Velocity Fietskoeriers algemene bedrijfsvoorwaarden versie 017.02
Op al onze ofeerees oveeeenkomeren en/of feirelijke peeeratee zijn ereede van roepaeeing de volgende
algemene vooewaaeden.
Deze vooewaaeden kunnen woeden aangehaald ale “Velociry Fierekoeeieee algemene
bedeijfevooewaaeden veeeie 017.02”.
Velociry Fierekoeeieee heef her eechr om de vooewaaeden eenzijdig re wijzigen en veewijer naae de
meeer eecenre veeeie op haae webeire: “www. velociry.nl”
Artikel 1: Definities
1.1. Koeeiee: Degene die een zending van de opdeachrgevee van A naae B veevoeer en daaebij de
afleveetjd of afleveereemijn oveeeengekomen mer de opdeachrgevee in achr neemr.
1.2. Zending: Een zaak of geheel van zaken die gelijktjdig van opdeachrgevee naae geadeeeeeeede
woeden veevoeed.
1.3. Opdeachrgevee: De conreacruele wedeepaetj van Velociry Fierekoeeieee.
1.4. Onrvangee: Geadeeeeeeede of (mede)bewonee dan wel ondeegeechikre weekzaam op her
afleveeadeee aan wie de koeeiee de zending dienr af re leveeen. eer kan ook om de opdeachrgevee
gaan.
1.5. Oveemachr: Een omerandigheid die buiren de invloedeefeee van Velociry Fierekoeeieee ligr
(bijvooebeeld exreeme weeeeomerandigheden en ongeval).
Artikel 2: Geldigheid
2.1. Deze algemene vooewaaeden gelden vooe iedeee ofeere en Velociry Fierekoeeieee en een
wedeepaetj.
2.2. Indien een wedeepaetj van de algemene vooewaaeden wener af re wijken dan dienr de
wedeepaetj een vooeerel daaeroe explicier en echeifelijk in re dienen. Acceprate van een deegelijk
wijzigingevooeerel kan enkel explicier en echeifelijk geechieden.
2.3. Mondelinge roezeggingen en afepeaken mer Velociry Fierekoeeieee binden laarergenoemde nier
rordar deze roezeggingen echeifelijk zijn beveetgd.
Artikel 3: Ofertes
3.1. Ofeeree gelden uireluirend vooe de reemijn die daaein ie veemeld. Ie geen reemijn veemeld dan
geldr een reemijn van 30 dagen.
3.2. Deuk- en zetouren vooebehouden.
Artikel 4: Vervoersvoorwaarden
4.1. M.b.r. her veevoee van goedeeen zijn van roepaeeing: Algemene Vooewaaeden vooe
Koeeieeedienerens gedeponeeed ree geife van de Aeeondieeemenreeechrbank re Amereedam en
Rotteedam (zie bijlage 1). Mer uirzondeeing van Aetkel 6 - Aebireage. Dir Aetkel ie nier van roepaeeing.
Aanvullend op boveneraande Algemene Vooewaaeden vooe Koeeieeedieneren geldr:
4.2. Indien gegevenes waaeondee die mer bereekking ror de veachrbeiefs lange elekreonieche weg
woeden uirgewieeelds zullen paetjen in geval van ondeelinge geechillen de roelaarbaaeheid van
elekreonieche beeichren ale bewijemiddel nier berwieren.
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4.3. Elekreonieche beeichren hebben dezelfde bewijekeachr ale geecheifens renzij deze beeichren nier
op her rueeen paetjen oveeeengekomen foemaar en niveau van beveiliging alemede nier op de
oveeeengekomen wijze zijn veezondens opgeelagen en geeegiereeeed.
4.4. Elke ferekoeeiee beechikr ovee eij-opdeachrbonnen/veachrbeievens doch gebeuik eevan ie nier
veeplichr. Mochr opdeachrgevee geen bon invullen dan ie her veevoee en afgife van zending (evr.
handrekening vooe onrvanger) vooe eieico van de opdeachrgevee.
Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
5.1. M.b.r. alle reaneactee zijn van roepaeeing: de laarer gedeponeeede veeeie van Teanepoer en
Logietek Nedeeland algemene beralingevooewaaedens gedeponeeed ree geife van de
Aeeondieeemenreeechrbank re ’e-Geavenhage op 1 okrobee 1993s akrene. 238 (zie bijlage 2).
