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I. Algemene bepalingen. 
 
Deze algemene bedrijfsvoorwaarden Van der Vlist zijn opgesteld voor gebruik 
door de vennootschappen van de Van der Vlist Groep voor hun offerten en/of 
overeenkomsten en/of uitgevoerde werkzaamheden en/of gedane leveringen 
en/of elke geleverde andersoortige prestatie in de ruimste zin des woords, geen 
enkele uitgezonderd.  
Eigen voorwaarden van onze opdrachtgevers en/of derden zullen niet van 
toepassing zijn en de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden wordt 
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen 
Voorwaarden, vermeld op door ons uitgegeven documenten, zoals vrachtbrieven, 
ontvangstbewijzen of welk document dan ook, gelden slechts met in acht name 
van het hieronder bepaalde. 
Wij zijn gerechtigd onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden ook in te roepen in geval 
van buitencontractuele aanspraken tegen ons, waaronder eventueel ook ter zake 
van productaansprakelijkheid.  
 
Onder “Van der Vlist Groep” wordt verstaan de groep van vennootschappen, 
gevestigd zowel in Nederland als daarbuiten, die direct en/of indirect zijn gelieerd 
met Van der Vlist Transportgroep B.V., een naar Nederlands recht opgerichte 
vennootschap, met plaats van vestiging en kantoor in Nederland, en iedere 
afzonderlijke vennootschap die tot die groep behoort. 
 
Onder “Van der Vlist” wordt verstaan de vennootschap behorende tot de Van der 
Vlist Groep, die een overeenkomst sluit met een opdrachtgever, of die 
voornemens is zulks te doen. 
 
Onder “Overeenkomst” wordt verstaan de Overeenkomst tussen van der Vlist en 
een opdrachtgever, krachtens welke van der Vlist zich – vertegenwoordigd door 
een daartoe bevoegde functionaris – jegens deze opdrachtgever heeft verplicht 
tot het verrichten van een bepaalde dienst of prestatie , alles in de meest ruime 
zin des woords. 
 
II. Toepasselijke standaardcondities. 
 
Al naar gelang van de aard van de opdracht, werkzaamheden of andersoortige 
prestatie, dan wel van enige daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te 
beschouwen gedeelte, gelden naast deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden mede 

de navolgende gebruikelijke standaardvoorwaarden, met dien verstande dat in 
geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden en de 
bepalingen in standaardvoorwaarden, de bepalingen van deze Algemene 
Bedrijfsvoorwaarden zullen prevaleren, tenzij de bepalingen van de standaard 
voorwaarden aan Van der Vlist een uitgebreidere zekerheid, bescherming en/of 
beperking van aansprakelijkheid geven, in welke laatstgenoemde gevallen de 
desbetreffende bepalingen van de standaard voorwaarden zullen prevaleren: 
 
a. bij goederenvervoer over de weg en/of land: 

het “Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol 
van 1978 (CMR)”, zowel voor binnenlands als grensoverschrijdend vervoer, 
tenzij (andere) dwingendrechtelijke bepalingen van toepassing zijn. 

b. bij expeditiewerkzaamheden (douaneactiviteiten daaronder begrepen): 
 de “Nederlandse Expeditievoorwaarden”, gedeponeerd op 1 juli 2004 ter 

griffie van o.m. de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 juli 2004. 
c. bij physical distribution: 
 de “ Physical Distribution Voorwaarden” gedeponeerd ter griffie van o.m. de 
 Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 september 2000. 
d. bij opslagwerkzaamheden: 
 de “Veemcondities Amsterdam - Rotterdam”, gedeponeerd ter griffie van 

o.m. de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 maart 1994. 
e. bij stuwadoorswerkzaamheden: 
 de “Rotterdamse Stuwadoorscondities”, gedeponeerd ter griffie van de 
 Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 12 augustus 1976. 
f. bij kraan- of vijzelwerkzaamheden (zoals onder meer horizontaal en/of 

verticaal bewegen op land en over water, met welke middelen dan ook) : 
de “ Algemene voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door 
kraanexploitanten”,  gedeponeerd ter griffie van o.m. de 
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en van kracht vanaf 1 januari 1994. 

