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Classic-Service / Express-Service – DPD (Nederland) B.V. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 11 oktober 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te Eindhoven onder nummer 09118128. 

 
Artikel 1. – Definities 

 

1.1 Dienstverlening: alle werkzaamheden van de Expediteur in verband met de expeditie, ofwel het door de 

Expediteur ten behoeve van de Opdrachtgever sluiten van vervoerovereenkomsten ter zake Pakketten 

met Vervoerders, dan wel het ten behoeve van Opdrachtgevers maken van een beding in een of meer 

zodanige vervoerovereenkomsten, en de organisatie daarvan; 

1.2 DPD ParcelShop: bemande en onbemande locaties die zijn ingericht als aanleverpunt en/of afgiftepunt 

van Pakketten; 

1.3 (De) Expediteur: DPD (Nederland) B.V., gevestigd te Best (5684 PK) aan de Tormentil 10, Nederland, 

geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 

09118128;  

1.4 Geadresseerde: de (rechts)persoon aan wie de Pakketten door de Vervoerder dienen te worden 

afgeleverd; 

1.5 Inkoopwaarde: de (factuur)waarde van het Pakket toen het in het (economisch) bezit van de 

Opdrachtgever kwam; 

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tot Dienstverlening tussen de Opdrachtgever en de Expediteur; 

1.7 Pakket: het omhulsel met inhoud dat door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld; 

1.8 (De) Opdrachtgever: de wederpartij van de Expediteur bij de Overeenkomst; 

1.9 SDR: de door het Internationaal Monetair Fonds bijgehouden Speciale trekkingsrechten, waarvan de 

wisselkoers is gebaseerd op de Amerikaanse dollar, de euro, de Japanse yen en het Britse pond sterling 

en op basis waarvan in het vervoerrecht schadevergoeding wordt berekend; 

1.10 Vervoerder: elke (rechts)persoon, die in opdracht van de Expediteur Pakketten vervoert; 

1.11 Vervoersdocument: de (lucht)vrachtbrief, verzendlijst, CMR-lijst, de Geodata of het pakketlabel waarmee 

de Vervoerder ontvangst van een Pakket aanvaardt en zich verplicht tot aflevering daarvan;  

1.12 Wettelijke bepalingen: elk verdrag, conventie, regeling, wet, overheidsmaatregel of (andere) voorschrift 

afkomstig van een internationale, nationale of lokale overheid, dat van toepassing is op de 

Dienstverlening. 

 
Artikel 2. – Aantasting Algemene Voorwaarden 

 

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig of onafdwingbaar is, blijft 

het restant van de Algemene Voorwaarden van kracht. De Expediteur en de Opdrachtgever zullen in 

voornoemd geval in overleg treden om het ongeldig of onafdwingbaar gebleken gedeelte van de Algemene 

Voorwaarden te vervangen door bepalingen die wel geldig en afdwingbaar zijn en die - gelet op de inhoud en 

strekking van de Algemene Voorwaarden - zo veel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldig of 

onafdwingbaar gebleken gedeelte. 
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Artikel 3. – Expeditie 

 

3.1 De Overeenkomst omvat altijd uitsluitend het door de Expediteur organiseren en verrichten van 

Dienstverlening met betrekking tot Pakketten en het in staat stellen van de Opdrachtgever tot het 

elektronisch volgen van de Pakketten (Track and Trace). 

3.2 De Expediteur is ter uitvoering van de Overeenkomst bevoegd naar eigen inzicht en keuze 

(vervoer)overeenkomsten te sluiten. Vervoerders hebben het recht om het vervoer geheel of gedeeltelijk 

door andere partijen te laten uitvoeren.  

3.3 De tijd die verstrijkt tussen terbeschikkingstelling van een Pakket aan de Vervoerder en aflevering aan de 

Geadresseerde (de transittijd) is afhankelijk van de locatie van de Geadresseerde. Door de Expediteur 

meegedeelde transittijden zijn alleen benaderingen en zijn niet bindend voor de Expediteur, tenzij 

schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele mededeling door de Opdrachtgever van 

een aanlever- of afleverdatum, of aanvraag daarvan, bindt de Expediteur niet. 

