ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap STT Steel Transport and
Trade B.V., statutair gezeteld en gevestigd aan de Hagendoornweg 1 te (6237 NP)
Moorveld, gemeente Meerssen, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 50922807.

Algemeen
Artikel 1
1. Op alle door STT te verrichten werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard
van de werkzaamheden en voor zover niet in deze algemene voorwaarden is
voorzien, de navolgende bepalingen van toepassing:
a. Ten aanzien van nationaal vervoer/vervoer over de weg in het algemeen:
de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en te Rotterdam;
b. Ten aanzien van internationaal vervoer van goederen over de weg:
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (CMR), alsmede aanvullend de AVC 2002 als
vermeld bij punt 1;
c. Ten aanzien van afvalstoffenvervoer over de weg: Algemene Voorwaarden
voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en te Rotterdam;
d. Ten aanzien van opslag, inslag, uitslag, beheerwerkzaamheden etc. van
goederen: de Physical Distribution Voorwaarden gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2000.
e. Ten aanzien van opslag: de Algemene Opslagvoorwaarden, laatste versie,
gedeponeerd door sVa/Stichting Vervoeradres ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
f. Ten aanzien van betalingen: de Transport en Logistiek Nederland
algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage;
g. Ten aanzien van verhuur en/of vervoer van afzetcontainers,
wissellaadbakken en dergelijke: de Algemene voorwaarden voor verhuur
en/of vervoer van wissellaadbakken/afzetcontainers;
h. Ten aanzien van expeditie: de Nederlandse expeditievoorwaarden
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te
Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.
2. Worden de in lid 1 sub a t/m g genoemde bepalingen herzien, dan zal de
herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van deponering van deze
herziene bepalingen. Indien één of meerdere bepalingen vervangen worden
door een standaardregeling conform art. 6:214 BW, dan geldt deze
standaardregeling vanaf de datum van afkondiging in de Nederlandse
Staatscourant.
3. In geval van strijdigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden
met bovengenoemde voorwaarden, hebben deze algemene voorwaarden
voorrang, behoudens bepalingen van dwingend recht.

Werkingssfeer

Artikel 2
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes en overeenkomsten, opvolgende overeenkomsten en voortbouwende
overeenkomsten, waarbij STT goederen en/of diensten en/of werkzaamheden
en/of opdrachten van welke aard dan ook aan/voor opdrachtgever/koper
levert/uitvoert,
ook
indien
deze
goederen
en/of
diensten
en/of
werkzaamheden en/of opdrachten niet (nader) in deze voorwaarden zijn
omschreven, waaronder onder andere: transport, afvalstoffenvervoer,
containervervoer en -verhuur. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Tussen STT en opdrachtgever/koper staat vast dat indien eenmaal onder de
toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze
ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes en overeenkomsten, opvolgende overeenkomsten en voortbouwende
overeenkomsten, welke zien op de handel in staal.
3. STT is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit
voorwaarden van derden met wie zij ter uitvoering van de gegeven opdracht
overeenkomsten heeft gesloten.
4. STT heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmede
samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden of met
werknemers van derden. Voor zover die derden, of hun werknemers jegens de
opdrachtgever van STT wettelijk aansprakelijk zijn, zullen de werkzaamheden,
waartoe STT hen gebruikt, worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn
van STT. Ten aanzien van derden of werknemers van derden gelden alle
bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede
vrijwaring van STT, als omschreven in deze voorwaarden.
5. Wanneer STT als opdrachtgever optreedt, dient de opdrachtnemer deze
voorwaarden, indien mogelijk en voor zover STT daarop beroep doet, tegen
zich te laten gelden.
6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
opdrachtgever/koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven en zal STT en opdrachtgever/koper in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden
genomen.

Totstandkoming overeenkomst
Artikel 3
1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. STT is pas gebonden, nadat zij een opdracht, bestelling etc. schriftelijk heeft
bevestigd dan wel een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering van
de opdracht/bestelling.
3. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van maximaal drie maanden voor
zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, waarna zij komen te
vervallen.

