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Op alle vervoerwerkzaamheden hetzij binnenlands hetzij grensoverschrijdend en dan als  
aanvulling op het CMR verdrag, zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities 2002,  
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam,  
laatstgedeponeerde versie. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u bijgaand aan.  
Indien gewenst kunnen wij voor het extra verzekeren van uw goederen een voorstel uitwerken.  
Maximale belading is het wettelijk maximale toegestane gewicht per land.  

Indien gewichten, laadmeters of m3 afwijken van de in onze staffel vermelde volgorde, wordt altijd  
uitgegaan van de omrekening naar de hoogst vermelde bruto eenheid. Tenzij anders 
overeengekomen, zijn in onze prijzen opgenomen maximaal 1 uur laad- of lostijd voor complete 
partijen (volle wagens). Dit wordt voor deelpartijen “pro rata” doorberekend. Ingeval van 
overschrijding van deze vrije laad- of lostijd rekenen wij Eur. 41,00 per uur voor de wachttijd, zoals 
vermeld op de afgetekende CMR.  

Indien voor het lossen van de zending het gebruik van een kooi-aap of laadklep noodzakelijk is,  
rekenen wij daarvoor een toeslag van 10%. Voor het aanleveren van, of laden bij een adres (van 
eenzelfde zending) in dezelfde postcode in Nederland en België rekenen wij Eur. 40,00. In andere 
landen is dit -op route en binnen dezelfde postcode- Eur 60,00.   

De extra kosten voor het doorleveren van zendingen naar de Waddeneilanden, of het leveren van  
zendingen in m.n. binnensteden, welke niet met normale vrachtwagens te bereiken zijn, zijn niet in  
onze tarieven inbegrepen.   

Onze tarieven zijn exclusief dieselprijsclausule, die berekend wordt met als uitgangspunt een  
dieselprijs van Eur. ** per liter (excl. Btw.). Brandstofstijgingen en -dalingen ten opzichte van Eur. 
** van 4% worden gecompenseerd met een nabelasting van 1% (omhoog en omlaag). De 
gemiddelde prijs van een maand is de basis voor de toeslag van de maand daaropvolgend. De  
toeslag wordt per e-mail bekendgemaakt.   

Voor het vervoeren van A.D.R. goederen rekenen wij een toeslag van 5% met een maximum van  
Eur 25,00. Voor vroege leveringen (zogenaamde “eerste-werk” opdrachten) met een volume kleiner 
dan 6 laadmeter rekenen wij een toeslag van Eur 25,00. Tarieven zijn exclusief eventuele douane - 
of grensformaliteiten.  

Opdrachten moeten aangemeld worden per Fax (0348-560867) of e-mail 
(heuvel.transport@planet.nl) minimaal de werkdag voorafgaande aan het begin van de 
werkzaamheden voor deze opdracht. Op telefonisch doorgegeven opdrachten is geen reclamatie 
mogelijk. 

Alle Tarieven zijn in Euro’s en geldig gedurende de periode waarover de afspraken gemaakt zijn.  
Wij houden ons het recht voor om op basis van sterk wijzigende, aan ons doorbelaste kosten,  
noodzakelijk voor de uitvoering van uw opdrachten, de afgesproken tarieven (in overleg met u) 
hierop aan te passen.  

Reklamaties op facturen uitsluitend via  e-mail: heuvel.transport@planet.nl 
De betalingstermijn voor onze werkzaamheden is 30 dagen na factuurdatum.  
Op onze werkzaamheden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.  
Heuveltransport Oudewater.     ** zie uw offerte voor juiste starttarief. 
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