COMBINED CARGO TERMINALS – ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna:
Voorwaarden) wordt verstaan onder:
a. CCT: De gebruiker van deze
Voorwaarden,
Combined
Cargo
Terminals B.V., gevestigd te Moerdijk
(4782 PM), aan de Middenweg 35;
b. Opdrachtgever: ieder natuurlijk of
rechtspersoon in opdracht van wie
CCT werkzaamheden verricht, dan
wel met wie CCT een Overeenkomst
aangaat of met wie CCT in bespreking
of onderhandeling is over het sluiten
van een Overeenkomst, en/of diens
vertegenwoordiger;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst
die tussen CCT en Opdrachtgever tot
stand komt, elke wijziging of aanvulling
daarop,
alsmede
alle
(rechts)handelingen ter voorbereiding
en
ter
uitvoering
van
die
overeenkomst;
d. Werkzaamheden:
alle
werkzaamheden, in welke vorm en
hoegenaamd ook, die CCT voor of
ten behoeve van een Opdrachtgever
verricht.
2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing
op
iedere
aanbieding,
offerte,
mededeling en Overeenkomst tussen
CCT en Opdrachtgever en op alle
Werkzaamheden die CCT in opdracht
van Opdrachtgever verricht, al dan
niet om baat of om niet.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele
inkoopvoorwaarden
of
andere
algemene
voorwaarden
van
Opdrachtgever en/of derden, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Eventuele afwijkingen van deze
Voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk en schriftelijk met
CCT zijn overeengekomen.
2.4. De Nederlandse tekst van deze
Voorwaarden prevaleert boven enige
vertaling van deze Voorwaarden.

2.5. In
geval
van
onderlinge
tegenstrijdigheid van de bepalingen van
deze Voorwaarden met andere door
CCT op de Werkzaamheden van
toepassing verklaarde voorwaarden,
prevaleren de bepalingen van deze
Voorwaarden.
3. Aanbod en Aanvaarding
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van CCT
zijn vrijblijvend en zijn geldig
gedurende dertig (30) dagen vanaf de
datum van de aanbieding en offerte,
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2. Aan geen van de bij een aanbieding of
offerte verstrekte prijslijsten, catalogi
en andere documentatie van CCT
kunnen rechten worden ontleend met
betrekking tot de gestelde prijs.
3.3. De Overeenkomst tussen CCT en
Opdrachtgever komt tot stand en
bindt CCT slechts indien deze
schriftelijk is bevestigd door CCT, dan
wel doordat CCT feitelijk uitvoering
geeft aan de Overeenkomst.
4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Bij het uitvoeren van opdrachten van
Opdrachtgever is CCT afhankelijk van
de juistheid en volledigheid van de
door
Opdrachtgever
gegeven
opdracht en de in dat kader verstrekte
inlichtingen en informatie, teneinde
een dergelijke opdracht op de juiste
wijze te kunnen uitvoeren. Indien er
met betrekking tot een Overeenkomst
tussen CCT en Opdrachtgever
verschil van mening ontstaat over de
vraag of CCT de opdracht op de juiste
wijze heeft uitgevoerd, rust de
bewijslast ten aanzien van de inhoud
van de gegeven opdracht en de
volledigheid en juistheid van de in dat
kader door Opdrachtgever verstrekte
informatie
en
inlichtingen,
op
Opdrachtgever.
4.2. Het is CCT toegestaan om in het
kader van de Werkzaamheden, dan

wel andere activiteiten, derden in te
schakelen en (algemene) voorwaarden
van die derden te aanvaarden. De
Opdrachtgever stemt ermee in die
voorwaarden tegen zich te laten
gelden.
5. Prijzen
5.1. Tenzij
uitdrukkelijk
anders
is
overeenkomen, zijn de prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de
offertedatum geldende hoogte van
inkoopprijzen, lonen, loonkosten,
specialeen
overheidslasten,
verzekeringspremies en andere
kosten;
- exclusief btw;
- vermeld in Euro’s
5.2. Het is CCT toegestaan de geoffreerde
of de overeengekomen prijzen te
verhogen indien zich na het sluiten van
de Overeenkomst stijgingen van
kostprijsbepalende factoren voordoen,
waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot een stijging van
grondstofprijzen,
valutakoersverschillen, verhoging van
belastingen/heffingen en collectieve
loonsverhogingen.
Indien
de
prijsstijging niet hoger is dan 10%, met
betrekking tot de geoffreerde of de
overeengekomen prijs, blijft de
Overeenkomst van kracht en is Koper
gehouden de verhoogde prijs te
voldoen. Ingeval de prijsstijging meer
dan 10% bedraagt, is Koper gerechtigd
de Overeenkomst te ontbinden met
inachtneming van een opzegtermijn
van
dertig
(30)
kalenderdagen
gerekend vanaf de datum kennisgeving
van de prijsstijging.
5.3. Een korting op de overeengekomen
prijs is slechts geldig na schriftelijke
bevestiging daarvan door CCT.
6. Betaling
6.1. Betaling van de facturen van CCT
door
Opdrachtgever
dient
te
geschieden binnen de op de factuur
vermelde betalingstermijn. Indien de
factuur geen betalingstermijn vermeldt,
dient Opdrachtgever de factuur te
voldoen binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum.