g. bij gecombineerd vervoer: 
 voor ieder deel van het vervoer de op dat deel toepasselijke rechtsregels, 

alsmede de artikelen 8:40 t/m 8:52 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 
h. bij luchtvervoer: 
 de standaardcondities, als vermeld op de achterzijde van de luchtvrachtbrief, 
      alsmede de condities waarnaar op die achterzijde wordt verwezen. 
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i. bij alle overige werkzaamheden c.q. bijkomende c.q. 
nevenwerkzaamheden: 

 voor zover deze niet begrepen kunnen worden onder één van de hierboven 
opgesomde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld aanneming, (de)montage-
/constructie - en reparatiewerkzaamheden in de ruimste zin, assemblage e.d. 
gelden de onder lid c. van dit artikel genoemde “Physical Distribution 
Voorwaarden” 

 
Worden standaardcondities herzien, dan geldt vanaf de datum van het depot der 
herziening de nieuwe tekst, onverminderd ons recht andere dan de reeds 
genoemde standaardcondities op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of 
andersoortige prestatie van toepassing te verklaren. 
 
III.   Aanbiedingen. 
 
a. Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht zijn alle aanbiedingen van 

Van der Vlist, onder welke benaming dan ook, geheel vrijblijvend en slechts 
van kracht voor de duur zoals aangegeven in de aanbieding. 

 Wordt in de aanbieding van Van der Vlist geen termijn genoemd, dan geldt 
deze voor een maximumduur van ten hoogste 2 maanden. 

b. Afwijkingen van aanbiedingen binden Van der Vlist slechts indien deze 
schriftelijk door Van der Vlist zijn geaccepteerd. 

c. Een latere aanbieding doet iedere eerdere aanbieding vervallen zonder dat 
aan de eerdere aanbieding(en) nog enig recht kan worden ontleend. 

d. Alle bij aanbiedingen gebezigde tekeningen, maat- en gewichtsopgaven of 
afbeeldingen zijn slechts bindend indien en voor zover deze door van der 
Vlist als uitgangspunt voor de prijs voor de aanbieding zijn genoemd of 
aanvaard. 

e. Iedere aanbieding is gebaseerd op een uitvoering door van der Vlist onder 
normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. 

 
IV.  Prijzen. 
 
a. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de situatie 

zoals die geldt ten tijde van de aanbieding respectievelijk de Overeenkomst. 
Ingeval van een nadien ingetreden verhoging van een of meer 
kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, loonkosten, 

brandstofkosten, belastingen en andere overheidsmaatregelen, 
verzekeringskosten, wijziging van wisselkoersen, invoerrechten en dergelijke, 
is Van der Vlist gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te 
verhogen en zijn deze gewijzigde prijzen bindend, ook ten aanzien van nog 
lopende overeenkomsten. 

b. Alle overeengekomen prijzen gelden in Euro’s. Indien prijzen zijn uitgedrukt 
in vreemde  valuta en de koers hiervan ten nadele van Van der Vlist wisselt, 
is Van der Vlist gerechtigd zodanig de prijzen te wijzigen dat de tegenwaarde 
in Euro’s gelijk blijft aan die  ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. 

c. De prijzen van Van der Vlist omvatten niet heffingen van overheids- , 
douane- of andere instanties, zoals onder meer BTW, invoerrechten, boeten 
enz., noch garanties of zekerheden aan wie dan ook te geven, noch kosten 
voor (politie-) begeleiding, technische keuringen of andere verplichtingen of 
kosten. Deze worden afzonderlijk berekend. 

