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Model physical distribution overeenkomst
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Artikel 1
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. P.D.-voorwaarden: Physical Distribution Voorwaarden.
2. AVC: de Algemene Vervoercondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting vervoeradres en
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
3. BW: Burgerlijk Wetboek.
4. CMR: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève
1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.
5. Physical Distribution Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de physical distributor zich jegens de
opdrachtgever verbindt tot het verrichten van physical distribution.
6. Physical Distribution: een samenhangende reeks van werkzaamheden zoals vervoer, inslag, opslag, uitslag,
voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, verzendgereed maken, facturering, met betrekking tot
zaken alsmede de hiermede verband houdende informatie-uitwisseling en het beheer daarvan, voorzover
deze tussen de opdrachtgever en de physical distributor zijn overeengekomen.
7. Bijkomende werkzaamheden: opgedragen werkzaamheden, niet overeengekomen bij het sluiten van de
oorspronkelijke overeenkomst tot physical distribution.
8. Geadresseerde: degene, aan wie de physical distributor zaken krachtens de overeenkomst dient uit te
leveren.
9. Inontvangstneming: het moment waarop de physical distributor de zaken heeft aanvaard.
10. Aflevering: het moment waarop de geadresseerde de zaken heeft aanvaard.
11. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig physical distributor deze niet heeft kunnen
vermijden en voor zover zulk een physical distributor de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
12. Werkdagen: alle kalenderdagen, met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen, alsmede algemeen
erkende Christelijke- en Nationale feestdagen.
Artikel 2
Werkingssfeer
1. De P.D.-voorwaarden zijn van toepassing op de physical distribution-overeenkomst en de bijkomende
werkzaamheden, voorzover deze niet in strijd zijn met dwingend recht.
2. Voorzover daarin door deze P.D.-voorwaarden niet wordt voorzien, zijn op de physical distribution en de
bijkomende werkzaamheden het CMR alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen van Boek 8 titel 13
BW en de AVC analoog van toepassing.
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Artikel 3
Verplichtingen van de physical distributor
De physical distributor is verplicht:
1. Physical distribution en de bijkomende werkzaamheden te verrichten.
2. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoerdocument
en de overige door de opdrachtgever verstrekte documenten in ontvangst te nemen en in dezelfde staat als
waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren.
Indien een overeengekomen termijn voor inontvangstneming of aflevering ontbreekt dienen deze
werkzaamheden plaats te vinden binnen de tijd welke een zorgvuldige physical distributor, te rekenen vanaf
het moment dat de inontvangstneming danwel de aflevering wordt verzocht, daarvoor redelijkerwijze nodig
heeft.
Deze termijn wordt dan geacht de overeengekomen termijn te zijn.
3. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de opdrachtgever.
4. De opslag en de werkzaamheden aan de zaken te doen plaatsvinden in overeengekomen of daarvoor
geschikte ruimten.
5. Ten aanzien van de zaken alle, ook niet rechtstreeks uit de physical distribution voortvloeiende,
noodzakelijke maatregelen op kosten van de opdrachtgever te nemen en alvorens daartoe over te gaan,
indien mogelijk, overleg te plegen met de opdrachtgever.
6. Zijn wettelijke aansprakelijkheid alsmede op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en voor rekening van
de physical distributor zijn aansprakelijkheid voortvloeiende uit de P.D.-voorwaarden te verzekeren bij een
solide verzekeraar en een kopie van de polis aan de opdrachtgever te verstrekken.
7. Op schriftelijk verzoek en voor rekening van de opdrachtgever ten behoeve van deze, onder opgave van de
gewenste dekking, de zaken te verzekeren bij een solide verzekeraar en op verzoek een kopie van de polis
aan de opdrachtgever te verstrekken.
8. De opdrachtgever en de door deze aangewezen personen toe te laten tot de ruimten waarin zich de zaken
bevinden, mits zulks:
– in aanwezigheid van de physical distributor plaatsvindt;
– vooraf kenbaar is gemaakt;
– geschiedt conform de huisregels van de physical distributor.
9. De opgeslagen zaken niet te verplaatsen tenzij de uitvoering van de physical distribution overeenkomst dan
wel het onderhoud van de betreffende ruimte(n) dit noodzakelijkerwijze met zich meebrengt.
10. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen instructies te vragen aan
de opdrachtgever. Indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, is de physical distributor gerechtigd
de inontvangstneming van de beschadigde zaken te weigeren.
11. In te staan voor het door hem gebruikte materiaal ter uitvoering van de physical distribution overeenkomst.
12. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van feiten en gegevens, die hem op basis van
de physical distribution overeenkomst bekend zijn.
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Artikel 4
Aansprakelijkheid van de physical distributor
1. Indien door de physical distributor ontvangen zaken in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel
in de overeengekomen staat ter bestemming worden afgeleverd, is de physical distributor, behoudens
overmacht en het verder in deze condities bepaalde, voor de daardoor ontstane zaakschade aansprakelijk.
De last de zaakschade te bewijzen rust op de opdrachtgever.
2. De physical distributor is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voorzover die schade het gevolg is van de
bijzondere risico’s verbonden aan opslag in de open lucht, in opdracht van de opdrachtgever.
3. De aansprakelijkheid van de physical distributor voor de in lid 1 bedoelde zaakschade is beperkt tot 8 1/3
speciale trekkingsrechten (S.D.R.) per kilogram vermiste of beschadigde zaken met het absoluut maximum
van een nader tussen partijen bij het sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen
bedrag. Is een zodanig bedrag niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van € 453.780 per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak.
4. Indien de physical distributor de physical distribution en/of bijkomende werkzaamheden niet op het
overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht is hij, onverminderd
het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk en niet tegen extra
kosten voor de opdrachtgever, op de overeengekomen wijze te verrichten.
Wanneer de opdrachtgever daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de physical