6.2. Bezwaren tegen de hoogte van de
factuur
schorten
de
betalingsverplichting
van
Opdrachtgever niet op.
6.3. Het is Opdrachtgever in geen geval
toegestaan een eigen (vermeende)
vordering van welke aard dan ook te
verrekenen met de vordering tot
betaling van CCT, dan wel vanwege de
(vermeende) eigen vordering de
verplichting tot voldoening van de
vordering tot betaling van CCT op te
schorten.
6.4. Indien de Opdrachtgever de facturen
van CCT niet binnen de gestelde
betalingstermijn voldoet, wordt de
Opdrachtgever geacht van rechtswege
in verzuim te zijn en heeft CCT
zonder nadere ingebrekestelling het
recht hem vanaf de uiterlijke
betaaldatum over het alsdan uitstaande
bedrag de wettelijke handelsrente ex
artikel 6:119a van Burgerlijk Wetboek
in rekening te brengen.
6.5. Alle
gerechtelijke
en
buitengerechtelijke (incasso)kosten die
CCT in redelijkheid heeft gemaakt als
gevolg de niet (tijdige) nakoming door
Opdrachtgever
van
zijn
betalingsverplichtingen, komen ten
laste
van
Opdrachtgever.
De
buitengerechtelijke
kosten
zijn
vastgesteld
op
15% van
het
factuurbedrag, met een minimum van
EUR 500,--.
6.6. CCT is te allen tijde gerechtigd om
een
voorschot,
vooruitbetaling,
tussentijdse betaling of een naar zijn
oordeel deugdelijke zekerheid van de
Opdrachtgever te verlangen voor al
hetgeen CCT van de Opdrachtgever
te vorderen heeft of zal krijgen. Indien
de Opdrachtgever niet onverwijld aan
een verzoek daartoe voldoet is CCT
gerechtigd om zonder aanmaning,
ingebrekestelling
of
rechterlijke
tussenkomst de Werkzaamheden te
weigeren, op te schorten, te
onderbreken of te beëindigen.
Hetzelfde
geldt
indien
de
Opdrachtgever tekortschiet in de
nakoming
van
enige
andere
verplichting jegens CCT. CCT zal
nimmer aansprakelijk zijn voor enige

hieruit voortvloeiende schade, hoe
ook genaamd.
6.7. In geval van liquidatie van, (aanvraag
van) surseance van betaling, van
faillissement, van beslaglegging ten
laste van de Opdrachtgever, van
toepassing
van
de
wettelijke
schuldsaneringsregeling of een andere
omstandigheid
waardoor
Opdrachtgever niet langer over zijn
vermogen kan beschikken, zijn alle
verplichtingen van Opdrachtgever
jegens CCT onmiddellijk opeisbaar. In
die gevallen is CCT tevens gerechtigd
om de rechtsbetrekking met de
Opdrachtgever met onmiddellijke
ingang te beëindigen, onverminderd
het
recht
van
CCT
op
schadevergoeding.
6.8. CCT is gerechtigd zaken, documenten
en gelden onder zich te houden voor
rekening
en
risico
van
de
Opdrachtgever
en/of
belanghebbende(n),
totdat
alle
vorderingen die CCT heeft op de
Opdrachtgever zijn voldaan of ter zake
naar het oordeel van CCT deugdelijke
zekerheid is verstrekt. CCT heeft een
pandrecht op alle zaken, document en
gelden welke hij onder zich heeft/zal
krijgen, uit welke hoofde dan ook,
voor alle vorderingen uit hoofde van
zijn werkzaamheden of anderszins.
Indien ter zake van enige vordering
niet binnen 14 dagen na factuurdatum
is betaald of deugdelijke zekerheid is
gesteld, is CCT gerechtigd de zaken of
documenten waarop hij een pandrecht
heeft, onderhands of in het openbaar
te verkopen zonder rechtelijke
machtiging. CCT is te allen tijde
gerechtigd enige vorderingen te
verrekenen met wat hij aan gelden
onder zich mocht hebben of zal
krijgen.
7. Beëindiging overeenkomst
7.1. CCT is gerechtigd om de uitvoering
van haar uit de Overeenkomst
voortvloeiende
verplichtingen
te
beëindigen of op te schorten in geval
Opdrachtgever
een
uit
de
Overeenkomst of deze Algemene
Voorwaarden
voortvloeiende