d. Bij prijzen of tarieven, gebaseerd op tijdsduur, zoals bijvoorbeeld bij verhuur 
of  terbeschikkingstelling van personen, zaken of ruimten begint de tijd te 
lopen vanaf het moment dat de persoon of het voorwerp in het bedrijf van 
Van der Vlist (of eventueel op een andere door Van der Vlist aangegeven 
plaats) ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld, en wel tot aan het 
moment tot hij of het op dezelfde plaats weer volledig ter beschikking van 
Van der Vlist is gesteld. De tijd wordt echter zondermeer verlengd met de tijd, 
nodig voor eventuele reparaties van schade, die tijdens de 
terbeschikkingstelling is ontstaan, indien de opdrachtgever voor de 
betreffende schade op grond van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden 
aansprakelijk is. 

e. De prijzen van Van der Vlist zijn gebaseerd op een normale prestatie, te 
verrichten binnen normale werkuren en een normale tijdsduur. Voor 
bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of extra inspanning 
vereisende werkzaamheden, alsmede in geval van storende invloeden, hetzij 
ten aanzien van de prestatie hetzij ten aanzien van de tijdsduur of het tijdstip, 
komt Van der Vlist het recht toe op een extra in billijkheid te berekenen 
beloning, zoals sta- of wachtkosten e.d. respectievelijk komen de daardoor 
veroorzaakte extra kosten, zoals kraankosten e.d. voor rekening van de 
opdrachtgever. 

f. De prijzen van Van der Vlist zijn berekend op goed en veilig te bereiken, te 
verblijven en te berijden plaatsen, zoals onder meer los- en laadplaatsen. 
Blijkt achteraf dat in feite aan deze voorwaarden niet is voldaan, dan heeft 
Van der Vlist het recht de prijzen te  verhogen met alle daardoor ontstane 
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meerkosten plus – daarover – een redelijke winst, dan wel het recht de 
opdracht onuitgevoerd te laten c.q. op een door Van der Vlist te bepalen 
tijdstip tussentijds af te breken en te annuleren, in welk geval Van der Vlist 
recht heeft op betaling van hetgeen waarop recht bestond wanneer de 
opdracht wel c.q. volledig door van der Vlist zou zijn uitgevoerd. 

 
V. Betaling en betalingsverzuim. 
 
a. De facturen van Van der Vlist dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te 

zijn betaald. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening 
of inhouding van welke aard dan ook, op de door Van der Vlist aangegeven 
bankrekening. 

b. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is de 
opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en 
zal de opdrachtgever aan Van der Vlist een vertragingsrente verschuldigd 
zijn van 1,5% per maand over de verschuldigde bedragen vanaf de 
desbetreffende vervaldag.  

c. In geval van betalingsverzuim van de opdrachtgever komen alle kosten en 
uitgaven (waaronder begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand, zowel 
gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door Van der Vlist worden gemaakt 
met betrekking tot het incasseren van het verschuldigde bedrag, voor 
rekening van de opdrachtgever. 

d. In geval van betalingsverzuim van opdrachtgever is Van der Vlist gerechtigd 
in elk geval haar prestatieplicht uit hoofde van de overeenkomst ten aanzien 
waarvan opdrachtgever tekort schiet op te schorten. Daarnaast is Van der 
Vlist gerechtigd de uitvoering van alle andere Overeenkomsten die partijen 
met elkaar gesloten hebben op te schorten, totdat opdrachtgever al zijn 
verplichtingen jegens Van der Vlist is nagekomen, dit onverlet latende het 
recht van Van der Vlist op vergoeding van schade, rente en/of enige overige 
kosten. 

e. Opdrachtgever kan geen betaling weigeren of opschorten wegens de 
beweerdelijk gebrekkige of onvolkomen nakoming van de prestatieplicht van 
Van der Vlist, indien Van der Vlist niet schriftelijk erkend heeft dat er sprake 
is van een tekortkoming aan haar zijde. 

f. Van der Vlist is te allen tijde gerechtigd om de opdrachtgever te verzoeken 
om (geheel of gedeeltelijk) vooruit te betalen of om genoegzame zekerheid te 
verstrekken voor zijn bestaande en toekomstige betalingsverplichtingen aan 
Van der Vlist. Indien de opdrachtgever, des verzocht door Van der Vlist, in 

gebreke blijft om vooruit te betalen of om genoegzame zekerheid te 
verstrekken, zal van der Vlist gerechtigd zijn om met onmiddellijke ingang de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te  schorten. 