Prijs
Artikel 4
1. Alle prijzen zijn af fabriek/magazijn en exclusief bijkomende kosten,
omzetbelasting (btw), invoerrechten en andere heffingen welke (van
overheidswege) worden opgelegd, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De door STT opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostencomponenten zoals
deze golden op het moment van afgifte van de prijzen. Alle nadien opgetreden
prijsstijgingen,
heffingen
van
overheidswege
en
alle
andere
kostprijsverhogende factoren mogen door STT in haar prijzen verwerkt
worden voor de op het moment van prijsstijging of heffing nog niet
uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst, ook als dat geschiedt in
voorzienbare omstandigheden, is STT gerechtigd de bij de aanvaarding van de
opdracht c.q. order overeengekomen prijs te verhogen, vermeerderd met de
voor STT gebruikelijke winstopslag, zonder dat opdrachtgever het recht heeft
op die grond ontbinding van de overeenkomst in te roepen c.q. te vorderen.
3. Indien binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst
een wijziging in de valuta/wisselkoers optreedt, is STT gerechtigd de voor STT
nadelige koerswijzigingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In
dat geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
waarbij opdrachtgever geen recht heeft op schadevergoeding. Na afloop van
de termijn van drie maanden is STT gerechtigd de prijzen op die grond te
verhogen zonder dat het recht van ontbinding aan de zijde van de
opdrachtgever bestaat.
4. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer
vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende
vervoersdocumenten of door deze gemaakte afspraken gedurende de avond,
nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen tot laden of lossen overgaan,
zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk
schriftelijk is bedongen. Zulke kosten dienen door de opdrachtgever aan STT
worden vergoed.
5. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te
betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat STT gerechtigd is door
middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie
maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
6. STT is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door
middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen
voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de
overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie
maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

Betaling
Artikel 5
1. De opdrachtgever is verplicht STT de overeengekomen vergoeding en de
andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten,
vrachten, rechten etc. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij
verzending te voldoen.

2. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door STT een krediettermijn wordt
toegepast, is STT gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te
brengen.
3. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op
de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities
zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
4. Reclames op facturen van STT dienen – op straffe van verval van recht –
uitsluitend schriftelijk te geschieden en behoren tevens binnen 14 dagen na
factuurdatum door opdrachtnemer te zijn ontvangen. STT is ook niet verplicht
enige nadien ontvangen (schriftelijke) reclame in behandeling te nemen.
5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt is hij, zonder dat enige ingebrekestelling
nodig is, van rechtswege in verzuim en is over het openstaande bedrag rente
verschuldigd ad 2% per maand of gedeelte daarvan, gerekend vanaf
factuurdatum. Indien opdrachtgever na in verzuim te zijn geraakt, of nadat hij
in gebreke is gesteld, nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering
uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding
van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten
berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten,
verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening
anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het
totale bedrag en welk bedrag ten minste bedraagt € 350,--.
6. Reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur,
ontheffen opdrachtgever nimmer van de plicht de betaling binnen de
aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota.
7. Betalingen worden geacht in de eerste plaats in mindering op rente en kosten
te zijn geschied, en dan op de oudste vorderingen, ongeacht of bij betaling
andere aanwijzingen zijn gegeven.
8. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingenook toekomstige- van STT terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval
zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien:
- het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken, de
opdrachtgever surseance van betaling 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 STT, ophoudt
zijn bedrijf uit te oefenen of ingeval van een rechtspersoon of
vennootschap – indien deze ontbonden wordt.
9. STT heeft ten allen tijde het recht om gedurende de looptijd van een contract
vooruitbetaling of zekerheid voor haar betalingen te vorderen en is niet
gehouden met haar leveringen en nakoming van haar verplichting door te
gaan alvorens die zekerheid is verstrekt of de betaling verricht is.
10. De wederpartij is niet gerechtigd om zich jegens STT op enig
opschortingsrecht, retentierechten, verrekening, schuldvergelijking of aftrek te
beroepen.
11. STT blijft eigenaar van de door haar geleverde materialen totdat de
verkoopprijs ervoor betaald is.

Betalingszekerheid
Artikel 6
1.

STT is gerechtigd, ook na het sluiten van de overeenkomst, van
opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen indien STT goede grond

2.