Aanvullend op boveneraande beralingevooewaaeden geldr:
5.2. Indien de debireue in veezuim ie zullen na de 2de heeinneeing ook adminiereatekoeren à €15s00
in eekening woeden gebeachr.
5.3. De debireue ie veeplichr Velociry Fierekoeeieee op de hoogre re houden van haae huidige adeee.
Evr. echade die onreraar dooe her nier (tjdig) dooegeven van adeeewijzigingen komr nooir ren laere
van Velociry Fierekoeeieee.
5.4. Naaer de gevallen omecheeven in de wer kan een conreacr mer Velociry Fierekoeeieee dooe elk van
de paetjen in de volgende gevallen rueeentjde mer onmiddellijke ingang woeden beëindigd:
a; in geval van faillieeemenr (of aanveaag van faillieeemenr dooe de deebereefende paetj zelf)s in geval
van (aanveaag van) eueeéance van beraling van één dee paetjen of in geval van echuldeaneeing van de
opdeachrgevee.
b; indien de opdeachrgevee of de deede vooe wiene eekening en eieico en ondee wiene
veeanrwooedelijkheid de handeling woedr uirgevoeeds jegene Velociry Fierekoeeieee in gebeeke ie in de
nakoming van op hem euerende beralingeveeplichtngen.
Artikel 6: Prijeen
6.1. De acruele raeieven die woeden gehanreeed zijn conreacrueel vaergelegd en zo nier dan zijn deze
re vinden op onze webeire www.velociry.nl. Alle veemelde peijzen op onze webeires op
peomotemiddelen of in deze algemene vooewaaedens zijn exclueief BTW.
6.2. Peijeveeandeeingen en facrueen woeden dooe de debireue geaccepreeed en akkooed bevonden
wanneee ee nier binnen 10 weekdagen na onrvanger van de facruue echeifelijk bezwaae ie ingediend.
6.3. Op al onze dieneren woedr jaaelijke etlzwijgend een inflatecoeeecte roegepaer.
6.4. Deuk- en zetouren vooebehouden.
Artikel 7: Servicevoorwaarden oostbbsssservice
7.1. Wanneee uw ingaande poer her volume van 2 A4-dozen (22x27x31cm) of 1 volle poerzak
oveeetjgrs beengen wij een exrea eir in eekening.
7.2. Wanneee uw uirgaande poer her volume van 2 A4-dozen (22x27x31cm) of 1 volle poerzak
oveeetjgrs beengen wij een exrea eir in eekening.
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Bijlage 1 De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten
Artikel 1 -  Definities
In deze vooewaaeden woedr veeeraan ondee:
1. AVC : Algemene Veevoeeconditee 2002 zoale laarerelijk vaergeereld dooe de SVA /Stchtng
Veevoeeadeee en gedeponeeed ree Geife van de Aeeondieeemenreeechrbank re Amereedam en
Rotteedam.
2. CMR : Veedeag bereefende de oveeeenkomer ror inreenatonaal veevoee van goedeeen ovee de weg
(Genève 1956)s zoale aangevuld dooe her peorocol van 1978.
3.Koeeiee: degene die zich jegene de afzendee heef veebonden zo epoedig mogelijk een zending re
veevoeeen en aan de geadeeeeeeede af re leveeens waaebij her afleveetjdetp dan wel de
afleveereemijn waaeop de zending in iedee geval moer woeden afgeleveeds bij de opdeachr woedr
oveeeengekomen.
4. Zending: een zaak dan wel her geheel van zaken dar gelijktjdig veevoeed woedr en beeremd ie vooe
één onrvangee.
5. Afzendee: de conreacruele wedeepaetj van de koeeiee.
6. Onrvangee: geadeeeeeeede of (mede)bewonee dan wel ondeegeechikre weekzaam op her
afleveeadeee aan wie de koeeiee de zending dienr af re leveeen.
7. Oveemachr: omerandighedens vooe zovee een zoegvuldig koeeiee deze nier heef kunnen veemijden
en vooe zovee zulk een koeeiee de gevolgen daaevan nier heef kunnen veehindeeen.