 
VI. Retentierecht en pandrecht. 
 
a. Van der Vlist heeft het recht afgifte van gelden, zaken en/of documenten die 

Van der Vlist in verband met de opdracht en/of de werkzaamheden onder 
zich heeft, te weigeren aan een ieder, die uit anderen hoofde dan de 
overeengekomen opdracht of werkzaamheden recht heeft op aflevering 
daarvan. 

b. Van der Vlist is gerechtigd het recht van retentie uit te oefenen op gelden, 
zaken en/of documenten, die Van der Vlist in verband met de opdracht c.q. 
werkzaamheden onder zich heeft, voor hetgeen aan Van der Vlist 
verschuldigd is of zal worden, ter zake van die opdracht c.q. werkzaamheden 
alsmede ter zake van een andere opdracht c.q. andere werkzaamheden. 

c. Op alle zaken, documenten en gelden, die Van der Vlist uit welke hoofde ook 
onder zich  zal hebben of zal verkrijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn 
gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 van het Nederlands Burgerlijk 
Wetboek, tot zekerheid voor de voldoening  van al het geen door de 
opdrachtgever aan Van der Vlist verschuldigd is of zal worden, uit welke 
hoofde dan ook. Van der Vlist is gerechtigd de verkoop van het onderpand 
op de bij de Wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming 
bestaat -onderhands te doen geschieden. 

 
VII. Levering goederen. 
 
De door Van der Vlist geleverde goederen blijven eigendom van Van der Vlist 
zolang het verschuldigde ter zake van die goederen niet c.q. niet volledig is 
voldaan. Reclames dienen uiterlijk bij levering te geschieden, bij gebreke 
waarvan de goederen geacht worden akkoord te zijn bevonden. Van der Vlist is 
bij tijdige reclame hooguit gehouden de reparatiekosten voor haar rekening te 
nemen en derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei schade of andere kosten. 
 
VIII.  Verzekering. 
 
Verzekering ten aanzien van zaken waaromtrent Van der Vlist met de 
opdrachtgever een overeenkomst sluit wordt slechts afgesloten voor rekening en 
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risico van de opdrachtgever en uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. 
De opdracht moet nauwkeurig de risico’s, waartegen verzekerd dient te worden, 
vermelden, anders wordt de opdracht als niet gegeven respectievelijk niet 
aanvaard geacht. Van der Vlist is echter steeds gerechtigd een opdracht tot 
verzekering om haar moverende redenen te weigeren.  
 
IX. Uitvoering. 
 
a. Van der Vlist is vrij in de wijze van uitvoering van de opdracht en 

werkzaamheden, tenzij daarover uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Alle opdrachten worden uitgevoerd in een door Van der Vlist te bepalen 
volgorde, waarbij de capaciteit van het aan Van der Vlist ter beschikking 
staande apparaat en de graad van bezetting daarvan medebepalend zullen 
zijn voor het begin en het beëindigen van de werkzaamheden. 

  
Data en/of termijnen worden niet gegarandeerd. Het vooraf of tussentijds 
verstrekken van inlichtingen geschiedt zonder dat daaruit enige gehoudenheid of 
aansprakelijkheid voor Van der Vlist voortvloeit. 
 
b. De opdrachtgever moet er voor zorgen, dat alle door hem te verstrekken 

gegevens, met name maten en gewichten en documenten, tijdig in ons bezit 
zijn en dat alles , wat zijnerzijds aan hulpmiddelen gesteld dient te worden 
tijdig aanwezig is en wel met voldoende capaciteit en uitrusting. 

 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, exactheid, duidelijkheid en 
volledigheid van alle door of vanwege hem verstrekte opgaven, 
mededelingen, aanwijzingen en instructies  van welke aard dan ook. 