3.4 Als met betrekking tot een Pakket een afleverbewijs beschikbaar is, wordt het Pakket, behoudens 

tegenbewijs, geacht te zijn afgeleverd. Onder afleverbewijs wordt verstaan iedere uiting van de 

Geadresseerde of een vertegenwoordiger daarvan, waaruit blijkt dat hij het Pakket heeft ontvangen. 

Hieronder valt in ieder geval een door de Geadresseerde ter ontvangst geplaatste analoge of digitale 

handtekening als bedoeld in art. 3:15a Burgerlijk Wetboek alsmede een geaccepteerde Quick Response 

(QR) code, pincode of schriftelijke toestemming van de Geadresseerde om het Pakket op een bepaalde 

locatie achter te laten. 

3.5 Een Vervoersdocument of ondertekening daarvan levert geen bewijs op tegen de Expediteur ten aanzien 

van de hoeveelheid Pakketten, de inhoud van een Pakket of de toereikendheid van de verpakking van 

een Pakket, tenzij het door de Expediteur zelf is ondertekend. 

3.6 Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, heeft de Expediteur de vrije keuze in 

de bezorgmethodes die in de DPD Manual zijn opgenomen.  

3.7 In geval van Dienstverlening met betrekking tot invoer, uitvoer of transitvervoer door de Europese Unie is 

de Opdrachtgever gehouden om zelf de benodigde douaneformaliteiten te verrichten, tenzij Partijen 

uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de 

Expediteur zorg draagt voor de bovengenoemde douaneformaliteiten, is de Opdrachtgever verplicht om 

een eenmalige machtiging tot directe vertegenwoordiging aan de Expediteur af te geven. De Expediteur 

zal alleen aangifte doen van de in- of uitvoer van goederen als hij van de Opdrachtgever voorafgaand 

daaraan een rechtsgeldige Machtiging Directe Vertegenwoordiging heeft ontvangen.  

 
Artikel 4. – Betaling en facturatie 
 
4.1 De Opdrachtgever is te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de betaling van de in de Overeenkomst 

bepaalde tarieven en alle kosten, boetes, (na)heffingen en toeslagen die met de uitvoering van de 

Overeenkomst gepaard gaan. Mochten bepaalde kosten, boetes, (na)heffingen of toeslagen voor 

rekening van de Geadresseerde komen, dan is de Opdrachtgever daar in het geval van verzuim van de 

Geadresseerde onmiddellijk (hoofdelijk) aansprakelijk voor tegenover de Expediteur. 

4.2 De factuur van de Expediteur zal de Dienstverlening, gedurende de periode waar de factuur betrekking 

op heeft, specificeren. 
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4.3 De Expediteur stelt facturen met de grootste zorgvuldigheid op. Desondanks kan het in theorie 

voorkomen dat een factuur een onjuistheid bevat. Opdat de juistheid van een factuur snel kan worden 

onderzocht, zal de Opdrachtgever de juistheid van facturen binnen 45 kalenderdagen na de dagtekening 

van de factuur hebben onderzocht en de Expediteur van eventuele (vermeende) onjuistheden hebben 

geïnformeerd. Overschrijding van deze termijn heeft rechtsverlies door niet-protesteren tot gevolg.  

4.4 Betalingen door de Opdrachtgever en de Geadresseerde strekken in de eerste plaats in mindering van de 

opengevallen rente, dan de lopende rente, vervolgens de boetes, kosten en (na)heffingen en tenslotte in 

mindering van de tarieven en toeslagen. 

4.5 De Opdrachtgever zal de Expediteur op eerste verzoek alle bedragen (terug)betalen die van 

overheidswege ter zake de Dienstverlening zijn verschuldigd, zoals BTW, invoerrechten, boetes en 

andere van overheidswege verschuldigde bedragen. 

