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Algemene voorwaarden Loodet B.V. 
Art. 1 Toepassing 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Loodet en 

haar Opdrachtgevers (hierna: “de Opdrachtgever”).  
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. 
3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Loodet. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of 

stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 
7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een 
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is 
uitgesloten.  

  
Art. 2 Offertes en aanbiedingen 
1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 1 maand.  
2. Loodet kan niet aan een offerte worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte 

een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Loodet niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte 

begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.  
5. De overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd dan wel zodra Loodet een 

aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de verstrekte opdracht. 
  
Art. 3 Uitvoering 
1. Loodet zal zich inspannen haar dienstverlening optimaal uit te voeren. Een eventueel door de Opdrachtgever beoogd 

resultaat kan niet worden gegarandeerd.  
2. Loodet voert de volgende diensten uit: 
 - het op- en overslaan, sileren en ompakken, van ADR en niet ADR geclassificeerde goederen, food en feed; met 

als specialisatie de opslag en verwerking van ADR en niet ADR geclassificeerde goederen, food en feed. Bij 
Loodet mogen de volgende ADR klassen in de verpakkingsgroepen II en III worden opgeslagen, mits de 
producten geblust mogen worden met water: 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 8 en 9. Deze ADR klassen worden opgeslagen in 
speciale PGS 15 bunkers met beschermingsniveau 1;  

 - de handling zoals ompakken/zeven/vermalen/verzamelen e.d. van de (opgeslagen) goederen; 
 - transport van goederen als eigen vervoerder; 
 - expeditie werkzaamheden; 
 - het opslaan van goederen onder douaneverband; 

 - het verrichten van douaneformaliteiten; 
 - het verrichten van weegfaciliteiten. 
3. De Opdrachtgever dient te zorgen dat de eigenaar van de door Loodet te behandelen goederen, deze verzekert tegen 

verlies, diefstal en schade alsmede de risico’s van het gebruik van onze sprinkler- en schuimblusinstallatie. 
4. De transportmiddelen die Loodet van Opdrachtgever en derden gebruikt dienen door Opdrachtgever verzekerd te zijn 

voor casco schade. 
5. Op onze werkzaamheden zijn naast deze voorwaarden de volgende voorwaarden van toepassing, afhankelijk van de 

verrichte activiteit: 
 - Voorwaarden voor logistieke activiteiten (Fenex)* www.fenex.nl  
 - Nederlandse opslagvoorwaarden (Fenex)* www.fenex.nl 
 - Nederlandse expeditievoorwaarden (Fenex)* www.fenex.nl  
 - Algemene voorwaarden van de Fenex * www.fenex.nl  
 - CMR condities* www.sva.nl/themas/cmr-en-ecmr/cmr-verdrag 
 - Algemene VervoersCondities (AVC)* www.sva.nl/avc   
 Van deze voornoemde voorwaarden geldt de laatst gedeponeerde versie als de juiste. Links naar deze voorwaarden 

vindt u tevens op onze website: www.loodet.nl. Op verzoek worden de voorwaarden toe gezonden. 
6. In het geval er sprake is van één of meerdere tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden 

van Loodet en de bepalingen in de algemene voorwaarden zoals genoemd onder lid 5 van dit artikel hebben de 
algemene voorwaarden van Loodet voorrang boven eventuele andere toepasselijke algemene voorwaarden. 

7. Is voor de voltooiing van de opdracht een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen.  

8. Het is Loodet toegestaan om de overeenkomst in fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te factureren. Loodet 
kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de 
deelfactuur voor het reeds opgeleverde deel dan wel de daarop betrekking hebbende voorschotnota betaald heeft.  

9. Loodet is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is bevoegd een eventuele 
aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden. 

10. Alleen indien Loodet alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt, kan zij haar inspanningsverplichting nakomen. 
Bij onjuiste en/of niet tijdige en/of niet volledige aanlevering van deze informatie kan Loodet haar werkzaamheden 
opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is 
voor rekening van de Opdrachtgever.  

  
Art. 4 Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid van Loodet is beperkt tot de door de verzekeraar van Loodet te verstrekken uitkering. Indien 

de aansprakelijkheid van Loodet door de verzekeraar niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van 
Loodet beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid 
van Loodet beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,-. 

2. Loodet is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is voor de door haar ingeschakelde derden.  
3. Loodet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde omzet, verlies van 
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data en/of productiecapaciteit en schade door bedrijfsstagnatie. 
4. Loodet is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste informatie die zij van de opdrachtgever 

heeft gekregen. 
  
Art. 5 Vergoeding en facturering 
1. Loodet brengt de door haar verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening tegen de tussen partijen 

overeengekomen prijs, zoals vastgelegd in de offerte/overeenkomst/opdrachtbevestiging.  
2. Loodet is gerechtigd om ieder jaar op 1 januari haar tarieven aan te passen. Loodet mag tevens onder andere 

tussentijds prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de 
overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, 
grondstoffen, halffabrikaten en/of verpakkingsmateriaal.  

3. De door Loodet gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader 
van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

  
Art. 6 Betaling 
1. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever kan 

zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten 
de betalingsverplichting niet op.   

2. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Loodet gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, ook voor 
andere opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde facturen betrekking hebben. Loodet is niet 
aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.  

3. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever heeft 
Loodet het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, van de 
Opdrachtgever zijn dan direct opeisbaar.   

4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is dan over het 
opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.  

5. Alle kosten die door Loodet moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor 
rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Staffel 
Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 150,-. 

  
Art. 7 Overmacht 
1. Loodet is niet aansprakelijk, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of in staat is 

geweest om haar verplichtingen na te komen.  
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Loodet onafhankelijke omstandigheid, alsmede voor zover daar 

niet reeds onder begrepen internetstoringen, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch 
berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, de gevolgen van 
natuurgeweld, werkstaking etc. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Loodet bij 
de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

4. Reeds verrichte werkzaamheden zullen alsdan tegen de gebruikelijke tarieven worden gefactureerd.  
  
Art. 8 Geheimhouding 
1. Loodet is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens 

en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, 
tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.  

2. Loodet is tevens gehouden deze geheimhouding op te leggen aan de door haar ingeschakelde derden.  
  
Art. 9 Privacy 
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens verwerkt worden 

gebruikt/verwerkt, zullen deze persoonsgegevens met een hoge mate van zorgvuldigheid door Loodet worden 
gebruikt en beschermd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat uw 
gegevens alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt heeft, namelijk ten behoeve 
van het leveren van diensten aan klanten met betrekking tot logistiek, transport en opslag van goederen, als ook 
verpakken, ompakken en geschikt maken voor transport van deze middelen/goederen.  

2. Loodet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van de 
persoonsgegevens die Loodet in bezit heeft en gebruikt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische 
maatregelen zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de 
persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij zal Loodet de aard van de verwerking afwegen tegen de te nemen 
maatregelen.  

3. Uw gegevens zullen alleen gedeeld worden met derden indien dat noodzakelijk is ten behoeve van de dienstverlening 
van Loodet aan u, dit zijn bijv. vervoerders waarmee Loodet samenwerkt in het kader transport van uw producten.  

4. Uw gegevens zullen, indien noodzakelijk voor de dienstverlening aan u, gedeeld worden met gelieerde 
vennootschappen van Loodet. Loodet zal deze informatie niet buiten deze gelieerde vennootschappen delen zonder uw 
toestemming, met uitzondering van overdracht van de onderneming. Voor vragen of inzage in uw gegevens kunt u 
contact opnemen met Loodet via info@loodet.nl of 076-5964496. 

  
Art. 10 Toepasselijk recht en geschilbeslechting  
1. Op de overeenkomst tussen Loodet en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens 

Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
2. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Loodet. 
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Niettemin heeft Loodet het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de 
Opdrachtgever.  

  
Art. 11 Overige bepalingen 
1. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een 

bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. 
2. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website www.loodet.nl zal gelden.  
  
 Versie januari 2019 
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