 De opdrachtgever draagt zorg voor het aangeven en markeren van mogelijke 
bevestigingspunten op de lading alsmede de hijspunten en het zwaartepunt. 

 In geval van gevaarlijke stoffen dient de opdrachtgever voorts er voor te 
zorgen dat  daarvan aan Van der Vlist schriftelijk en uitdrukkelijk vooraf 
kennis wordt gegeven, met  name van die gegevens die krachtens de Wet 
en/of overheidsvoorschriften en bepalingen  voor de aan Van der Vlist 
verstrekte opdracht en/of door Van der Vlist uit te voeren werkzaamheden 
gelden. 

 
Voor alle verzuimen en/of onjuistheden en alle voor Van der Vlist daaruit 
voortvloeiende  schade is de opdrachtgever aansprakelijk en heeft hij zo nodig 
Van der Vlist tegenover aanspraken van derden te vrijwaren. 

 
c. In geval van tijdelijke overmacht blijft de opdracht van kracht, maar worden 

de  verplichtingen van Van der Vlist voor de duur van de overmacht 
opgeschort, een en ander met het recht van Van der Vlist om - uitsluitend ter 
keuze van Van der Vlist - in een dergelijk geval de opdracht, indien niet 
respectievelijk voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren en het reeds 
uitgevoerde in rekening te brengen. Alle door de overmachttoestand ontstane 
extra kosten komen ten laste van de opdrachtgever. 

 
Als overmacht gelden alle omstandigheden welke buiten de invloedssfeer van 
Van der Vlist liggen en die haar redelijkerwijs verhinderen om de Overeenkomst 
van haar kant tijdig of volledig na te komen. Daartoe worden bijvoorbeeld, doch 
daartoe niet beperkt, gerekend: 

- calamiteiten; 
- stakingen, arbeidsonrust, gebrek aan arbeidskrachten, ziekte en/of 

ongevallen van arbeidskrachten, uitsluiting; 
- oorlog (verklaart of niet verklaard), oorlogsgevaar, oproer, sabotage, 

molest; 
- epidemieën, quarantaine, maatregelen van hoger hand; 
- wegafsluitingen, blokkades en andere stoornissen in het verkeer; 
- storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, 

bevriezing, ijsgang; 
- brand, rook, explosie, bluswater, verzakking, instorting, inwatering; 
- ontbreken van noodzakelijke medewerking van overheidswege zoals 

weigering of intrekking van vergunningen, ontheffingen e.d., 
politiebegeleiding etc.; 

- ontoegankelijkheid van de werklocatie; 
 
d. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft Van der Vlist te allen 

tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten 
uitvoeren, in welk geval deze algemene bedrijfsvoorwaarden ook ten gunste 
van bedoelde derden van kracht zullen zijn. 

 
X. Aansprakelijkheid en vrijwaring. 
 
a. Ten aanzien van alle werkzaamheden wordt onze aansprakelijkheid bepaald 

door de onder artikel II genoemde standaardcondities, voor zover deze niet 
door toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen/regelingen terzijde 
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worden geschoven, met dien verstande dat dan alleen en uitsluitend zullen 
gelden bepalingen van dwingend recht. Van der Vlist bedingt mede ten 
gunste van door of via haar ingeschakeld personeel en /of derde, wiens 
personeel en verdere hulppersonen en/of materieel daaronder begrepen, 
elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid conform deze Algemene 
bedrijfsvoorwaarden en de daarin van toepassing verklaarde 
standaardcondities, zulks inclusief het in dit artikel onder f. opgenomen 
vrijwaringbeding. 

b. Van der Vlist is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, tenietgaan en/of 
schade van welke aard dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen enig(e) 
gederfde winst, gemist gebruik, verlies van contracten en/of enige andere 
gevolgschade en/of indirect verlies of schade en/of enig ander financieel 
nadeel, tenzij ingeval van door opdrachtgever te bewijzen opzet of grove 
schuld van Van der Vlist. 