3.

heeft te vrezen dat opdrachtgever de betalingsverplichting jegens Select niet
zal nakomen.
Het bepaalde van artikel 5 lid 10 is van overeenkomstige toepassing, indien
opdrachtgever in gebreke blijft de door STT verlangde genoegzame
zekerheid te stellen.
Opdrachtgever geeft hierbij aan STT in pand, die deze verpanding
aanvaardt, alle zaken, waarvan opdrachtgever eigenaar wordt door
zaakvorming, natrekking, vermenging met de door STT geleverde en/of te
leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen STT te eniger tijd van
opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben.

Levering
Artikel 7
1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen,
doch zal nimmer gelden als fatale termijn.
2. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt
STT niet.
3. Tijden van aankomst worden door STT niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
4. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft
opdrachtgever nimmer het recht de opdracht te ontbinden of te doen
ontbinden, schadevergoeding te vorderen, dan wel het recht tot nietnakoming van een of meer uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen voor opdrachtgever.
5. STT heeft het recht de levering in gedeelten uit te voeren en
(overeenkomstig) gedeeltelijk aan opdrachtgever te factureren, waarbij het
bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden onverminderd van toepassing is.

Risico- omslag
Artikel 8
Alle goederen moeten door de wederpartij worden gekeurd alvorens met het
lossen wordt aangevangen. Het achterwege blijven van een dergelijke keuring is
voor rekening en risico van de wederpartij. Nadat met het lossen is
aangevangen, de materialen door de wederpartij zijn afgehaald of op enigerlei
andere wijze in ontvangst zijn genomen is geen reclame ten aanzien van maat,
gewicht of kwaliteit meer mogelijk en dient de wederpartij de afleveringsbon
voor akkoord te tekenen.

Overmacht
Artikel 9
1. Ingeval de behoorlijke nakoming door STT ten gevolge van een of meer
omstandigheden, die niet voor rekening van STT komen, waaronder de
omstandigheden hierna genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij

tijdelijk, hetzij blijvend, heeft STT het recht de overeenkomst te ontbinden
zonder jegens opdrachtgever schadeplichtig te zijn.
2. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van STT komen zijn:
- gedragingen van personen, van wie STT bij de uitvoering van de verbintenis
gebruik maakt;
- uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten, ter
zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de tussen de
wederpartij en die derde met betrekking tot de door STT geleverde zaken
gesloten overeenkomst;
- werkstaking, blokkades, e.d.;
- ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod (import- of exportproblemen),
transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers,
storingen in de productie;
- natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging en/of beleg;
- bedrijfsbezettingen, binnenlandse en/of buitenlandse onlusten;
- belemmerende maatregelen van enige overheid, vakbond en/of actiegroep,
technische gebreken aan vervoermiddelen, het niet voorhanden zijn van
benodigde onderdelen etcetera waarvan bij uitvoering van de overeenkomst
gebruik wordt gemaakt.
3. Indien STT door overmacht verhinderd is een opdracht (tijdig) uit te (laten)
voeren, dan wel tengevolge van een overmachtssituatie de uitvoering
beduidend kostbaarder of bezwaarlijker wordt, is STT gerechtigd de opdracht
(overeenkomst)voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden of de
verplichtingen voor de duur van de overmacht op te schorten zonder dat STT tot
enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
4. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten,
pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz.,
komen ten laste van de opdrachtgever.

Medewerking door opdrachtgever
Artikel 10
1. Opdrachtgever zal STT steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van
de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen
verschaffen en alle medewerking verlenen.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zodanige organisatie van zijn
bedrijf dat STT de dienstverlening/werkzaamheden ongestoord en vlot kan
verlenen/verrichten, alsmede voor controles en beveiligingsprocedures en een
adequaat beheer van de zaken in zijn bedrijf.
3. Extra door STT te maken kosten die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever
lid 1 en/of 2 van dit artikel niet is nagekomen, dan wel daar van is afgeweken,
komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op
goed te bereiken en/of te berijden plaatsen. Blijkt tijdens de uitvoering van de
opdracht dat de bereikbaarheid en/of de berijdbaarheid niet goed is, dan heeft
STT het recht om de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane kosten.
De beoordeling van de bereikbaarheid en/of bereidbaarheid gebeurd door, of
namens, STT.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11

1. De door STT feitelijk geleverde, en nog bij/onder opdrachtgever bevindende
onbetaald gebleven zaken, blijven, tot op moment van volledige betaling,
eigendom van STT;
2. STT is te allen tijde gerechtigd om geleverde zaken op grond van het
eigendomsvoorbehoud bij opdrachtgever weg te doen halen, indien
opdrachtgever zijn verplichtingen jegens STT (deels) niet nakomt.
Opdrachtgever is verplicht de medewerking hieraan te verlenen op straffe
van verbeurte van een boete van € 1.000,-- per dag dat opdrachtgever
hiermede in gebreke is/blijft;
3. Terugnamen overeenkomstig het in dit artikel gestelde, laat het recht op
schadevergoeding van STT, ingevolge de regels die gelden bij een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen, onverlet.

Pandrecht/retentierecht
Artikel 12
1. STT heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en
een retentierecht- in de ruimste zin van het woord- op alle zaken,
documenten en gelden die STT uit welke hoofde en met welke bestemming
ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van
de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van
de zaken is STT gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of
daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten.
2. STT kan de haar in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor
hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met
voorgaande opdrachten.
3. STT is gerechtigd de haar in lid 1 toegekende rechten, tevens uit te oefenen
voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.
4. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand
op de bij de wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming
bestaat - onderhands.

Aansprakelijkheid
Artikel 13
1. STT is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin des woords, tenzij
sprake is van opzet of daaraan grenzende grove schuld.
2. Indien en voor zover STT desalniettemin rechtens aansprakelijk is in verband
met leveranties en/of diensten/werkzaamheden door of vanwege STT aan of
vanwege de wederpartij – een en ander in de ruimste zin des woords – geldt –
voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen – het
bepaalde in de leden 3 tot en met 19 van dit artikel.
3. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer
verstaan
wordt:
bedrijfsschade,
vertragingsschade,
schade
wegens
waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies,
schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en
leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke
of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten; STT is niet
aansprakelijk voor andere schade dan materiële schade aan of verlies van de
vervoerde zaken.
4. Voor zover STT, desalniettemin, gehouden is schade te vergoeden betreft het
uitsluitend die schade waartegen STT verzekerd is, met dien verstande dat

nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in
aanmerking komt, verminderd met het eigen risico van STT.
5. De schade die voor vergoeding in aanmerking komt is te allen tijde
gemaximeerd tot 50% van de netto factuurwaarde/vrachtprijs – (zijnde de
bruto-factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen)
– van die specifieke leverantie c.q die specifieke dienstverlening en/of
specifieke werkzaamheden, waarmee de schade direct verband houdt.
6. De opgemelde vergoedingen gelden voor alle schadegevallen tezamen die uit
een leverantie c.q dienstverlening/werkzaamheden, waarmee de schade
verband houdt, voortvloeien.
7. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in
aanmerking schade, die geleden wordt binnen 6 maanden na de afgifte van de
desbetreffende zaak en/of het einde van de desbetreffende dienst en die
voorts binnen die termijn binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk
aan STT is gemeld.
8. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt aan
STT alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak,
aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
9. Verrekening met (een) niet door STT erkende of (een) niet onherroepelijk in
rechte vastgestelde schadevordering(en), is niet toegestaan.
10. STT is nimmer aansprakelijk voor schade van derden; de wederpartij
vrijwaart STT voor aansprakelijkheden van derden in de ruimste zin des
woords.
11. (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van STT c.q in dienst zijn bij
STT c.q die door STT bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt
dan wel gelieerde ondernemingen van STT en die door de wederpartij tot
schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op
vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-)personen en STT
tezamen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan STT
alleen zou hebben te vergoeden.
12. STT is nimmer aansprakelijk voor schadeaanspraken in verband met
werkzaamheden, diensten en geleverde zaken die buiten Europa tot schade
leiden althans die daarmee verband houden in de ruimste zin des woords.
13. STT is niet aansprakelijk voor schaden, van welke aard ook die direct of
indirect het gevolg zijn van onregelmatigheden met, of met betrekking tot
zaken
en/of
documenten,
indien
naar
aanleiding
van
zulke
onregelmatigheden, belastingen, rechten, accijnzen, landbouwheffingen,
teruggaaf van subsidies, administratieve of andere boetes e.d. worden
gevorderd of kunnen worden gevorderd, onverschillig van wie die vordering
afkomstig is of kan zijn.
14. STT is niet aansprakelijk voor schade aan containers, trailers, opleggers,
wielonderstellen e.d.
15. STT is niet aansprakelijk voor uitbesteed vervoer waar onder wordt verstaan
door STT aangenomen vervoer, hetwelk geheel of gedeeltelijk aan derden is
uitbesteed op grond van een door STT met derden gesloten overeenkomst van
ondervervoer.
16. STT is nimmer aansprakelijk voor werkzaamheden die niet zijn verricht binnen
Europa - exclusief de Russische Federatie - Wit Rusland, Oekraïne,
Kazachtstan en Moldavië.
17. STT is niet aansprakelijk voor opruimingskosten en andere kosten gemaakt of
nog te maken in verband met het opruimen, afvoeren e.d. van zaken. Voor
zover STT wel gehouden is enige schadevergoeding te betalen, bedraagt deze
nooit meer dan € 5.000,- per schadegeval.
18. De opdrachtgever dient in het kader van de diefstalclausule in de
verzekeringsovereenkomst tijdig, in verband met de risico-indeling van de
voorgeschreven beveiligingsklasse van de verzekeraar, de te vervoeren zaken
en/of de categorie van de te vervoeren zaken aan te geven, bij gebreke

waarvan iedere aansprakelijkheid op eventueel te vergoeden schade is
uitgesloten.
19. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van STT indien:
a. en zolang de opdrachtgever/koper jegens STT in verzuim is;
b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel
onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat
daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

Afbeeldingen, maten en gewichten
Artikel 14
1. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door STT leveren zaken moeten
uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of
technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur,
maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en zijn geen
grond voor ontbinding of schadevergoeding.
2. De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.
3. Voor afwijkingen in kleurnuances is STT nimmer aansprakelijk.
4. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs
(couranten) is STT niet verder aansprakelijk dan in artikel 9 is bepaald. Op
maat gebrachte zaken uit voorraad worden niet teruggenomen of geruild.
5. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare
toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
6. Indien een bepaald fabricaat is verkocht en dit door bijzondere
omstandigheden niet kan worden geleverd, is STT bevoegd, een ander
soortgelijk fabricaat te leveren. Het meer of minder geleverde zal worden
verrekend tegen de eenheidsprijs welke tussen partijen is overeengekomen.
7. De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1
garandeert verkoper echter niet, en wordt nimmer geacht gegarandeerd te
hebben, of er voor in te staan, dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het
doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of
gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

Artikel 15
1. Ten aanzien van alle door STT te transporteren stoffen en stoffen die door STT
opgeslagen worden, geldt dat de aanbieder aansprakelijk blijft voor de
gevaren die uit de aard van de stoffen voortvloeien, waaronder te begrijpen
maatregelen van overheidswege die ten aanzien van de goederen getroffen
zullen worden, claims die in verband daarmee bij STT neergelegd worden, de
extra kosten van transport, opslag, verwerking, verwijdering die daaruit
voortvloeien en schade van STT zelf. Daaronder is vervuiling van bodem,
grondwater en/of oppervlaktewateren begrepen. Onder aanbieden is hier ook
begrepen het storten, lozen enzovoort van die gevaarlijke, verontreinigde
en/of schadeveroorzakende stoffen.
2. Alle door de officiële stortplaatsen en verwerkers te hanteren voorwaarden,
aansprakelijkstellingen, prijzen enzovoorts werken door in de verhouding
tussen STT en de aanbieder van stof voor die stortplaatsen/verwerkers en wel
in die zin dat STT door aanbieders gevrijwaard wordt voor die aanspraken,
voorwaarden, kosten enzovoort.

3. Schade aan de door STT verhuurde goederen gedurende de huurtijd zijn voor
rekening van huurder. Huurder vrijwaart STT voor aanspraken van derden ter
zake de afzetcontainers en wissellaadbakken, met inbegrip van aanspraken ter
zake de inhoud van de daarin ten tijde van die overeenkomst door huurder
en/of derden gestorte materialen. Op die materialen zijn de bepalingen inzake
transport en opslag mede van toepassing.

Verjaring
Artikel 16
1. Elke vordering jegens STT vervalt door het enkele verloop van 6 maanden.
2. De in de lid 1 genoemde termijn, vangt aan op de dag volgende op die waarop
de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop
de benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd het
hiervoor bepaalde, vangt voorgenoemde termijn voor vorderingen met
betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de zaken aan
op de dag volgende op die van aflevering. Onder dag van aflevering wordt
verstaan; de dag waarop de zaken uit het vervoermiddel zijn afgeleverd, dan
wel, indien zij niet zijn afgeleverd, hadden moeten zijn afgeleverd.

Vervoer, opslag en verzekering ter zake handel in staal
Artikel 17
1.

2.

3.

4.

5.

Bij gebreke van verzendingsinstructies bij de bestelling behoudt STT het
recht voor de wijze en aard van vervoer van de goederen zelf te bepalen
zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde, betreffende
overmacht als bedoeld in artikel 7. Mochten hierdoor voor opdrachtgever
hogere vrachtkosten ontstaan, dan is STT hiervoor niet aansprakelijk.
Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter
afname voor opdrachtgever gereed staan en STT zulks aan opdrachtgever
heeft medegedeeld, is opdrachtgever terstond verplicht tot afname. Niet
nakoming van deze verplichting geeft STT het recht de zaken voor rekening
en risico van opdrachtgever op te slaan, respectievelijk opgeslagen te
houden en aan opdrachtgever door te berekenen.
Opdrachtgever is, zodra het vervoermiddel bij opdrachtgever is
aangekomen, tot de snelst mogelijke lossing verplicht. Bij niet nakoming van
deze verplichting is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige
toepassing.
Door STT te leveren zaken worden vervoerd voor rekening en risico van
opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts draagt
opdrachtgever het risico van inbeslagname tijdens het transport.
STT is niet gehouden zaken van opdrachtgever die STT in gebruik of
bewaring heeft, te verzekeren, voor welk risico dan ook.

Ondervervoerder
Artikel 18
1. De ondervervoerder is verplicht om een in de branche gebruikelijke
vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke een afdoende

polisdekking biedt, bij gebreke waarvan zij voor het geheel van alle geleden
schade aansprakelijk is.
2. De
ondervervoerder
is
verplicht
om
een
kopie
van
zijn
vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering aan STT af te geven. De
ondervervoerder vrijwaart STT voor alle aanspraken in de ruimste zin des
woords.

Schending intellectuele eigendomsrechten ter zake handel in staal
Artikel 19
1.

2.

STT aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor het geval zou blijken dat de
door STT geleverde zaken (mogelijk) inbreuk maken op octrooi-, auteursof merkenrechten van derden. Indien en voor zover de zaken door STT zijn
geleverd volgens tekeningen, modellen of specificaties van opdrachtgever,
vrijwaart opdrachtgever STT voor alle aanspraken van derden ter zake van
inbreuk op octrooi-, auteurs- of merkenrechten van die derden.
Opdrachtgever
is
gehouden
STT
in
een
zodanig
geval
- onverminderd de vrijwaringsverplichting - alle inlichtingen en bijstand te
verlenen, die STT mocht behoeven, ter verdediging van aanspraken van
derden.

Toepasselijk recht en slotbepalingen
Artikel 20
1. Op alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als
zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met een
aanbieding, overeenkomst, levering of dienstverrichting door STT, is
Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting bevoegd de wettelijk
competente rechter in het Arrondissement Maastricht, zulks onverminderd het
recht van STT om een geschil te doen berechten door de competente rechter
van de woonplaats/plaats van vestiging van de wederpartij.
2. STT behoudt zich het recht voor voor de keuze van arbitrage. De in de
artikelen 1, lid 1, sub a t/m g van de FENEX-voorwaarden voorkomende
arbitrageclausules worden echter uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn
niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige
internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan
de werking door partijen kan worden uitgesloten.
4. De Nederlandse tekst van deze algemene contractvoorwaarden prevaleert
boven vertalingen daarvan.
5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het
onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van onderhavige algemene
voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua
inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe,
zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

