Algemene voorwaarden

TMA Logistics BV
Elbaweg 11
1044 AK Amsterdam

Algemene voorwaarden van de TMA Logistics en haar werkmaatschappijen, hierna gezamenlijk
en afzonderlijk te noemen TMA.
Artikel 1 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties – hoe ook genaamd –
waarbij wij partij zijn.
2. Iedere overeenkomst wordt door ons gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat ons
van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer moet zijn gebleken.
3. Van het bepaalde bij deze voorwaarden kan slechts bij geschrifte worden afgeweken, welk
geschrift ondertekend dient te zijn door een degenen, die hiertoe blijkens onze opgave aan
het handelsregister bevoegd zijn.
Artikel 2 – Rechterlijke toetsing
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TMA is het Nederlands recht van
toepassing.
2. De rechtbank van het arrondissement waar de werkmaatschappij is gevestigd is bevoegd
kennis te nemen van de geschillen die tussen opdrachtgever en TMA ontstaan.
3. Indien door de afnemer, danwel door enige belangenorganisatie rechterlijke toetsing van
deze voorwaarden wordt gevraagd, ontslaat dit de afnemer van geen enkele verplichting
onder de met ons gesloten overeenkomst, noch geeft hem dit enig recht, zijn verplichtingen
jegens ons op te schorten.
4. Indien toetsing als in het vorig lid bedoeld leidt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van
enig in deze voorwaarden vervat beding, zullen de transacties, die hierdoor getroffen
worden, met inachtneming van de desbetreffende rechterlijke uitspraak worden afgewikkeld
binnen twee maanden nadat deze uitspraak in kracht van gewijsde zal zijn gegaan.
Artikel 3 – Offertes
1. Mondelinge offertes en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend. Schriftelijke offertes en
prijsopgaven staan slechts gedurende de daarop vermelde termijn open voor ons
verbindende acceptatie.
2. Indien een overeenkomst door omstandigheden, die niet voor onze rekening en/of ons risico
behoren te komen, door ons wordt nagekomen langer dan drie maanden na acceptatie van
onze offerte, dan wel, bij van gebreke van dien, na het sluiten van die overeenkomst, zijn
wij bevoegd, inmiddels opgetreden prijs- en tariefswijzigingen aan de afnemer door te
berekenen.
3. De in het vorig lid bedoelde bevoegdheid bestaat eveneens, indien de overeenkomst op de
overeengekomen datum door omstandigheden, die niet voor onze rekening en/of ons risico
behoren te komen, door ons niet of niet geheel is nagekomen en wel voor het alsdan nog
resterende gedeelte.
4. In de door ons opgegeven prijzen zijn omzetbelasting en andere heffingen van
overheidswege slechts begrepen indien dit uitdrukkelijk is vermeld. Niettemin zijn wij
bevoegd, alle op de transactie betrekking hebbende heffingen van overheidswege aan de
afnemer door te berekenen.
Artikel – 4 Annulering
1. Bij annulering van een opdracht is de afnemer ons vergoeding verschuldigd van de reeds
door ons terzake van de uitvoering gemaakte werkelijke kosten, waaronder die van door
ons terzake verschuldigd geworden lonen en sociale lasten, alsmede een
annuleringsvergoeding tot een bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
2. Bij annulering vrijwaart de afnemer ons van alle aanspraken van derden, welke een gevolg
zijn van die annulering.
3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht, nakoming van de overeenkomst, dan wel
schadevergoeding wegens toerekenbare niet-nakoming te vorderen.
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Artikel – 5 Verzekering
1. De afnemer is gehouden, die risico’s, die krachtens wettelijk voorschrift, de overeenkomst,
deze voorwaarden of naar verkeersopvatting voor zijn rekening of risico behoren te komen,
behoorlijk te verzekeren en gedurende te looptijd van de overeenkomst verzekerd te
houden.
2. De afnemer zal op eerste aanmaning deugdelijk aantonen, dat hij aan de in het vorig lid
bedoelde verplichting heeft voldaan.
3. Zolang de afnemer niet aan de in de voorafgaande leden bedoelde verplichtingen onder de
overeenkomst geacht te zijn opgeschort.
Artikel 6 – Werk door derden
1. Indien wij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van goederen en/of
diensten, geleverd door derden, zal onze aansprakelijkheid voor (gebreken van) deze
goederen en/of diensten beperkt zijn tot het bedrag, dat wij krachtens de overeenkomst
met de desbetreffende derde, danwel – ingeval van geschil daarover – krachtens dading of
rechterlijk gewijsde, op de derde kunnen verhalen.
