
 

 

 
 

Algemene Voorwaarden Rotra Air & Ocean NV 
 
Algemeen: 

1. Rotra Air & Ocean NV handelt uitsluitend als expediteur. Al onze verrichtingen geschieden op basis van deze algemene voorwaarden en 
de Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden (ABEV) 2005, gepubliceerd in Bijlagen van het Belgisch Staatsblad d.d. 24 juni 2005 
onder nr.0090237 of de laatst gedeponeerde versie. De tekst van deze voorwaarden wordt u gratis toegezonden.  

2. Zodra een opdracht is verstrekt, wordt automatisch overeengekomen dat de opdrachtgever de offerte alsmede de condities heeft 
geaccepteerd. Voorwaarden van derden met wie Rotra Air & Ocean NV ter uitvoering van de opdracht overeenkomsten heeft gesloten, 
kunnen van toepassing worden verklaard.  

3. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden Rotra Air & Ocean 
NV, geldt de in de Algemene Voorwaarden Rotra Air & Ocean NV opgenomen regeling.  

 
Goederen: 

4. De te verschepen goederen zijn: ongevaarlijke koopmansgoederen, deugdelijk verpakt. Bij niet deugdelijk verpakte goederen behoudt 
Rotra Air & Ocean NV zich het recht voor deze goederen te weigeren.  

5. Opdracht tot vervoer van gevaarlijke goederen dient vooraf schriftelijk te worden verstrekt, met daarbij alle benodigde informatie en 
documenten om het vervoer binnen de kaders van de DGR-regeling voor luchtvracht en de IMO-regeling voor zeevracht, uit te voeren.  

6 a. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden op rekening en risico van de opdrachtgever. 
 b. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten e.d. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke 

expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding van de kosten.  
 c. Desalniettemin is de expediteur gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag voor rekening en risico van de opdrachtgever alle 

maatregelen te treffen, die hij in het belang van de opdrachtgever nodig acht.  
 d. Als deskundige treedt de expediteur niet op. Voor hem ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit 

der zaken; evenmin neemt hij enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van monsters met de partij.  
 
Financieel:  

7. a. Zendingen van nieuwe klanten dienen vooraf te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Facturen hoger dan  
€ 4.500,00 dienen eveneens vooraf te worden voldaan. Rotra Air & Ocean NV hanteert een betalingstermijn van 8 dagen na 
factuurdatum voor klanten waaraan krediet wordt verleend. 

 b. Eventuele claims schorten de betalingsverplichting van de facturen van Rotra Air & Ocean NV niet op.  
 c. Het niet kunnen overhandigen van een afleverbewijs schort de betalingsverplichting van de facturen niet op. 
 d. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die de expediteur aan de 

opdrachtgever krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.  
8. a. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen –ook toekomstige- van de expediteur terstond en in hun 

geheel opeisbaar. 
 b. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn indien: 
  - Het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken, de opdrachtgever een verzoek tot een gerechtelijk akkoord indient 

of schuldsanering aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;  
  - De opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting 

jegens de expediteur, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon of vennootschap – indien deze 
ontbonden wordt.  

 c.  Kosten voor eventuele incasso bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zijn altijd volledig voor rekening van de 
vrachtbetaler overeenkomstig art. 19 ABEV. De van toepassing zijnde handelsrente is vanaf de dag na het verstrijken van de 
betalingstermijn verschuldigd. 

9. a. Tarieven zijn in de aangegeven valuta.   
 b. Volumeberekening: voor luchtvracht:1m3=167 kg; voor zeevracht: 1m3=1000kg; voor wegvervoer: 1m3=330kg en 1 laadmeter 

(LDM)=1750 kg, waarbij geldt dat het hoogst betaalbare gewicht van kg, LDM of m3 per zending wordt berekend.  
 c. Afgegeven tarieven zijn gebaseerd op de door u verstrekte gegevens betreffende volume en frequentie. Mochten na het verstrijken 

van een bepaalde periode deze gegevens niet overeenstemmen dan behouden wij ons het recht voor de tarieven aan de actuele 
situatie aan te passen.   

 d. Vrachttarieven zijn exclusief dieselolietoeslag (DOT). De DOT is variabel en wordt met een minimum van € 4,85 berekend. De DOT 
wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de “Shell Commercial List Price”.  

 e. Voor luchtvracht geldt: de omrekening van het totale te incasseren bedrag geschiedt op basis van de dag verkoopkoers van de ABN 
AMRO bank, geldend voor vreemd bankpapier van 1 dag voor aankomst van de zending, vermeerderd met 2,75%.  

 f. Voor zeevracht geldt: de omrekening van het totale te incasseren bedrag geschiedt op basis van de op dat moment geldende 
bootkoers, welke bepaald wordt door de carrier. 

 g. Aanpassingen van tarieven/ kosten welke van overheidswege worden opgelegd en/ of andere buiten onze invloedsfeer liggende 
oorzaken worden doorbelast. 

10. a. Kosten van derden, zoals Invoerrechten, BTW, loodshuur, demurrage, detention, gasmetingen, ontgassingen, scanning of fysieke 
controle op lading en overdrachtskosten van collega expediteurs zullen aan u worden doorbelast. 

 b. De opdrachtgever zal de expediteur te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten, 
alsmede alle extra kosten die van de expediteur in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.  

11. Collection fee is 3% en wordt belast over de totale FOB kosten, luchtvrachtkosten, zeevrachtkosten, invoerrechten en eventuele BTW, met 
een minimum van € 11,50.  
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12. a. Aansprakelijkheid van Rotra Air & Ocean NV geschiedt volgens deze voorwaarden en de Algemene Belgische 
Expeditievoorwaarden. 

 b. De door de expediteur te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van 
de zaken. 

 c. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor de expediteur niet aansprakelijk is, dan kan de expediteur zich 
inspannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. De expediteur is 
gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de expediteur zijn 
aanspraken op de door hem ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af. 

 d. Indien vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is de expediteur voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.  
13. De expediteur kan het retentierecht en pandrecht uitoefenen op alle zaken, documenten en gelden voor bestaande opdrachten, maar ook 

voor voorgaande opdrachten. Deze rechten zijn tevens uit te oefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.  
 
Overig: 

14. Zonder schriftelijke opdracht wordt door Rotra Air & Ocean NV geen transportverzekering afgesloten. 
15. Rotra Air & Ocean NV is niet aansprakelijk voor de aanzuivering van douanedocumenten.  
16. Het aan Rotra Air & Ocean NV verstrekken van gegevens, vereist voor het verrichten van douaneformaliteiten, houdt opdracht daartoe in, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
17. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de registratie van chemische stoffen op grond van REACH, Vo 1907/2006/EG en opvolgende 

Europese wetgeving. Rotra is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het door u niet nakomen van verplichtingen van 
deze en andere van toepassing zijnde wetgeving.  
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