Algemene Voorwaarden Vervoercentrum Prins & Schox B.V.
Bepalingen
Onze stukgoed transporten worden verricht volgens de AVC/CMR-voorwaarden.
Voor Nedpak zendingen geldt aanvullend een extra goederendekking van € 500,- per zending.
Opslag vindt plaats volgens de Rotterdamse Opslagvoorwaarden; goederen staan voor rekening en risico
van de opdrachtgever in opslag.
Indien u niet bekend bent met de AVC/CMR voorwaarden en/of de Rotterdamse Opslagvoorwaarden
zenden wij u desgewenst kosteloos exemplaren toe.
Tarieven
Alle bijgaande tarieven zijn in Euro’s exclusief omzetbelasting; betreffende tarieven zijn geldend voor het
gehele jaar. De volgende aanvullingen zijn van toepassing:























Tarieven voor zendingen buiten Nederland zijn op aanvraag beschikbaar.
Voor de (schier)eilanden geldende tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.
Voor vervoer gevaarlijke stoffen (ADR/IMO) gelden op aanvraag beschikbare toeslagen.
Tol en veergelden zijn niet in de tarieven begrepen.
Voor pallets geldt een maximum gewicht van 600 kg per pallet.
Voor metende zendingen geldt: omvang 1 cbm (kubieke meter) is 300 kg.
Voor lossingen bij DC’s is een half uur lostijd inbegrepen. Bij overschrijding wordt 12,50 per
kwartier in rekening gebracht. Navraag beavang 1 cbm (kubieke meter) is 300 kg.
Zendingen welke voor een tweede maal moeten worden aangeboden, omdat de zending om wat
voor reden dan ook geweigerd wordt door de ontvanger of omdat de zending op verzoek op een
later tijdstip moet worden aangeboden, zullen door ons dubbel worden belast.
Voor het afhalen van zendingen en levering op uw adres geldt anderhalf keer het bezorgtarief.
Hierin is een kwartier begrepen voor het laden. Daarboven wordt € 12,50 per kwartier wachttijd
in rekening gebracht.
Voor het afhalen van zendingen en het direct doorleveren naar een ander adres dan uw eigen
adres geldt het bovenstaande met dien verstande dat twee keer het bezorgtarief in rekening
wordt gebracht.
Voor het bezorgen en afhalen van havenzendingen (zendingen onder geleide van een
douanedocument) geldt een toeslag van vijftig procent.
In het tarief is rekening gehouden met een directe wisseling van pallets (indien van toepassing).
Indien geen pallets worden gewisseld worden de pallets in rekening gebracht.
Voor lengtes langer dan twee meter geldt een toeslag op het tarief van vijftig procent.
Levering vindt plaats binnen 48 uur. geleide van een douanedocument geldt het bovenstaande.
Speciale zendingen onderdeel van het distributienetwerk dienen uiterlijk de avond voor de
afleverdag per fax te worden aangemeld.
Bij een afhaalomzet van minder dan € 60 wordt per keer € 12,50 afhaalkosten in rekening
gebracht.
De basis voor berekening van de dieseltoeslag is € 0,80 per liter elke prijsstijging van € 0,05 per
liter of gedeelte daarvan resulteert in 1 % toeslag op de transporttarieven. In geval de
dieselprijs met € 0,05 per liter daalt wordt de dieseltoeslag dienovereenkomstig aangepast met
1% met dien verstande dat de toeslag niet lager dan nul kan zijn. Zulks vastgesteld op de eerste
dag van de maand en alsdan geldend voor de gehele maand.
De geldigheid van genoemde tarieven is afhankelijk van de algemene kosten en
prijsontwikkeling en/of daarmee samenhangende overheidsbeslissingen.
De betalingstermijn is binnen vijftien dagen.