Artikel 2 -  eerkingssfeer
1. Op binnenlandee koeeieeedieneren zijn naaer deze vooewaaeden de AVC van roepaeeing vooe zovee
daaevan in deze vooewaaeden nier woedr afgeweken.
2. Op geeneoveeecheijdende koeeieeedieneren ie van roepaeeing her CMRs alemede de mer her CMR
nier ereijdige bepalingen genoemd in lid 1 van dir aetkel.
Artikel 3 -  Verolichtingen van de koerier
1. De koeeiee ie veeplichr de oveeeengekomen zending op de oveeeengekomen plaare en tjd in
onrvanger re nemen.
2. Indien de koeeiee nier voldoer aan de in lid 1 genoemde veeplichtng heef de afzendee her eechrs
onveemindeed zijn eechr echadeveegoeding re voedeeens de oveeeenkomer onmiddellijk op re zeggen.
3. De koeeiee ie veeplichr de zending uireelijk op her oveeeengekomen tjdetp dan wel binnen de
oveeeengekomen reemijn af re leveeen aan de onrvangee.
4. De aetkelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake veereaging zijn nier van roepaeeing.
Artikel 4 -  Verolichting van de afeender
De afzendee ie veeplichr ree voldoening aan douane en andeee foemalireirens welke vóóe de afleveeing
van de zending moeren woeden veevulds de nodige beecheiden bij de veachrbeief re voegen en ree
beechikking van de koeeiee re erellen en hem alle noodzakelijke inlichtngen re veeechafen.
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Artikel 5 -  Aansorakelijkheid van de koerier
Zending beechadigd doch inhoud nog beuikbaae
1. Indien de dooe de koeeiee onrvangen zending nier woedr afgeleveed in dezelfde eraar ale waaein hij
de zending heef onrvangens doch de inhoud eevan nog wel kan woeden aangewend vooe her doel
waaevooe her wae beeremds ie de koeeiees behoudene oveemachrs veeplichr de echade aan de zending
zelve re veegoeden ror maximaal € 454 pee zending.
Zending beechadigd en inhoud nier meee beuikbaae of zending manco
2. Indien de dooe de koeeiee onrvangen zending nier ree beeremming woedr afgeleveed of nier woedr
afgeleveed in dezelfde eraar ale waaein hij de zending heef onrvangens ren gevolge waaevan de
inhoud van de zending nier meee kan woeden aangewend vooe her doel waaevooe her wae beeremds
ie de koeeiees behoudene oveemachrs veeplichr de daaedooe veeooezaakre echade mer inachrneming
van de volgende bedeagen re veegoeden:
a. vooe de echade aan de zending zelve maximaal € 454 pee zending;
b. vooe de echade wegene her nier meee aangewend kunnen woeden van de zending vooe her doel
waaevooe her wae beeremds maximaal rweemaal de veachr. Tevene ie de oveeeengekomen veachr nier
veeechuldigd. Reede voldane veachr dienr ale onveeechuldigd beraald re woeden geeeetrueeed.
Veereaging
3. Indien de zending woedr afgeleveed na her veeereijken van her oveeeengekomen tjdetp dan wel na
afloop van de oveeeengekomen reemijn ies behoudene oveemachrs de oveeeengekomen veachr nier
veeechuldigd. Reede voldane veachr dienr ale onveeechuldigd beraald re woeden geeeetrueeed. Indien
de afzendee en/of de geadeeeeeeede ren gevolge daaevan echades nier zijnde echade aan de zendings
heef geledens ie de koeeiee gehouden die echade re veegoeden ror een maximum van rweemaal de
oveeeengekomen veachr. Indien de zending revene beechadigd ies ie de koeeiee behoudene oveemachr
bovendien aanepeakelijk vooe de echade aan de zending zelve ror maximaal € 454 pee zending.
4. De laers zijn echade re bewijzens euer op de afzendee en/of geadeeeeeeede.
5. Bij de roepaeeing van lid 3 van dir aetkel komr de koeeiee een beeoep op oveemachr nier roe bij:
a. lichamelijke en geeerelijke ongeechikrheid van de beeruuedee van her voeeruig
b.de ondeugdelijkheid en ongeechikrheid van her voeeruig en her mareeiaal waaevan de koeeiee zich
bedienr
c. vooezienbaee veekeeeecongeete en/of veekeeeedichrheid.