 
Artikel 5. – Zekerheid 
 
5.1 De Opdrachtgever is verplicht om op eerste vordering van de Expediteur op de wijze die de Expediteur 

geraden voorkomt zekerheid te stellen voor hetgeen hij aan de Expediteur is verschuldigd of wordt 

verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook als de Opdrachtgever in verband met het verschuldigde al 

eerder zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen 

aan een verplichting tot zekerheidstelling komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

5.2 De Expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, 

heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Als de Expediteur zekerheid 

heeft gesteld, is hij gerechtigd van de Opdrachtgever directe betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid 

is gesteld, te vorderen. 

 
Artikel 6. – Aansprakelijkheid 
 
6.1 De Expediteur is vanaf het moment dat een Pakket is ingescand in een DPD-depot, aansprakelijk voor de 

waarde van het Pakket tot een bedrag van maximaal € 520 per Pakket. De waarde van het Pakket wordt 

vastgesteld op de Inkoopwaarde bij nieuwe goederen en op de geldende marktwaarde bij gebruikte 

goederen, waarbij de Expediteur als het een gebruikt goed betreft, afhankelijk van het betreffende 

Pakket, een afschrijvingspercentage van 10 tot 20 % per jaar hanteert.  

6.2 Als een Pakket is, of moest worden, verzonden of bezorgd via een DPD ParcelShop of als een Pakket 

niet is ingescand in een DPD-depot, zal de Expediteur de claim als volgt uitbetalen: 

a. in geval van grensoverschrijdend vervoer over de weg: 8.33 SDR per kg dat het Pakket weegt (art. 23 

lid 3 CMR), tenzij de Inkoopwaarde lager is, in welk geval de Inkoopwaarde wordt uitgekeerd. 

Rekenvoorbeeld: als het Pakket 10 kg weegt bedraagt de uitkering € 94,30, berekend conform de 

wisselkoers van 1 SDR op 4 oktober  2013, tenzij de Inkoopwaarde lager is; 

b. in geval van binnenlands vervoer over de weg € 3,40 per kg dat het Pakket weegt (art. 8:1105 

Burgerlijk Wetboek), tenzij de Inkoopwaarde lager is, in welk geval de Inkoopwaarde wordt uitgekeerd. 

Rekenvoorbeeld: als het Pakket 10 kg weegt bedraagt de uitkering € 34, tenzij de Inkoopwaarde lager 

is; 

c. in geval van vervoer door de lucht 19 SDR per kg dat het Pakket weegt, tenzij de Inkoopwaarde lager 

is, in welk geval de 
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Inkoopwaarde wordt uitgekeerd. Rekenvoorbeeld: als het Pakket 10 kg weegt bedraagt de uitkering € 

179,17, berekend conform de wisselkoers van 1 SDR op 4 oktober 2013, tenzij de Inkoopwaarde lager 

is; 

d. in afwijking van het voorgaande is art. 6.1 van toepassing als de Opdrachtgever het Pakket via een 

DPD ParcelShop laat bezorgen, nadat het Pakket bij hem is afgehaald door een Vervoerder en 

daarna de bezorgpoging door de Vervoerder aan de Geadresseerde niet is geslaagd.  

6.3 Onzichtbare of verdekte verliezen of beschadigingen dienen in geval van grensoverschrijdend vervoer 

over de weg en door de lucht binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de aflevering, exclusief weekend- en 

feestdagen, door de Opdrachtgever ter kennis van de Expediteur te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de 

Geadresseerde behoudens tegenbewijs wordt geacht het Pakket te hebben ontvangen in de staat waarin 

het is aangeleverd. In geval van binnenlands vervoer geldt een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen 

inclusief weekend- en feestdagen. De kennisgeving aan de Expediteur dient de algemene aard van het 

verlies of de beschadiging aan te geven. 