2. De vordering van de afnemer terzake van schade als in het vorig lid bedoeld zal niet eerder
opeisbaar zijn dan een maand nadat een dading terzake zal zijn getroffen, dan wel een
rechterlijke uitspraak terzake in kracht van gewijsde zal zijn gegaan.
Artikel 7 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende oorzaak, die in redelijkheid niet
voor onze rekening en/of ons risico behoort te komen, daaronder begrepen niet-levering
door onze toeleveranciers en werkstakingen of –onderbrekingen, die de uitvoering van de
overeenkomst voor ons bemoeilijken of onmogelijk maken.
2. In geval van verhindering door overmacht, zullen wij niet kunnen worden genoodzaakt, de
overeenkomst na te komen.
3. Indien de verhindering door overmacht drie maanden heeft geduurd of indien vaststaat, dat
deze langer dan drie maanden zal duren, kan ieder der partijen de overeenkomst door
enkele schriftelijke kennisgeving doen eindigen, zulks onder de gehoudenheid van de
afnemer, om voor reeds geleverde goederen en/of diensten een vergoeding naar rato te
voldoen, ook indien deze goederen en/of diensten voor hem van onwaarde zijn.
Artikel 8- Betaling
1. Betaling in gedeelten is de afnemer slechts toegestaan, indien dit uitdrukkelijk is
overeengekomen. In dit geval zenden wij voor iedere verschuldigde deelbetaling een
afzonderlijke factuur.
2. Ieder aan de afnemer in rekening gebracht bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum
integraal aan ons te zijn voldaan.
3. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of compensatie, tenzij zulks uitdrukkelijk
is overeengekomen.
4. Bij gebreke van algehele voldoening aan het in de vorige leden bepaalde, zijn wij
gerechtigd, de afnemer een rente in rekening te brengen van 2% per maand of gedeelte
daarvan over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum, alsmede de door
ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15% van het
openstaande bedrag.
5. Indien wij voor het incasso van onze vordering gebruik maken van de diensten van derden,
zal de afnemer ons vergoeding verschuldigd zijn van alle door ons aan deze derden terzake
te betalen kosten.
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Artikel 9 – Aanneming
1. Onder aanneming wordt verstaan de overeenkomst, waarbij wij op ons nemen, zekere
werkzaamheden gedurende een overeengekomen periode door bij ons in dienst zijnde
arbeidskrachten te doen verrichten tegen een vooraf overeengekomen prijs voor meer- dan
wel minderwerk.
2. In geval van aanneming zullen wij een evenredig deel van de overeengekomen
werkzaamheden, vermeerderd, respectievelijk verminderd met meer- dan wel minderwerk,
wekelijks over de voorafgaande week factureren.
3. In geval van aanneming zal de afnemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen
beëindigen door opzegging bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, indien en
zodra wij gedurende vier achtereenvolgende weken in gebreke zullen zijn gebleven, een
evenredig gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
Artikel 10 – Verzuim
1. De afnemer zal worden geacht, in gebreke te zijn, indien hij na aanmaning bij aangetekend
schrijven of deurwaardersexploot, niet binnen 10 dagen na verzending c.q. betekening van
de aanmaning aan zijn desbetreffende verplichtingen heeft voldaan.
2. Zodra de afnemer jegens ons in gebreke is, worden alle overeengekomen termijnbedragen
opeisbaar.
3. Zodra de afnemer in gebreke is met de voldoening van enige verplichting jegens ons, zijn
wij gerechtigd, onze verplichtingen jegens de afnemer op te schorten, totdat de afnemer
aan alle verplichtingen jegens ons zal hebben voldaan, dan wel genoegzaam zekerheid zal
hebben gesteld voor de nakoming van de verplichtingen, de voldoening van de in het vorig
lid bedoelde termijnbedragen daaronder begrepen.
4. Indien de afnemer gedurende 30 dagen in gebreke is gebleven met de voldoening van enige
verplichting jegens ons, zijn wij gerechtigd, alle overeenkomsten met de afnemer door
enkele schriftelijke kennisgeving te beëindigen, zulks onverminderd ons recht, betaling te
vorderen van de reeds gedane leveranties en/of verrichte werkzaamheden, alsmede
vergoeding van schade wegens toerekenbare niet-nakoming voor het overige.
5. De overeenkomst zal aanstonds zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn en al
hetgeen wij uit hoofde van de overeenkomst te vorderen hebben zal aanstonds opeisbaar
zijn, indien de afnemer overlijdt, in liquidatie treedt, surséance van betaling aanvraagt, in
staat van faillissement wordt verklaard of indien beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel
van zijn vermogen.
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