
Algemene voorwaarden van Fa. O.J. Contant en Zn.  
Gevestigd te Tholen.  
Artikel 1  
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het verrichten van diensten door Fa. 0. J. 
Contant en Zn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.  
1.2 De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door 
aanvaarding van onze aanbieding c.q. door de totstandkoming van de overeenkomst. De 
opdrachtgever verbindt zich akkoord te gaan met deze bepalingen en zich te onderwerpen 
aan de daarin te zijnen aanzien op genomen verplichtingen, met terzijdestelling van eigen 
bepalingen of voorwaarden die daarmee in strijd zijn.  
1.3 Fa. O.J. Contant en Zn. aanvaardt geen algemene verwijzing door de opdrachtgever 
naar welke andere voorwaarden dan ook. Onderhavige voorwaarden prevaleren te allen 
tijden boven de voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Fa. 0. J. Contant en Zn. andere 
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. 

  
Artikel 2  
2.1 Voor zover toepasselijkheid van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot 
Internationaal Vervoer van Goederen over de weg (hierna CMR verdrag) niet rechtstreeks 
voortvloeit uit artikel 1 lid 1 van dit Verdrag, zijn op alle grensoverschrijdende 
vervoerswerkzaamheden over de weg door Fa. 0. J. Contant en Zn. de bepalingen van het 
CMR Verdrag van overeenkomstige toepassing. 
2.2 Op alle vormen van dienstverlening die Fa. 0. J. Contant en Zn. verricht als  
transportondememer/sneldienstservice zijn de Algemene Vervoersconditie’s , oftewel AVC 
condities, naast deze Algemene Voorwaarden van Fa. O.J. Contant en Zn. van toepassing. 
In geval van strijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van Fa. O.J. Contant en Zn.  
2.3 Bij onder/aftekenen onder voorbehoud van aantallen en gewicht kan Fa. O.J. Contant en 
Zn. niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen.  

 
Artikel 3  
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders 
overeengekomen.  
3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en op goed 
te bereiken en te berijden bestemmingen.  
3.3 De overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk 
contractdatum geldende lonen, loonkosten, sociale- en andere overheidslasten, prijzen en 
alle andere kosten. In geval van verhoging van een of meer van deze factoren, ook al 
geschiedt zulks ingevolge reeds bij de datum van de aanbieding respectievelijk de 
contractdatum voorzienbare omstandigheden, behoudt Fa. O.J. Contant en Zn. zich het recht 
voor de aanbieding respectievelijk contractprijs dienovereenkomstig te verhogen.  
3.4 Alle wijzigingen van de opdracht c.q overeenkomst, hetzij door opdracht en/of aanwijzing 
daartoe door de opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens ten tijde 
van de opdracht c.q. ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet overeenstemmen 
met de gegevens zoals die tijdens de uitvoering bekend worden, behoren wanneer daaruit 
meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden.  

3.5 Fa. O.J. Contant en Zn. behoudt zich het recht voor verricht meerwerk en/of wachturen 
afzonderlijk In rekening te brengen 

.  
Artikel 4— betaling  
4.1 De opdrachtgever dient facturen binnen de gestelde krediettermijn te voldoen. Het is de 
opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fa. 



O.J. Contant en Zn. de vrachtpenningen en/of declaraties te verrekenen of anderszins 
schuldvergelijking toe te passen.  
4.2 Bij gebreke van tijdige betaling is Fa. O.J. Contant en Zn. gerechtigd om, zonder een 
daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum vertragingsrente te berekenen 
ten berdrage van 4% per jaar boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V., 
berekend over de hoofdsom.  
4.3 Betaling dient plaats te vinden door overschrijving op rekening nr. 36.26.30.453 t.n.v. Fa. 
Contant VOF, Tholen tenzij anders is overeengekomen.  
4.4 Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag van de vordering verhoogd met 10%  
administratiekosten. Daarnaast is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, welke 15% van de hoofdsom bedragen 
met een minimum van 45,00 euro.  
4.5 Opdrachtgever is vanaf de vervaldatum gerechtelijke incassokosten verschuldigd, dit in 
afwijking van artikel 56 en 57 van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering.  

 
Artikel 5— retentierecht  
5.1 Fa. 0. J. Contant en Zn. behoudt zich, bij gebreke van betaling het recht voor afgifte van 
zaken of documenten te weigeren aan eenieder, die uit andere hoofde dan de 
vervoersovereenkomst of Overeenkomst tot doen vervoeren, recht heeft op aflevering 
daarvan.  
5.2 Dit retentierecht vervalt zodra aan Fa. O.J. Contant en Zn. het bedrag is betaald 
waarover geen geschil bestaat en voldoende zekerheid is gesteld voor de betaling van die 
bedragen, waaromtrent wel geschil bestaat of waarvan de hoogte nog niet kan worden 
vastgesteld.  

 
Artikel 6- reclame  
6. Reclames dienen binnen 7 dagen na het verrichtenvan diensten per aangetekend 
schrijven ter kennis van Fa. O.J. Contant en Zn. te worden gesteld op straffe van verval van 
iedere aanspraak van opdrachtgever terzake.  

 
Artikel 7 — overmacht  
7.1 Fa. O.J. Contant en Zn. is niet aansprakelijk, indien en voorzover zij de overeenkomst 
niet geheel of gedeeltelijk kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan 
elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Fa. 
O.J. Contant behoort te komen. Vertraging of niet nakoming als gevolg van 
vervoersmoeilijkheden, bedrijfsstoornissen of werkstakingen gelden uitdrukkelijk als 
overmacht.  
7.2 De opdrachtgever vrijwaart Fa. O.J. Contant en Zn. voor alle aansprakelijkheid van 
derden, wegens schade voortvloeiend uit de door Fa. O.J. Contant en Zn. ten behoeve van 
de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  

 

Artikel 8— verzekering  

8. Verzekering van welke aard dan ook wordt slechts voor rekening en risico van de 
opdrachtgever door Fa. O.J. Contant en Zn. verzorgd op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek 
daartoe van de opdrachtgever. De te verzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden 
vermeld, waarbij opgave van de waarde alleen niet voldoende is.  



 
Artikel 9 beëindiging overeenkomst  
9. Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan Fa. O.J. Contant en Zn. de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst door middel van 
een schriftelijke kennisgeving beëindigen indien:  
• de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel voorlopige surseance 
van betaling wordt verleend of anderszins de zeggenschap over zijn vermogen heeft 
verloren.  
• de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de met Fa. O.J. Contant en Zn. 
gesloten overeenkomst of van deze voorwaarden, terwijl de opdrachtgever na in gebreke te 
zijn gesteld nalaat alsnog binnen 30 dagen aan zijn verplichtingen te voldoen.  

 
Artikel 10— geschillen  
10.1 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is 
bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.  
10.2 Alle geschillen direct of indirect uit de Overeenkomst en de daarop van toepassing 
zijnde Algemene Voorwaarden voortvloeiend of daarmee verband houdend kunnen 
uitsluitend, met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort, worden beslist door drie 
arbiters. Een geschil is aanwezig wanneer een der partijen verklaart dat dit het geval is.  
10.3 Ondanks het in het voorgaande lid bepaalde staat het Fa. O.J. Contant en Zn. vrij 
vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet door de 
wederpartij binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de 
gewone bevoegde rechter te Middelburg.  

 
Artikel 11 — wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden  
11. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te 
Middelburg. Van toepassing Is steeds de laatst gedeponeerde versie.  

 
 