6. Bij geeneoveeecheijdend veevoee ie aetkel 5 van deze vooewaaeden nier van roepaeeing.
Toelichtng
Aetkel 5 van deze vooewaaeden veemeeedeer de aanepeakelijkheid van de koeeiee ren opzichre van zijn
aanepeakelijkheid neeegelegd in Aetkel 8: 1095 Buegeelijk Werboek. Op geond van aetkel 8: 1102
Buegeelijk Werboek ie deze veemeeedeeing van aanepeakelijkheid nietg renzij aetkel 5 van deze
vooewaaeden in een afzondeelijk geecheifs dar de veevoeeoveeeenkomer bevars woedr vaergelegd. Dar
afzondeelijk geecheif bij uirerek ie de veachrbeief. Op de koeeieeeveachrbeief ie naaer de
veewijzingeclaueule naae deze vooewaaedens de reker van aetkel 5 letteelijk oveegenomen.
Artikel 6 -  Arbitrage
Alle geechillen die rueeen paetjen onreraan mer bereekking ror de ondeehavige oveeeenkomer kunnen
woeden beelechr dooe middel van aebireage oveeeenkometg her Reglemenr van de Stchtng Aebireage
vooe Logieteks geveetgd re ’e-Geavenhage.
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Bijlage 2 Transport en Logistee ederland algemene betalingsvoorwaarden
Artikel 1 -  Betaling
1. De veachr en veedeee op de goedeeen deukkende koeren zijn bij gefeankeeede zending opeiebaae op
her momenr dar de afzendee/opdeachrgevee de veachrbeief aan de veevoeedee oveehandigrs dan wel
op her ogenblik dar de veevoeedee de opdeachr aanvaaedr.
2. Indien ongefeankeeede zending ie oveeeengekomens ie de geadeeeeeeede bij inonrvangerneming van
de goedeeen veeplichr de veachrs her uir andeeen hoofde ree zake van her veevoee veeechuldigde en
veedeee op de goedeeen deukkende koeren re beralen; indien hij deze op eeeere aanmaning nier
voldeeds ie de afzendee/opdeachrgevee hoofdelijk mer hem ror beraling veeplichr.
3. Indien de veevoeedee - andeee dan bij ongefeankeeede zending - op veezoek van de afzendee-/
opdeachrgevee de veachrs her uir andeeen hoofde ree zake van her veevoee veeechuldigde en veedeee
op de goedeeen deukkende koeren mer bereekking ror her veeeichre reanepoer in eekening beengr bij de
geadeeeeeeede of een deedes blijf de afzendee/opdeachrgevee ror beraling van deze bedeagen
veeplichr indien de geadeeeeeeede of de deede deze op eeeere aanmaning nier voldeed.
4. Indien de veevoeedee een facruue zendrs ie de debireue veeplichr deze binnen 14 dagen na
facruuedarum re voldoen.
5. Facrueen woeden geachr dooe de debireue re zijn geaccepreeed en akkooed bevondens indien nier
binnen achr dagen na facruuedarum de veevoeedee een echeifelijk bezwaae heef beeeikr.
6. Indien de debireue in veezuim ies ie hij veeplichr naaer de hoofdeom de wettelijke eenre re beralen.
7. Evenruele beralingen zullen vooeeeeer in mindeeing ereekken op de veevallen eenre en veevolgene
op de hoofdeom.
Artikel 2 -  oomoetentie
De afzendee/opdeachrgevee ie nier geeechtgd echuldveegelijking roe re paeeen ren aanzien van
bedeagens welke de veevoedee keachrene enige mer hem geeloren oveeeenkomer in eekening beengrs
renzij de veevoeedee de voedeeing echeifelijk heef eekend.
Artikel 3 -  nncasso
1. De veevoedee ie geeechtgd om alle noodzakelijk gemaakre buirengeeechrelijke en geeechrelijke
koeren ree incaeeo aan degene die gehouden ie ror beraling in eekening re beengen. De
buirengeeechrelijke koerens mer een minimum van 15% van de hoofdeoms zijn eeeer veeechuldigd
vanaf her momenr dar de debireue in veezuim ie en de voedeeing uir handen ie gegeven.