6.4 Tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Expediteur 

is de aansprakelijkheid van de Expediteur in de volgende gevallen uitgesloten: 

a. Als de Expediteur een expediteursverklaring afgeeft op grond van het dwingendrechtelijke art. 8:63 lid 

1 Burgerlijk Wetboek. De expediteursverklaring omvat alle documenten, waarover de Expediteur 

beschikt of die hij redelijkerwijs kan verschaffen, voor zover deze kunnen dienen tot verhaal van 

opgekomen schade of het verlies; 

b. Voor de beoordeling van een claim heeft de Expediteur informatie van de Opdrachtgever nodig (zie de 

DPD Manual). Als niet door de Opdrachtgever is voldaan aan die informatieverplichting is 

aansprakelijkheid uitgesloten; 

c. Als het een Pakket betreft waarvan de verwerking vanwege de vorm of aard geheel of gedeeltelijk 

handmatig dient te geschieden (een NC-Pakket); 

d. Als de schade, gezien de aard van het betreffende Pakket en/of de geautomatiseerde wijze van 

afhandeling daarvan, bij een normale zorgvuldige behandeling kan optreden (bijvoorbeeld 

schrammen, deuken van geringe aard en breukschade aan zeer breukgevoelige artikelen zoals 

voorwerpen van glas, aardewerk, keramiek, steen, hard plastic, suiker- of chocoladewerk en 

gietijzeren voorwerpen); 

e. (i) Als de schade of het verlies (ook) is veroorzaakt door de verpakking van het Pakket; (ii) als het 

Pakket niet was verpakt; (iii) als de claim ziet op het Pakket de productverpakking, mits die 

productverpakking gebruikt is als transportverpakking. Onder ‘productverpakking’ wordt verstaan 

verpakking waarop commerciële verkoopinformatie is afgedrukt; 

f. Als de vordering ziet op een verloren Pakket dat deel uitmaakte van samengebonden of gebundelde 

Pakketten; 

g. Als de schade of het verlies (ook) kan worden toegerekend aan een doen of nalaten van de 

Opdrachtgever, de Geadresseerde of hun vertegenwoordigers, ondergeschikten of hulppersonen 

anders dan de Expediteur; 

h. Als de schade of het verlies (ook) is veroorzaakt door – of gerelateerd is aan – douaneformaliteiten of 

heffingen van overheidswege; 
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i. Als de Opdrachtgever of de Geadresseerde een verzekering heeft afgesloten ter zake het Pakket, 

ongeacht de verzekeringnemer en begunstigde van deze verzekering. Als deze verzekering vanwege 

een eigen risico niet (de gehele schade) aan de Opdrachtgever uitkeert, keert DPD het niet-

uitgekeerde deel tot het in art. 6.1 en art. 6.2 genoemde toepasselijke maximum uit; 

j. In geval van overmacht als bedoeld in art. 7; 

k. Als de Opdrachtgever geen toezicht heeft gehouden op het inladen van het Pakket door de 

Vervoerder en de schade of het verlies toen is ontstaan; 

l. Indien niet kan worden vastgesteld dat het Pakket aan de Vervoerder of DPD ParcelShop ter 

beschikking is gesteld; 

m. Als de Opdrachtgever Pakketten aanbiedt ten aanzien waarvan op grond van de DPD Manual geen 

Dienstverlening wordt verricht; 

n. De Expediteur is niet aansprakelijk voor schade of (gedeeltelijk) verlies in het geval van een 

retourzending van een Pakket via een DPD ParcelShop, omdat het Pakket op dat moment reeds is 

geopend door de Geadresseerde..  

6.5 De Expediteur is niet aansprakelijk voor nog niet ingetreden schade, nadeel dat niet in vermogensschade 

bestaat en (andere vormen van) immateriële schade, gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde 

winst en rente, verlies van goodwill en de kosten voor het achterhalen van de inhoud van het Pakket c.q. 

de informatie aangehecht aan het Pakket. Ook is de Expediteur niet aansprakelijk voor 

verpakkingskosten, handlingkosten en bedragen betaald als belasting, zoals BTW. 

6.6 De Expediteur is niet gehouden overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Geadresseerde en/of 

andere belanghebbenden bij de Pakketten te onderzoeken en de Expediteur is niet aansprakelijk voor 

schade gerelateerd aan de (schending van) voorwaarden van die overeenkomsten. 