c. Van der Vlist is niet aansprakelijk voor enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten of 
schade, die valt/vallen of behoren te vallen onder de dekking van de 
verzekering van de opdrachtgever. 

d. Ieder die zich ophoudt op/in terreinen, gebouwen, voertuigen e.d. van Van 
der Vlist  of op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, 
bevindt zich daar, met al hetgeen hij bij zich heeft, voor eigen risico en moet 
de door overheidsorganen en Van der Vlist  gegeven en te geven 
voorschriften en/of aanwijzingen strikt opvolgen. Van der Vlist aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiële schade of 
schade van welke aard ook. 

e. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Van der Vlist vervalt, indien Van der 
Vlist niet voor het beëindigen van de werkzaamheden of voor het verlaten 
van het terrein of de plaats, waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, of daar, 
waar Van der Vlist enige prestatie moest leveren, schriftelijk op de beweerde 
aangebrachte beschadiging en/of vermissing opmerkzaam is gemaakt. 

f. De opdrachtgever vrijwaart Van der Vlist - en op de voorwaarden conform lid 
a. van dit artikel eveneens haar personeel en/of derde - voor aanspraken van 
derden, buitenlandse en Nederlandse (semi-)overheidsinstanties daarbij 
inbegrepen, tegenover wie van der Vlist, haar personeel en/of derde zich niet 
op deze Algemene bedrijfsvoorwaarden en de daarin van toepassing 
verklaarde standaardcondities kunnen beroepen. 

 
 
 

 
XI. Aansprakelijkheid opdrachtgever. 
 
a. De opdrachtgever is jegens Van der Vlist aansprakelijk voor onjuiste c.q. 
onnauwkeurige, dan wel niet tijdig verstrekte, instructies en het niet (tijdig) ter 
beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd. 
b. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, op welke wijze dan ook 

veroorzaakt door hem zelf, zijn goederen, zijn personeelsleden of door hem 
ingeschakelde derden en hun personeelsleden en/of goederen c.q. 
materieel, aan Van der Vlist, aan personeel van Van der Vlist of aan door of 
via Van der Vlist ingeschakelde derden inclusief hun personeel of 
hulppersonen toegebracht. 

c. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet 
(tijdig) of niet-behoorlijk nakomen van enige door hem bij deze Algemenen 
bedrijfsvoorwaarden of bij de afzonderlijke overeenkomst opgelegde 
verplichting(en), voor zover daaromtrent in  deze Algemene 
bedrijfsvoorwaarden en/of toepasselijke standaardcondities niet reeds een 
regeling is opgenomen. 

d. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van 
onveilige en/of ongeschikte los- en/of laadplaatsen dan wel plaatsen waar 
door ons werkzaamheden worden verricht. 

 
XII. Verjaring, verval van rechten. 
 
Ieder (vorderings)recht jegens Van der Vlist verjaart en vervalt door het enkele 
verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, voor zover de 
toepasselijke standaardcondities niet reeds in een verjarings-/vervaltermijn 
voorzien. 
 
XIII. Toepasselijk recht, bevoegde rechter. 
 
a. Op alle offerten, opdrachten, werkzaamheden of andersoortige prestaties 

zoals bedoeld in artikel I is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, voor 
zover dit niet door toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen/regelingen 
ter zijde wordt geschoven, met dien verstande dat dan alleen en uitsluitend 
zullen gelden bepalingen van dwingend recht. 
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b. De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om te 
beslissen ten aanzien van alle geschillen voortvloeiende uit of 
samenhangende met enige offerte,  opdracht, werkzaamheid of 
andersoortige prestatie zoals bedoelt in artikel I, zo nodig met opzijzetting 
van elk andersluidend beding in enig op grond van deze Algemene 
bedrijfsvoorwaarden van toepassing verklaarde standaardcondities. 

 
 
De Nederlandse versie van deze voorwaarden prevaleert boven de vertalingen. 
 