2. Vooe de omvang van de buirengeeechrelijke koeren geldr de declaeate van de bereefende
advocaars deuewaaedee of incaeeobueeau ale bewije.
Artikel 4 –  eetentierecht
1. De veevoeedee heef jegene iedees die daaevan afgife veelangrs een eerenteeechr op goedeeen en
documenrens die hij in veeband mer de veevoeeoveeeenkomer ondee zich heef. Dir eechr komr hem
echree nier roe jegene een deedes indien hij op her tjdetp dar hij de goedeeen ren veevoee onrvings
eeden had re rwijfelen aan de bevoegdheid van de afzendee/opdeachrgevee jegene die deede de
goedeeen ren veevoee ree beechikking re erellen.
2. Tegenovee de afzendee/opdeachrgevee of de onrvangee/geadeeeeeeede kan de veevoeedee her eechr
van eerente uiroefenen op goedeeens gelden en documenren vooe hergeen hem veeechuldigd ie
of zal woeden reezake van her veevoee van de goedeeen.
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3. eij kan dir eechr revene uiroefenen vooe hergeen bij wijze van eembouee op de goedeeen deukr.
4. De veevoeedee kan her in de leden 2 en 3 roegekende eechr van eerente eveneene uiroefenen vooe
hergeen hem dooe de afzendee/opdeachrgevee nog veeechuldigd ie in veeband mer vooegaande
veevoeeoveeeenkomeren.
5. Zolang de goedeeen nier op de plaare van beeremming zijn aangekomens heef de veevoeedee her
eechr om van de afzendee/opdeachrgevee re voedeeens dar zekeeheid geereld woedr vooe de veachr en
alle voedeeingen die hij ren laere van de afzendee/opdeachrgevee heef of zal keijgen en heef hij her
eechr her veereek van her veevoeemiddel uir re erellens dan wel eenmaal aangevangen veevoee op re
echoeren zolang nier aan zijn voedeeing ror her erellen van zekeeheid ie voldaan.
6. De veevoeedee ie nimmee aanepeakelijk vooe evenruele echade die uir een uirerel of opechoetng ale
hieeboven bedoelds vooervloeir.
Artikel 5 -  Pandrecht
1. Alle goedeeens documenren en geldens welke de veevoeedee uir welken hoofde en mer welke
beeremming ook ondee zich heef of zal keijgens ereekken hem ror ondeepand vooe alle voedeeingens
welke hij ren laere van de afzendee/opdeachrgevee of van de eigenaae heef of mochr keijgen.
2. Bij nier voldoening van de voedeeing geechiedr de veekoop van her ondeepand in her openbaae dan
wel dooe middel van ondeehandee veekoops indien hieeomreenr oveeeeneremming ie beeeikr nadar de
bevoegdheid ror veekoop ie onreraan.
Artikel 6 -  Vervangende eekerheidusitstel van betaling
1. De echuldenaae kan zich nimmee regenovee de veevoeedee beeoepen op hem ren aanzien van
voeige opdeachren al dan nier uirdeukkelijk veeleend uirerel van beralings herwelk de reemijn van 14
dagen oveeecheeed.
2. Indien de afzendee/opdeachrgevees dan wel een deede namene de afzendee/opdeachrgevee een
onheeeoepelijkes dooe de veevoeedee geaccepreeede bankgaeante erelr vooe de in lid 5 van aetkel 4
(opechoetng) en lid 1 van aetkel 5 (pand) bedoelde voedeeingens komen alle eechren die de
veevoeedee heef volgene her bepaalde in aetkel 4 (eerente en opechoetng) en aetkel 5 (pand) re
veevallen.
Artikel 7 -  Adreswijeigingen
1. De afzendee/opdeachrgevee ie veeplichr de veevoeedee op de hoogre re houden van her adeees
waaeop hij beeeikbaae ie.
2. Evenruele echadens welke her gevolg zijn van her nier-nakomen dooe de afzendee/opdeachrgevee
van de veeplichtng uir lid 1s komen nimmee ren laere van de veevoeedee.
Artikel 8
Deze vooewaaeden kunnen woeden aangehaald ale de ‘Teanepoer en Logietek Nedeeland algemene
beralingevooewaaeden’.
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