6.7 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Expediteur vrijwaart de Opdrachtgever de 

Expediteur, haar directeurs, haar werknemers, haar vertegenwoordigers en haar rechtsopvolgers tegen 

alle vorderingen en kosten (waaronder redelijke advocaatkosten die in afwijking van het Liquidatietarief 

rechtbanken en gerechtshoven zullen worden begroot aan de hand de daadwerkelijk gemaakte 

advocaatkosten vermeerderd met de verschotten, getuigentaxen en deskundigenhonorarium) die het 

gevolg zijn van het door de Opdrachtgever (of aan haar gelieerde partijen) in strijd handelen met de 

bepalingen van de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de DPD Manual en het in strijd 

handelen met de verplichtingen uit Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot 

vaststelling van het communautair douanewetboek (het Communautair Douanewetboek) en daarop 

gebaseerde of gerelateerde regelgeving (zoals, maar niet beperkt tot, het niet aanzuiveren van 

douanedocumenten).  

6.8 De Opdrachtgever is jegens de Expediteur aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door 

Pakketten en vrijwaart de  

Expediteur tegen alle vorderingen van derden die het gevolg zijn van het verrichten of gerechtigd nalaten 

te verrichten van de Dienstverlening. Deze bepaling laateventuele andere rechten die de Expediteur heeft 

onverlet. 

6.9 Als de Expediteur een claim (deels) uitbetaalt, verleent de Opdrachtgever reeds nu voor dat geval een 

onherroepelijke volmacht aan de Expediteur tot het incasseren van de vordering op de partij die (ook) 

aansprakelijk is voor de schade of het verlies. 
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6.10 Door de Expediteur te betalen vorderingen worden, voordat deze worden betaald, verrekend met 

eventuele betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Expediteur.  

6.11 De uitkomst van metingen met geijkte en NMI-gecertificeerde apparatuur door de Expediteur wordt 

voorshands en behoudens tegenbewijs juist geacht. 

 
Artikel 7. – Overmacht 

 

7.1 Onder ‘overmacht’ wordt verstaan elke onvoorziene gebeurtenis die buiten de beheersing van de 

Expediteur, Vervoerder of de Opdrachtgever valt; waaronder, maar niet beperkt tot gewapende 

overvallen, oorlogsdaden en handelingen van vijanden van de staat, terroristische aanslagen, 

overheidsopdrachten met betrekking tot het bovenstaande, opstanden, rellen, sabotage, aardbevingen, 

overstromingen, natuurrampen, embargo’s, wettelijke bevoegdheid, arbeidsconflicten (waaronder 

stakingen, uitsluitingen, vakbondsacties of boycots), brand, explosies en uitval van elektriciteit, warmte of 

communicatieapparatuur. 

7.2 Vertragingen in de uitvoering van verplichtingen van de Expediteur, de Opdrachtgever en Vervoerders 

worden niet aan hen toegerekend als een dergelijke vertraging wordt veroorzaakt door overmacht of 

veranderingen in (verkeers)voorschriften (tolopslagen, extreme verhoging van dieselkosten), verstoringen 

in transportnetwerken over zee of land die extra transportmiddelen vereisen, latente gebreken of 

inherente gebreken met betrekking tot de inhoud van Pakket(ten), materiaalschaarste op voorwaarde dat 

die partij redelijke inspanningen levert om de nakoming van de Overeenkomst zo snel als praktisch 

mogelijk is te hervatten. 

 
Artikel 8. – Vervaltermijn 

 
Alle vorderingen op de Expediteur vervallen na verloop van een termijn van 12 (twaalf) maanden, welke 

aanvangt op de dag dat het Pakket aan de Geadresseerde is geleverd of behoorde te worden geleverd. 

