel vervoer van levensmiddelen de richtlijnen W.230.01 Richtlijnen
hygiëne, orde en netheid en W.231.01 - Richtlijnen voor opslag en vervoer van
Levensmiddelen gevolgd te worden. Deze richtlijnen zijn aan u voor of bij het sluiten van de
overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kunt u ook
hier of via www.wouterstransport.nl onder het kopje “Richtlijnen levensmiddelenvervoer”
teruglezen en downloaden
Door het accepteren van de transportopdracht verklaart u, dat u zowel de Algemene Voorwaarden &
condities, als de Richtlijnen levensmiddelenvervoer heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Wouters Transport B.V.
Postbus 71
5120 AB Rijen.

