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Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.
1. Definities
a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide
Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna te noemen: “Rapide”.
b. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Rapide een
overeenkomst heeft gesloten, hierna te noemen: “opdrachtgever”.
2. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming van) al onze
aanbiedingen, overeenkomsten en verkopen van goederen (en eventuele bijbehorende
diensten).
b. Elke bestelling van opdrachtgever houdt een impliciete aanvaarding in van deze algemene
voorwaarden, zonder voorbehoud en zonder afwijking door zijn of haar eigen
(aankoop)voorwaarden hieraan afbreuk kunnen doen. Algemene voorwaarden van
opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk
tussen partijen is overeengekomen.
c. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige en/of
vervolgovereenkomsten tussen partijen.
d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de
overeenkomst(en) tussen partijen niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken zijn, dan
blijven de overige bepalingen volledig in stand.
3. Totstandkoming van de overeenkomsten
a. Alle aanbiedingen van Rapide zijn vrijblijvend, tenzij de aanbieding uitdrukkelijk
schriftelijk anders aangeeft.
b. Iedere offerte van Rapide heeft een geldigheidsduur van 60 dagen.
c. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave e.d.
verplicht Rapide niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
d. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke en/of getekende bevestiging van
de offerte en door een schriftelijke orderbevestiging van Rapide.
4. Prijzen en betaling
a. Alle prijzen zijn netto, exclusief (omzet)belasting en heffingen. Kortingen kunnen tussen
partijen schriftelijk worden overeengekomen.
b. Rapide is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur van de uitvoering van de
overeenkomst de prijs te verhogen, doch uitsluitend indien de verhoging voortvloeit uit
kostprijs verhogende omstandigheden (heffingen, prijsverhogingen, wijzigingen BTWtarieven, e.d.).
c. Facturatie door Rapide vindt over het algemeen plaats na het leveren van de goederen.
Rapide houdt zich het recht voor een voorschot te vragen.

KvK 58160272

BTW NL8529.02.402 B01

I-BAN NL 18 RABO 0359317898

BIC RABO NL 2U

Postbus 19
4250 DA Werkendam
tel. +31(0)6-31769500
tel. +31(0)6-51415316
tel. +32(0)478-361780
www.rapidebevrachting.nl
info@rapidebevrachting.nl

BEVRACHTING B.V.

d.

e.

f.

g.

Betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening
van de factuur, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege, zonder
ingebrekestelling, in verzuim is.
Onverminderd het recht van Rapide zich te beroepen op strengere en/of afwijkende
wettelijke bepalingen, is de opdrachtgever bij gebreke van tijdige betaling vanaf de
vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening rente verschuldigd (10%). Rapide is
eveneens gerechtigd (buiten)gerechtelijke kosten in rekening te brengen.
Buitengerechtelijke kosten zijn altijd voor rekening van opdrachtgever.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen
waarvan de betalingstermijn het langst is verstreken, zelfs al vermeldt de opdrachtgever
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Zolang opdrachtgever in gebreke is, is Rapide bevoegd de nakoming door hem van alle
overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten. Opdrachtgever is niet gerechtigd
zich op enig opschortingsrecht (eveneens verrekening) te beroepen jegens Rapide.

5. Levering en wijze van levering
a. De hoeveelheden vermeld op de leveringsbonnen zijn telkens bewijs voor de geleverde
hoeveelheid van de goederen.
b. Levering kan op de navolgende wijzen plaatsvinden: levering “af bedrijf”, “franco op de
wal”, “franco voor de wal” en “franco werk”. De wijze van levering wordt bij
overeenkomst bepaald.
c. - Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van producten vanaf het
winwerktuig, de verladinginstallatie, het opslagterrein of het depot van de leverancier of
een andere door de leverancier aan te wijzen locatie. Als tijdstip van levering af bedrijf
geldt het moment waarop de af te leveren goederen in het laadruim worden geplaatst
van het daartoe door of namens de opdrachtgever ter belading aangeboden
transportmiddel of, indien dat eerder is, het moment waarop de opdrachtgever de
levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben aanvaard. Rapide bepaalt
de volgorde en tijdstippen van levering en belading.
- Onder levering “franco op de wal” wordt verstaan levering van producten per schip van
of vanwege Rapide op een zogenaamde loswal. Als tijdstip van levering van franco op de
wal geldt het moment waarop Rapide de producten op de loswal heeft gelost of, indien
dat eerder is, op het moment dat de opdrachtgever de levering heeft aanvaard of geacht
moet worden de levering te hebben aanvaard.
- Onder levering franco voor de wal wordt verstaan de levering van goederen per schip
van of vanwege Rapide vóór een loswal. Als tijdstip van levering geldt het moment
waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, begint met het lossen
van de producten –voor de loswal- vanuit het laadruim van het schip van Rapide dan wel,
indien dat eerder is, op het moment dat de opdrachtgever de levering heeft aanvaard of
geacht moet worden de levering te hebben aanvaard.
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- Onder levering “franco werk” wordt verstaan de levering van goederen op de met de
opdrachtgever overeengekomen en door de opdrachtgever aangewezen plaats van
lossing, anders dan leveringen “af bedrijf”, “voor de wal” of “op de wal”. Als tijdstip van
levering franco werk geldt het moment waarop Rapide de producten heeft gelost of,
indien dat eerder is, op het moment dat opdrachtgever de levering heeft aanvaard of
geacht moet worden de levering te hebben aanvaard.
Door Rapide opgegeven leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen. In geval van
niet tijdige levering is Rapide pas na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
Indien Rapide in verzuim is op grond van dit artikel, dan heeft opdrachtgever geen recht
op een schadevergoeding, doch uitsluitend recht op nakoming, na het stellen van een
redelijke termijn. Opdrachtgever heeft dan ook recht de overeenkomst (gedeeltelijk,
derhalve voor het niet uitgevoerde gedeelte) te ontbinden.
De levering van de producten is steeds op risico van opdrachtgever.

6. Laagwatertoeslag
a. Op enkele transporten van Rapide kan een zogenaamde laagwatertoeslag van toepassing
zijn. Rapide is bevoegd aan opdrachtgever een laagwatertoeslag in rekening te brengen.
Een en ander zal indien van toepassing al in de offerte door Rapide worden opgenomen.
Indien opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, dan gaat opdrachtgever ook akkoord
met de laagwatertoeslag die daarin staat vermeld.
7. Eigendomsvoorbehoud
a. Terzake van geleverde goederen behoudt Rapide zich de eigendom voor totdat
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Rapide heeft voldaan. Deze verplichtingen
betreffen zowel die welke ten tijde van de levering bestaan als die welke daarna
ontstaan. Levering vindt derhalve plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud
geldt terzake van tegenprestaties, derhalve vorderingen ter betaling, verplichtingen
voortvloeiend uit het tekortschieten van opdrachtgever in nakoming van deze
overeenkomsten alsmede ter zake van de door Rapide ten behoeve van de wederpartij
verleende diensten en te verrichten of verrichte werkzaamheden.
b. Rapide is bevoegd om, indien de wederpartij met betaling te laat is, dan wel indien er
gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de door
Rapide geleverde goederen die overeenkomsten het hiervoor onder a bepaalde
eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Terugneming heeft te gelden als ontbinding van
de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten. De kosten voor terugname komen voor
rekening van opdrachtgever.
8. Risico
a. Vanaf het moment van levering zijn de te leveren goederen voor rekening en risico van
opdrachtgever.

KvK 58160272

BTW NL8529.02.402 B01

I-BAN NL 18 RABO 0359317898

BIC RABO NL 2U

Postbus 19
4250 DA Werkendam
tel. +31(0)6-31769500
tel. +31(0)6-51415316
tel. +32(0)478-361780
www.rapidebevrachting.nl
info@rapidebevrachting.nl

BEVRACHTING B.V.

9. Inspectie & Garanties
a. De goederen worden geleverd volgens de orderbevestiging. Eventueel indien van
toepassing zijn de benodigde certificaten. De kwaliteit van de goederen dient voor de
lossing van de goederen door opdrachtgever te worden beoordeeld.
b. De controle van de geleverde goederen gebeurt door de opdrachtgever op het moment
van aankomst, voor elke losactie wordt aangevangen. Zodra de lossing is gestart is de
kwaliteit van de goederen door de opdrachtgever geaccepteerd en kan door de
opdrachtgever geen aanspraak meer worden gemaakt op eventuele gebreken met
betrekking tot de kwaliteit van de goederen. Indien de goederen niet op dit moment
controleert, dan accepteert hij de goederen zoals ze geleverd zijn, zonder inspectie.

10. Aansprakelijkheid en overmacht
a. Rapide is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies uit welke hoofde dan ook.
b. Mocht Rapide op één of andere wijze aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid als
volgt beperkt:
- voor zover de aansprakelijkheid van Rapide door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar gedane uitkering;
- indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of indien de
verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Rapide
beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van
de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
- Rapide kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.
c. Opdrachtgever vrijwaart Rapide voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
d. Overmacht aan de zijde van Rapide houdt in iedere omstandigheid op grond waarvan
(verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer door opdrachtgever
kan worden verlangd en deze omstandigheden niet aan Rapide te wijten zijn.
e. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Rapide, dan heeft Rapide het recht om
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de
overeenkomst (gedeeltelijk, derhalve voor het nog niet uitgevoerde gedeelte) te
ontbinden, zonder dat Rapide gehouden is enige schadevergoeding aan opdrachtgever te
voldoen.
11. Ontbinding
a. Rapide heeft het recht de overeenkomst tussen partijen door een schriftelijke
verklaring te ontbinden. Onder schriftelijke verklaring wordt mede bedoeld een emailbericht. Deze ontbinding kan zonder enige ingebrekestelling worden gedaan op
het tijdstip waarop:
- De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
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De opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins
beschikkingsonbevoegd is om over zijn vermogen of delen ervan te
beschikken.
b. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar.
c. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Rapide de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.

12. Toepasselijk recht en geschillen
a. op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rapide partij is , is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
b. bij geschillen tussen partijen is uitsluitend bevoegd hiervan kennis te nemen de bevoegde
rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats/woonplaats van Rapide.
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