 
Artikel 9. – Geheimhouding van de Overeenkomst 

 

9.1 De inhoud van de Overeenkomst en in verband daarmee verstrekte informatie wordt door de 

Opdrachtgever en de Expediteur als vertrouwelijk beschouwd. Behalve als dat nodig is om de 

Overeenkomst na te komen of om te voldoen aan Wettelijke Bepalingen is het de Expediteur en de 

Opdrachtgever, zowel tijdens als na de beëindiging van de Overeenkomst, niet toegestaan vertrouwelijke 

informatie, waarvan zij kennis nemen, bekend te maken aan anderen dan professionele adviseurs en 

investeerders en potentiële investeerders en overheidsorganen, indien zij de vertrouwelijke informatie 

vorderen, maar – indien redelijkerwijs mogelijk – dan slechts onder de voorwaarde dat zij mededelen 

dezelfde geheimhouding te betrachten. 

9.2 Als de Expediteur en de Opdrachtgever vertrouwelijke informatie bekend mogen maken op grond van art. 

9.1, zullen zij de ander vooraf hiervan in kennis stellen en alle redelijk mogelijke inspanningen betrachten 

om de openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie te beperken, tenzij dit niet van hen kan worden 

gevergd. 
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Artikel 10. – Adres en mededelingen 
 
10.1 De Opdrachtgever dient een postadres in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie te 

hebben en zal de Expediteur van elke verandering ten aanzien van zijn postadres direct op de hoogte 

stellen. 

10.2 De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de Expediteur te informeren over het adres waarop hij kan 

worden bereikt en alle gevolgen van niet-nakoming van deze verplichting komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

10.3 Alle mededelingen die krachtens de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of in verband daarmee 

zijn vereist, zullen schriftelijk aan de betrokken partij geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail, 

waarbij van die e-mail een leesbevestiging moet zijn ontvangen of de andere Partij zodanig op de e-mail 

heeft gereageerd, dat ontvangst daarvan vaststaat. 

 
Artikel 11. – Concurrentiebeding en contractsovername 
 
11.1 De Expediteur maakt voortdurend aanzienlijke investeringen in haar netwerk van Vervoerders. Om te 

voorkomen dat die investeringen in waarde verminderen en om dit netwerk in stand te houden is het de 

Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot 1 (één) jaar daarna verboden om 

contact te zoeken of onderhouden, op eigen initiatief of dat van een ander, met een Vervoerder die in 

opdracht van de Expediteur Pakketten vervoert.  

11.2 De Expediteur is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst over te dragen aan 

een andere franchisenemer in het DPD-netwerk. 

 
Artikel 12. – Beëindiging en ontbinding 
 
12.1 De Expediteur en de Opdrachtgever hebben ieder het recht de Overeenkomst te ontbinden, waarbij de 

ander per direct in verzuim is en alle openstaande betalingsverplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn, in 

geval van: 

a. Niet-nakoming van de Overeenkomst door de andere partij of gegronde reden dat de andere Partij 

niet zal nakomen, ten gevolge waarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Overeenkomst 

wordt voortgezet. 

b. Surseance van betaling of een aanvraag daartoe aan de zijde van de andere partij. 

c. Toepassing van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen of faillissement van de andere partij of 

indiening van een verzoek daartoe.  

d. Ontbinding of vereffening van de andere partij (al dan niet na liquidatie). 

e. Dermate slechte liquiditeit/solvabiliteit van de andere partij dat voortzetting van de Overeenkomst niet 

kan worden gevergd. 

f. Overdracht van de rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde, behalve 

in het geval genoemd in art. 11.2. 

12.2 Beëindiging van de Overeenkomst bevrijdt de Opdrachtgever en de Expediteur niet van hun 

verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden, die naar hun aard blijven gelden na de datum 

van beëindiging. 
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12.3 Als de Overeenkomst door de Opdrachtgever wordt beëindigd zijn alle vorderingen van de Expediteur 

onmiddellijk opeisbaar en dient alle in gebruik zijnde eigendom van de Expediteur onmiddellijk te worden 

geretourneerd aan de Expediteur. 

12.4 Als de Overeenkomst is opgezegd, met welke reden dan ook, kan de Opdrachtgever van de Expediteur 

geen vergoeding van nog niet ingetreden schade en indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en of 

(andere) kosten in verband met de opzegging vorderen. 

 


