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BIJZONDERE BEPALINGEN Van Lith Transport B.V. : 
 

 

 

 

 

 

 
 
1. Bij problemen, vertraging of andere oponthoud dient onmiddellijk met ons telefonisch contact te worden 
opgenomen. 
2. Te allen tijde treden wij op ten behoeve en voor risico van onze relaties. Wij gelden uitdrukkelijk niet als afzender. 
3. Het is u niet toegestaan op enigerlei wijze een direct samenwerkingsverband aan te gaan met onze ( aan u kenbaar 
gemaakte ) relaties. 
4. Betalingstermijn binnen 60 dagen na ontvangst van factuur  voorzien van originele (met naam) ondertekende 
CMR-vrachtbrief, pakbonnen en palletbonnen. 
5. Tijdens het laden en lossen dient de chauffeur goed op aantal colli en eventuele beschadigingen te letten. Bij 
manco’s en/of schades deze altijd op de CMR vermelden, af laten tekenen en ons altijd op de hoogte te stellen. U bent 
verantwoordelijk voor het tellen van het aantal colli e.d. alvorens de vrachtbrief te tekenen. 
6. Stuwage,zekeren van de lading,laden,lossen vindt plaats onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van u als 
vervoerder, u auto is uitgerust met de nodige spanbanden en voorzieningen om dit transport volgens de wetten van de  
landen waarin u zich bevind geldende regels veilig uit te voeren. 
7. U bevestigt in het bezit te zijn van een transportaansprakelijkheidsverzekering  
8. De hierboven genoemde transportprijs is all-in, inclusief toeslag voor eventuele wachttijden. Aanvullende kosten 
van welke aard dan ook kunnen niet aan ons in rekening worden gebracht,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
9. Europaletten dienen altijd geruild te worden op laad- en losadressen. Zonder palletbonnen gaan wij ervan uit dat de 
europalletten cq düsseldorfer pallets  niet geruild zijn en volgt berekening a  € 10- per düsseldorferpallet en a € 15,- per 
europallet vermeerderd met € 25,- administratiekosten per adres. 
10. Voertuig en lading mogen niet onbeheerd worden achtergelaten, dienen te allen tijde afgesloten en op alarm 
gesteld te zijn, parkeren en overstaan moet  plaatsvinden op beveiligde officiële parkeerplaatsen. 
11. De auto moet schoon, droog en reukloos zijn. 
12. Nederlands recht is van toepassing op deze transportopdracht,alsmede op daaruit voortvloeiende overeenkomsten 
en geschillen. 
13. Eventuele algemene voorwaarden uwerzijds worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
14. Doorcharteren van deze lading aan derden is zonder onze schriftelijke toestemming absoluut verboden. 
15. Bij eventuele geschillen over de hoedanigheid waarin wij optreden zijn uitsluitend wij bevoegd om daarin een keuze 
te maken. 
16. U volgt de algemeen bindend verklaarde cao voorwaarden voor het beroepsgoederenvervoer.  
17. Behoudens andersluidend tegenbericht bent u akkoord met al deze genoemde voorwaarden. 
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