HTTC B.V.

ALGEMENE HANDELS- EN INKOOPVOORWAARDEN VAN HTTC B.V.

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN
Artikel 1:

DEFINITIES

a. HTTC B.V. in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid HTTC B.V. met uitsluiting van enige gelieerde vennootschap, thans gevestigd in Nederland
(Toermalijnstraat 22, NL-7554 TX Hengelo) onder nummer 08214972 bij de Kamer van Koophandel in NLEnschede. HTTC B.V. treedt op als expediteur tenzij anders vermeld.
b. “Opdrachtgever” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de natuurlijke persoon of rechtspersoon
in wiens opdracht en/of te wiens behoeve werkzaamheden worden uit-gevoerd door HTTC B.V. als omschreven in
deze Handelsvoorwaarden.
c. “Expeditie” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij HTTC B.V. zich
tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het doen vervoeren van zaken alsmede iedere andere vorm van
dienstverlening die HTTC B.V. in dat verband verricht.
d. “Vervoer” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij HTTC B.V.
zich
tegenover de Opdrachtgever verbindt zaken te vervoeren hetzij over de weg, hetzij over binnenwater, hetzij per
spoor, hetzij door de lucht, hetzij per enig ander medium.
e. “Gecombineerd vervoer” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij HTTC
B.V.
zich tegenover de Opdrachtgever bij één en dezelfde overeenkomst verbindt zaken met tenminste twee
verschillende transportmedia te vervoeren.
f. “Sleepwerkzaamheden” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst
waarbij HTTC B.V. zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van de volgende assistentie:
gaande houden, afremmen, duwen, trekken, doen bewegen, begeleiden, escorteren dan wel het zich hiervoor
beschikbaar houden voor een schip en eventueel andere tussen partijen overeengekomen dienstverlening ten
behoeve van een schip met behulp van één of meerdere sleepboten.
g. “Pontongebruik” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij HTTC B.V. zich
tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen van drijvende pontons
waaronder mede begrepen dekschuiten.
h. “Cargadoorswerk” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij HTTC B.V.
zich tegenover de Opdrachtgever of derden verbindt de volgende diensten te verrichten: “Diensten verricht in een
onderneming, die als bedrijf uitoefent het voor reders, vervoerders, tijdbevrachters of kapiteins van zeeschepen
behandelen der scheepszaken, het afleveren der inkomende lading en het in ontvangst nemen der uitgaande
lading, waaronder te begrijpen is alles dat door hem terzake van of voor het scheepsbedrijf in de ruimste zin des
woords verricht moet worden met inbegrip van het optreden als douane-expediteur, alsmede het behandelen voor
anderen, met name ontvangers en verschepers van lading, van alles dat daarmee verband houdt in enig opzicht,
benevens het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten van bevrachting of vervrachting,
andere vervoersovereenkomsten, overeenkomsten m.b.t. het gebruik van containers en soortgelijke
laadeenheden, verzekeringsovereenkomsten en overeenkomsten van koop en verkoop, al dan niet als makelaar,
een en ander voor zover daarbij, direct of indirect, een zeeschip of ander vervoermiddel betrokken is.”
h2. "Cargadoorswerk 2:"Onder "Cargadoorswerk 2" wordt verstaan het beladen/lossen en/of zeevasten of
verwijderen van sjor/stuwmateriaal van lading in containers, op flatracks en / of kisten alsmede het inpakken van
lading in VCI- en/of krimpfolie, al dan niet gebruik makende van vochtabsorptie materiaal en vci tabletten.

i. “Hijswerk” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij HTTC B.V.
zich
tegenover de Opdrachtgever verbindt om door middel van kranen en andere hijsgereedschappen
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hijswerkzaamheden te verrichten een en ander in de ruimste zin des woords alsmede het aan de Opdrachtgever
ter beschikking stellen van kranen en hijsgereedschappen zonder machinist/ bedieningspersoneel.
j. “Montagewerk” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij HTTC B.V. zich
tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het monteren of demonteren van door de Opdrachtgever aangewezen
zaken waaronder begrepen verplaatsing van zaken als aan- en afsleeën, vijzelen tot op/af fundatie al dan niet
voorafgaand aan, dan wel volgend op vervoer, alsmede het verzendklaar maken van zaken op de plaats van
vertrek c.q. het afbouwen daarvan ter destinatie, een en ander in de ruimste zin des woords.
k. “Opslag” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij HTTC B.V. zich
tegenover de Opdrachtgever verbindt om zaken gedurende een bij overeenkomst bepaalde tijd in opslag te
houden. