Algemene Voorwaarden Frachtcontor Junge B.V. te Rotterdam
(hierna te noemen: ‘Junge’)
gedeponeerd – in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal - ter griffie van
de Rechtbank te Rotterdam

1.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Junge
tot uitvoering van werkzaamheden door Junge (waaronder
het leveren van diensten door Junge) zijn deze
voorwaarden van toepassing.
1.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze
voorwaarden mede voor toekomstige opdrachten aan en
overeenkomsten met Junge.
2.1 Tenzij in het betreffende geval uitdrukkelijk anders
overeengekomen, verricht Junge haar werkzaamheden
slechts als direct of indirect vertegenwoordiger van haar
opdrachtgever/principaal. Junge verbindt zich derhalve in
beginsel niet tot het in opdracht van haar opdrachtgever
verrichten van vervoer doch Junge verbindt zich in
beginsel tot het in opdracht van haar opdrachtgever doen
vervoeren; Junge verbindt zich in beginsel niet tot het in
opdracht van haar opdrachtgever verrichten van
stuwadoorswerkzaamheden doch Junge verbindt zich in
beginsel tot het in opdracht van haar opdrachtgever doen
verrichten van stuwadoorswerkzaamheden; etcetera.
3.1 Junge is niet aansprakelijk voor schade, verlies,
vorderingen van derden, boeten en/of kosten, op welke
wijze ook ontstaan, tenzij de opdrachtgever bewijst dat die
schade, dat verlies, die vorderingen van derden, die
boeten en/of kosten veroorzaakt zijn door opzet of
bewuste roekeloosheid van Frachtcontor Junge B.V. zelf
of van personeel van Junge dat is belast met de leiding
van de uitvoering van de overeenkomst of van de
werkzaamheden.
3.2 Indien Junge toch (op grond dus van 3.1) aansprakelijk is,
zal zij slechts vergoeden materiële schade aan zaken
danwel verlies van zaken, zulks tot een maximum van
EUR 25.000,00 per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen uit één en dezelfde oorzaak ontstaan.
Voor andere schade of ander verlies, zoals bijvoorbeeld
winstderving, bedrijfsschade, kosten, indirecte schade of
indirect verlies, is Junge nimmer aansprakelijk.
3.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent de
aansprakelijkheid van Junge, zal de opdrachtgever Junge
vrijwaren voor alle vorderingen van derden jegens Junge
danwel Junge schadeloos stellen voor schade betaald of
verschuldigd aan derden verband houdende met de door
Junge voor opdrachtgever verrichtte of te verrichten
werkzaamheden, danwel met schaden, kosten en/of
verliezen veroorzaakt door (personeel van) de
opdrachtgever of door (personeel van) derden voor wiens
handelen of nalaten de opdrachtgever
verantwoordelijkheid draagt. Deze vrijwaringsverplichting/
schadeloosstellingsverplichting van de opdrachtgever
strekt zich ook uit tot alle kosten welke in het betreffende
geval aan de zijde van Junge opkomen, waaronder ook
alle met juridische bijstand verband houdende kosten.
4.1 Junge heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt,
een pandrecht en een retentierecht op alle zaken,
documenten en gelden die Junge uit welke hoofde en met
welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor
alle vorderingen die Junge ten laste van de opdrachtgever
en/of eigenaar heeft of mocht krijgen. Junge kan deze
rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de
opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met
voorgaande opdrachten.

4.2 De opdrachtgever doet afstand van elk hem eventueel
toekomend recht van retentie, opschortingsrecht en recht
op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
5.1 Betaling van de facturen van Junge dient te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren
tegen het in rekening gebrachte dienen binnen 14 dagen
na factuurdatum schriftelijke bij Junge te worden
ingediend, bij gebreke waarvan het in rekening gebrachte
geldt als aanvaard en betwisting van de verschuldigdheid
daarvan niet meer mogelijk is.
5.2 Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever ter zake
enig door hem verschuldigd bedrag in verzuim is, is hij
aan Junge een (samengestelde) vertragingsrente
verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte van een
maand waarover het verzuim voortduurt.
5.3 Voorts is bij verzuim de opdrachtgever gehouden de
buitengerechtelijke incassokosten integraal te voldoen.
Deze kosten worden geacht tenminste 15% van het
openstaande bedrag en tenminste EUR 1.000,00 te
bedragen.
6.1 Iedere vordering jegens Junge vervalt in elk geval indien
deze niet binnen zes maanden na haar ontstaan in rechte
is vervolgd.
6.2 Alle overeenkomsten tussen Junge en de opdrachtgever
worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen
welke tussen Junge en de opdrachtgever bestaan zullen
uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te
Rotterdam.
7.1 Voor zover met de hier voorgaande bepalingen niet strijdig,
en onverminderd hetgeen hierboven sub 2.1 bepaald is,
zijn – voorts afhankelijk van de aard van de in het
betreffende geval door Junge te verrichten
werkzaamheden – additioneel van toepassing:

op het verrichten van werkzaamheden als
scheepsmakelaar en/of scheepsagent en/of
cargadoor: de ‘Algemene Nederlandse
Cargadoorsvoorwaarden 2009’, gedeponeerd ter
griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Dordrecht,
Groningen, Leeuwarden, Middelburg en Rotterdam;

op expeditiewerkzaamheden en overige in dit artikel
niet met name genoemde werkzaamheden: de
‘(FENEX) Nederlandse Expeditievoorwaarden 2004’,
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te
Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam;
8.1 Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst van deze
Algemene Voorwaarden Frachtcontor Junge B.V. of van
andere voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen en
enige daarvan gemaakte vertaling, of ingeval de
Nederlandse tekst of enige daarvan gemaakte vertaling op
verschillende wijze kan worden geïnterpreteerd, zal de
Nederlandse tekst en/of de aan de Nederlandse tekst te
geven uitleg beslissend zijn.
9.1 Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden en van
de in het betreffende geval relevante in 7.1 genoemde
voorwaarden wordt op verzoek en kosteloos toegezonden.
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