VERVOERSCONDITIES PEETERS VERVOERCENTRALE
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( Netwerk) Distributie/ Transport van stukgoed, palletzendingen van
laadadres naar diverse bestemmingen Benelux.
Degelijk verpakte koopmansgoederen waarbij elke colli / pallet voorzien is
van een compleet adres label met naam, adres, huisnummer, postcode en
plaats. De goederen dienen binnen de pallet te staan.
Zending gerelateerde documenten zoals eigen vrachtbrieven en pakbonnen
dienen door de afzender op de zending geplakt te worden
Doorlooptijd binnen Nederland (m.u.v. Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen)
98% de eerstvolgende werkdag, België en Luxemburg 98% 1 tot 2 werkdagen.
Overige bestemmingen in overleg.
Aflevertijden op werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur. Voor afwijkende dagen,
tijden of tijdvensterleveringen gelden tijdvenster toeslagen of
bloktijdtoeslagen.
Retouren (door weigering en/of onbestelbaarheid) kosten die hieruit voort
vloeien zullen wij aan u doorbelasten.
Binnenlandsvervoer geschied op AVC-condities, internationaal transport op
CMR-condities, deze kunt u ons opvragen.
Indien er overeengekomen is dat er europallets of andere emballage goederen
geruild dienen te worden dan moet bij levering de ontvanger dit direct te
doen. Niet geruilde europallets of andere emballage materiaal worden niet
aan de afzender geretourneerd of vergoed. Moeten wij op een later tijdstip
apart europallets of ander emballage materiaal ophalen of afleveren dan
zullen wij de kosten hiervoor doorbelasten. Wij houden rekening met 10%
uitval van europallets en ander emballage materiaal, hetgeen voor rekening
is van de afzender.
Voor het laden –en lossen van zendingen hanteren wij een maximale
wacht/laad –en lostijd, indien deze overschreden wordt belasten wij € 12,50
per 15 minuten door:
o Tot en met 3 pallets
15 minuten
o Tot en met 10 pallets 30 minuten
o Tot en met 20 pallets 45 minuten
o Tot en met 33 pallets 60 minuten.
Aflevergegevens worden door ons gearchiveerd
Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de
termijn worden er administratiekosten en wettelijke rente in rekening
gebracht. Administratiekosten zijn gebaseerd op art 6:96 BW en worden
vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten. Wettelijke rente is gebaseerd op art 6:119 BW e.v.. Bij
gebreke van een schriftelijke reclamatie uiterlijk binnen 7 dagen na
factuurdatum, geldt als vaststelling ex art. 7:900 BW dat u met de inhoud
daarvan akkoord bent. In afwijking van art 6:127 en in aanvulling op 8:1128
BW is de opdrachtgever niet bevoegd tot het verrekenen van een
(claim)vordering(en) met openstaande facturen van Peeters Vervoercentrale.
Bij herhaaldelijke overschrijdingen van vervaldata van facturen behouden
wij ons recht voor om daaropvolgende facturen te verhogen met een vast te
stellen percentage, welke niet verschuldigd is bij tijdige betaling.
Indien anders overeengekomen hanteren wij een dieselolie toeslag en
dieselolie clausule. De dieselolie toeslag kunt u bij ons opvragen
Alle gemelde tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.