verplichting niet nakomt, of indien
CCT reden heeft om aan te nemen dat
Opdrachtgever niet in staat zal zijn die
verplichtingen na te komen. In zo een
geval zal CCT nimmer aansprakelijk
zijn voor de mogelijk daaruit
voortvloeiende
gevolgen
voor
Opdrachtgever.
7.2. In geval van liquidatie, van (aanvraag
van) surseance van betaling of
faillissement, van beslaglegging ten
laste
van
Opdrachtgever,
van
schuldsanering
of
een
andere
omstandigheid
waardoor
Opdrachtgever niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken,
staat het CCT vrij om de
Overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen, zonder
enige verplichting harerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding.
Het in de vorige zin besproken recht
komt CCT eveneens toe indien de
zeggenschapsverhouding
in
de
onderneming
van Opdrachtgever
wijzigt.
8. Overmacht
8.1.
CCT is gerechtigd de Werkzaamheden
op te schorten in geval van overmacht.
Voor de gevolgen van overmacht en/of
deze
opschorting
van
de
Werkzaamheden is CCT nimmer
aansprakelijk.
8.2.
Als
overmacht
gelden
alle
omstandigheden
die
CCT
redelijkerwijze niet heeft kunnen
vermijden en waarvan CCT de
gevolgen redelijkerwijze niet heeft
kunnen verhinderen. Dit betreft onder
meer – maar is niet beperkt tot gedragingen, inclusief opzet of grove
schuld, van personen of derden van
wie CCT bij de uitvoering van de
Overeenkomst
gebruik
maakt;
ongeschiktheid van zaken, waarvan
CCT
bij
de
uitvoering
van
Overeenkomst
gebruik
maakt;
werkstaking;
werkliedenuitsluiting;
ziekte; in-, uit en/of doorvoerverbod;
transportproblemen; niet nakoming
van
de
verplichtingen
van
toeleveranciers;
brand;
explosie;
oproer; bevelen; natuur- en/of

kernrampen;
oorlog
en
oorlogsdreiging; en maatregelen van
het bevoegde gezag.

9. Aansprakelijkheid
9.1.
CCT is niet aansprakelijk voor enige
schade die Opdrachtgever lijdt, tenzij
de Opdrachtgever bewijst dat schade
uitsluitend het rechtstreekse gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid
van de directie van CCT.
9.2.
Indien en voor zover, ondanks het
onder 9.1 bepaalde, aansprakelijkheid
van CCT wordt vastgesteld, dan is
deze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag van de door de verzekeraar
van
CCT
gedane
uitkering
vermeerderd met het eigen risico.
Indien de verzekering in enig geval niet
tot uitkering overgaat – ongeacht de
reden die daaraan ten grondslag ligt –
of de schade niet door enige
verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van CCT beperkt tot
maximaal het bedrag van de in de
Overeenkomst tussen CCT en
Opdrachtgever bedongen vergoeding
en aan CCT betaalde prijs (exclusief
btw) voor de Werkzaamheden.
9.3.
Aansprakelijkheid van CCT voor
indirecte
schade,
gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen,
verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie en schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van
Opdrachtgever, alsmede iedere andere
gevolgschade van welk aard dan ook
en ongeacht hoe deze is ontstaan, is
uitgesloten en komt niet voor
vergoeding in aanmerking.
9.4.
Iedere vordering jegens CCT, behalve
die vordering die door CCT
uitdrukkelijk en schriftelijk is erkend,
vervalt door het enkele verloop van
zes maanden na het ontstaan van de
die vordering. De vordering wordt
geacht te zijn ontstaan op het moment
dat de Opdrachtgever op de hoogte is
van het voorval dat, of de
omstandigheid die, tot het ontstaan
van schade of nadeel heeft geleid of
waarvan duidelijk was dat deze tot

9.5

zulke schade of nadeel zou kunnen
leiden.
In het geval CCT door een derde
wordt aangesproken tot vergoeding
van schade waarvoor CCT jegens de
Opdrachtgever niet aansprakelijk is, is
de Opdrachtgever gehouden CCT te
vrijwaren voor aanspraken van derden.
In het geval CCT jegens een derde
gehouden is meer te vergoeden dan
waartoe CCT op grond van de
Overeenkomst met de Opdrachtgever
gehouden is, zal de Opdrachtgever
CCT vrijwaren voor het meerdere.

10. Algemeen
10.1 Mochten individuele bepalingen uit
deze Algemene Voorwaarden wegens
strijd met enige bepaling van dwingend
recht nietig zijn, blijven de overige
bepalingen onverkort van toepassing.
Partijen zullen over mogelijk nietige
bepalingen in overleg treden teneinde
een vervangende regeling te treffen,
met als uitgangspunt dat het
rechtsgevolg van de nietige bepaling,
zou deze van kracht zijn gebleven, zo
veel mogelijk behouden blijft.
11. Toepasselijk recht en jurisdictie
11.1. Op elke Overeenkomst tussen CCT
en Opdrachtgever is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen welke mochten
ontstaan
tussen
CCT
en
Opdrachtgever naar aanleiding van een
Overeenkomst,
zullen
worden
beslecht
overeenkomstig
het
TAMARA-arbitragereglement.
11.3. Onverminderd het in artikel 11.2.
bepaalde, staat het CCT vrij om
vorderingen tot betaling van facturen
van CCT voor te leggen aan de
Rechtbank Rotterdam.