distributor de physical distribution en/of bijkomende werkzaamheden niet op de overeengekomen wijze,
tijdstip en plaats heeft verricht is de physical distributor voor deze kosten aansprakelijk tot ten hoogste
een bij het sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag. Indien een zodanig
bedrag niet is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de physical distributor voor deze kosten
maximaal € 681 per gebeurtenis bedragen.
5. Indien de physical distributor verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in Artikel
3 lid 3 wordt degene, die namens de physical distributor de overeenkomst tot physical distribution heeft
ondertekend, geacht contactpersoon te zijn.
6. De physical distributor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inlichtingen en opdrachten, verstrekt
door of aan andere personen dan die bedoeld in lid 5 van dit artikel.
7. Indien de physical distributor herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de opdrachtgever,
onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade zoals omschreven in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel,
de overeenkomst tot physical distribution opzeggen, nadat hij de physical distributor schriftelijk een uiterste
termijn heeft gesteld en de physical distributor bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan.
Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade is de physical distributor ten hoogste een bij
het sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag verschuldigd.
8. Behoudens de aansprakelijkheid neergelegd in dit Artikel alsmede die voortvloeiende uit de artikelen 21 en 23
lid 4 van het CMR, is de physical distributor niet aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan aan de zaken
zelf.
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Artikel 5
Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht:
1. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de physical distributor.
2. De physical distributor tijdig al die opgaven te doen omtrent de zaken alsmede de behandeling daarvan
waartoe hij in staat is of waartoe hij in staat behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat
zij voor de physical distributor van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de physical distributor deze
gegevens kent of behoort te kennen.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
3. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoerdocument
en de overige door of krachtens de wet van de zijde van de opdrachtgever vereiste documenten ter
beschikking van de physical distributor te stellen.
4. Naast de overeengekomen prijs voor de physical distribution, de door de physical distributor gemaakte
kosten met betrekking tot de bijkomende werkzaamheden, alsmede de kosten, als bedoeld in Artikel 3 de
leden 5 en 7, binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden.
5. De physical distributor te vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade, veroorzaakt door een
handelen of nalaten door de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wier
diensten de opdrachtgever gebruik maakt.
6. In te staan voor het door hem aan de physical distributor ter beschikking gestelde materiaal.
7. Bij beëindiging van de overeenkomst tot physical distribution de zich nog bij de physical distributor
bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na
betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden.
Voor hetgeen na beëindiging van de physical distribution overeenkomst verschuldigd zal zijn, kan de
opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid.
8. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens, die hem op basis
van de physical distribution overeenkomst bekend zijn.
Artikel 6
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door personen en/of zaken die de physical
distributor overeenkomstig Artikel 3 lid 8 van deze voorwaarden van de zijde van de opdrachtgever heeft
moeten toelaten op zijn terrein.
2. Indien de opdrachtgever verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in Artikel 5 lid 1 van
deze voorwaarden, wordt degene die namens de opdrachtgever de overeenkomst tot physical distribution
heeft ondertekend geacht contactpersoon te zijn.
3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inlichtingen en opdrachten, verstrekt door
of aan andere personen dan die bedoeld in lid 2 van dit artikel.
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4. Indien de opdrachtgever niet tijdig opgave doet omtrent de zaken, alsmede de behandeling daarvan
als bedoeld in Artikel 5 lid 2 van deze voor waarden, danwel de overeengekomen zaken niet op het
overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats, vergezeld van de vereiste
documenten als bedoeld in Artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, ter beschikking stelt, is hij verplicht
deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze voor de physical
distributor te verrichten.
Wanneer de physical distributor daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de
opdrachtgever zijn verplichtingen, als bedoeld in Artikel 5 de leden 2 en 3 van deze voorwaarden niet
is nagekomen, is de opdrachtgever voor deze kosten aansprakelijk tot ten hoogste een bij het sluiten
van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag. Indien een zodanig bedrag niet is
overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor deze kosten maximaal € 681 per
gebeurtenis bedragen.
5. Indien de opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de physical distributor,
onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade, de overeenkomst tot physical distribution opzeggen,
nadat hij de opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de opdrachtgever bij afloop
daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade is de opdrachtgever ten hoogste een bij het
sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag verschuldigd.
6. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen, als vermeld in Artikel 5 lid 7, is Artikel 21 AVC
overeenkomstig van toepassing.
Artikel 7
Verjaring
1. Alle vorderingen uit hoofde van de physical distribution overeenkomst, waaronder begrepen alle vorderingen
uit hoofde van een remboursbeding verjaren met de tijd van twaalf maanden.
2. De verjaring loopt vanaf de dag, volgende op de dag, waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten
zijn afgeleverd, danwel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgende op de dag, dat de vordering is ontstaan.
Artikel 8
Betalingsvoorwaarden
1. Alle, door de physical distributor en de opdrachtgever verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zullen
worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke aan een overeengekomen
termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum.
2. Indien de opdrachtgever danwel de physical distributor enig verschuldigd bedrag niet binnen de
overeengekomen termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de
factuurdatum betaalt, is hij gehouden daarover de wettelijke rente te betalen op voet van Artikel 6: 119 BW,
met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling.
3. De physical distributor danwel de opdrachtgever is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1 van dit
artikel, aan de opdrachtgever danwel de physical distributor in rekening te brengen. De buitengerechtelijke
incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever danwel de physical distributor in
verzuim is èn de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
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4. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de physical
distribution overeenkomst, van het uit anderen hoofde terzake van de physical distribution verschuldigde of
van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
5. In elk geval zullen alle bedragen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, terstond opeisbaar en in afwijking van
lid 4 van dit Artikel vatbaar zijn voor verrekening indien:
a. de opdrachtgever danwel de physical distributor in staat van faillissement verkeert of aan de
opdrachtgever danwel de physical distributor surséance van betaling is verleend;
b. de opdrachtgever danwel de physical distributor:
1. een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;
2. wezenlijk in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen;
3. de physical distribution overeenkomst opzegt op grond van Artikel 4 lid 7 danwel Artikel 6 lid 5 van
deze voorwaarden;
4. ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of - ingeval van een rechtspersoon of vennootschap - indien deze
ontbonden wordt.
Artikel 9
Zekerheden
1. De physical distributor heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en
documenten, die hij in verband met de physical distribution overeenkomst onder zich heeft. Dit recht komt
hem niet toe indien hij op het tijdstip dat hij de zaken ten physical distribution ontving, reden had te twijfelen
aan de bevoegdheid van de opdrachtgever de zaken ten physical distribution ter beschikking te stellen.
2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de
hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
3. Tegenover de opdrachtgever kan de physical distributor het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen
hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten tot physical distribution.
4. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande overeenkomsten tot physical
distribution toetrad, kan de physical distributor het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog
verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet
spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks
verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste
gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
6. Alle zaken, documenten en gelden, die de physical distributor in verband met de physical distribution
overeenkomst onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de
opdrachtgever heeft.
7. Behoudens in de gevallen waarin de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, hem surséance van
betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing
is verklaard, heeft de physical distributor nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder
toestemming van de rechter overeenkomstig art. 3:248 lid 2 BW.
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Artikel 10
Bevoegde rechter / arbiter
1. Alle overeenkomsten, waarop de P.D.-voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het
Nederlands recht.
2. Met inachtneming van lid 3 van dit Artikel zullen alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding
van de physical distribution overeenkomst, behoudens hogere voorziening, worden berecht door de
bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de physical distributor. Indien echter de statutaire
vestigingsplaats van de physical distributor buiten Nederland ligt, is de Rechtbank te Rotterdam bevoegd.
3. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst, kunnen
worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor
Logistiek, gevestigd te ‘s-Gravenhage.
Toelichting
Sinds 1 september 2011 worden arbitrages die zijn aangemeld bij de Stichting Arbitrage voor Logistiek,
uitgevoerd door het arbitrage-instituut TAMARA.
TAMARA is gespecialiseerd in het voeren van arbitrages op de terreinen transport, opslag, logistiek, internationale
handel, scheepvaart en scheepsbouw. Om de belangen van het wegtransport en de logistieke dienstverlening te
behartigen, zit Stichting vervoeradres in het bestuur van TAMARA.
Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruik te maken van TAMARA? Dan kunt u de volgende
arbitrageclausule opnemen in de vervoerovereenkomst:
‘Alle geschillen die tussen in Nederland gevestigde partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige
overeenkomst worden, met toepassing van het CMR-verdrag, beslecht overeenkomstig het reglement van de
stichting TAMARA gevestigd te Rotterdam.’
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Bijlage
Model physical distribution overeenkomst
De ondergetekenden:
de besloten vennootschap
gevestigd en kantoorhoudende te
ten deze wettig vertegenwoordigd door
verder te noemen ‘opdrachtgever’
en
de besloten vennootschap
gevestigd en kantoorhoudende te
ten deze wettig vertegenwoordigd door
verder te noemen de ‘Physical Distributor’
overwegende dat opdrachtgever de Physical Distribution van (een gedeelte van) zijn producten wenst uit te
besteden aan de Physical Distributor, verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
Artikel 1
Algemeen
De opdrachtgever geeft aan de Physical Distributor opdracht gelijk deze van de opdrachtgever als opdracht
aanvaardt, de Physical Distribution te verzorgen van de navolgende goederen:
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Artikel 2
Omschrijving van de goederen
De omschrijving van de goederen luidt als volgt:
soort goederen:
gewicht:
waarde:
afmetingen:
bijzondere eigenschappen:
Artikel 3
Omvang
Behoudens bijzondere omstandigheden biedt de opdrachtgever per week/maand/jaar* gemiddeld
colli/
3
m /pallets/liters* bij de Physical Distributor aan. Indien van deze bepaling wordt afgeweken zullen opdrachtgever
en Physical Distributor over de consequenties hiervan overleg plegen.
Artikel 4
Nadere omschrijving van de Physical Distribution werkzaamheden
Op grond van deze overeenkomst verplicht de Physical Distributor zich tot het verrichten van de volgende
werkzaamheden:
1. Vervoer.
Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:

2. Opslag en de hiermee gepaard gaande handelingen.
Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:
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3. Voorraadbeheer en voorraadcontrole.
Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:

4. Reconditionering.
Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:

5. Overige werkzaamheden.
Hierop zijn de volgende instructies/voorschriften van toepassing:

Artikel 5
Prijzen
De tarieven belopen:
1. 1 Voor alle werkzaamheden behorende tot de Physical Distribution wordt een totaalbedrag in rekening
gebracht van €
per collo/m3/pallet/liter*.
of
1. 2 voor het vervoer binnen Nederland €
per collo/m3/ pallet/liter* of per gewicht/km* of per uur/
km*.
per collo/ m3/pallet/liter* of per gewicht/km* of per uur/
voor het grensoverschrijdend vervoer €
km*.
De opslagprijzen en de prijzen voor andere onder Artikel 4 genoemde werkzaamheden zijn:
per collo/m3/pallet/liter/m2* opslagruimte.
een bedrag van €
2. Gedurende de looptijd van het contract kunnen de aangegeven prijzen wel/niet* worden gewijzigd.
3. Indien in het vorige lid is aangegeven dat de prijzen kunnen worden gewijzigd, vindt een aanpassing
maximaal éénmaal per jaar plaats in de maand
Prijswijzigingen zullen zijn gebaseerd op de kostenontwikkelingen zoals deze door NEA Transportonderzoek
en Opleiding B.V., de EVO, Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport en de Physical Distributor zijn
vastgesteld.

11

Artikel 6
Contactpersonen
Contactpersonen in de zin van Artikel 3 lid 3 en Artikel 5 lid 1 van de aangehechte Physical Distribution
Voorwaarden zijn:
• van de zijde van de Physical Distributor de volgende perso(o)n(en):
• van de zijde van de opdrachtgever de volgende perso(o)n(en):

Artikel 7
Plaats
De plaats (ruimte), in de zin van Artikel 3 lid 4 van de Physical Distribution Voorwaarden, waar de opslag en
andere werkzaamheden in het kader van de Physical Distribution Overeenkomst plaats moeten vinden is de
volgende:

Artikel 8
Verzekering
De Physical Distributor is verplicht, overeenkomstig Artikel 3 de leden 6 en 7 van de Physical Distribution
Voorwaarden de volgende verzekeringen af te sluiten:
a. een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid;
b. q **een aansprakelijkheidsverzekering op basis van de Physical Distribution Voorwaarden;
q **een goederenverzekering.
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Artikel 9
Duur van de overeenkomst
1. Deze Physical Distribution Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van
op

jaar en gaat in

2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit Artikel vermelde periode zal het contract telkenmale stilzwijgend met
jaar worden verlengd, tenzij één der partijen kenbaar maakt dit contract te willen beëindigen. In dat
maanden in acht te worden genomen. Deze opzegging
geval dient een opzegtermijn van tenminste
dient per aangetekende brief te geschieden.
Artikel 10
Aansprakelijkheidsregiem
Partijen wijken wel/niet* af van het aansprakelijkheidsregiem zoals dit is vastgelegd in de Physical Distribution
Voorwaarden.
Indien partijen wel van dit aansprakelijkheidsregiem afwijken is de aanprakelijkheid van de Physical Distributor
en de opdrachtgever op de volgende wijze geregeld:
a. als limiet in de zin van:
Artikel 4 lid 3 €
Artikel 4 lid 4 €
Artikel 4 lid 7 €
Artikel 6 lid 4 €
Artikel 6 lid 5 €
Artikel 11
Arbitrage
Partijen wensen wel/niet* hun geschillen, ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst, te laten
beslechten door arbitrage overeenkomstig Artikel 10 lid 3 Physical Distribution Voorwaarden.
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Artikel 12
Physical Distribution Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, de Physical Distribution
Voorwaarden uitgegeven door Stichting vervoeradres van toepassing, voorzover daarvan in deze overeenkomst
niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Een exemplaar van deze voorwaarden is als bijlage bijgesloten en wordt
geacht onderdeel van deze overeenkomst uit te maken.
Aldus overeengekomen, opgemaakt en ondertekend
te

de

20

Opdrachtgever
Physical Distributor
*Doorhalen wat niet van toepassing is
** Aankruisen wat van toepassing is.
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De Stichting vervoeradres faciliteert de logistieke keten met tweezijdige, breed geaccepteerde algemene
voorwaarden (zoals de AVC). Centraal hierbij staan evenwichtige risicoverdeling, brancheacceptatie en
duidelijkheid over de rechtspositie van zowel afzender (verlader), logistieke dienstverlener als geadresseerde. De
Stichting onderhoudt internationale contacten, gericht op het verbeteren van de rechtspositie van de partijen in
de logistieke keten (zoals geformuleerd in het CMR-verdrag).

Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over
logistieke transacties, om de totale transactiekosten te verlagen. Hiertoe stelt zij kennis, oplossingen en
producten beschikbaar. Beurtvaartadres streeft nadrukkelijk naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde
dienstverlening en wil het bewustzijn met haar MVO-beleid overbrengen aan medewerkers, afnemers
en leveranciers. Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de ondernemersorganisaties EVO,
Goederenvervoer Nederland, Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland.
Beurtvaartadres levert haar dienstverlening vanuit de volgende eenheden:
Beurtvaartadres document
Beurtvaartadres document zorgt ervoor dat het bedrijfsleven zijn goederen met de juiste wettelijke documenten
kan versturen, via de weg, het water of de lucht.
Beurtvaartadres digitaal
Beurtvaartadres digitaal faciliteert een online platform waarmee het logistieke bedrijfsleven zijn gegevens over
transacties (zoals digitale vrachtdocumenten) op een eenvoudige maar effectieve wijze kan opmaken, printen,
versturen en uitwisselen. Hierbij staan integriteit van data en het verlagen van de totale transactiekosten met
gebruikmaking van nieuwe technologieën hoog in het vaandel.
Beurtvaartadres douane
Beurtvaartadres douane faciliteert importeurs en exporteurs in het zo efficiënt mogelijk (digitaal) afhandelen van
douaneaangiften en overige douaneverplichtingen.

Heeft u vragen over de Physical Distribution Voorwaarden? Neem dan contact op met een van onze specialisten
op telefoonnummer 088 552 21 00 of stuur een bericht naar sva@beurtvaartadres.nl. Buiten kantooruren is het
antwoord op uw vraag wellicht ook te vinden op onze website www.sva.nl
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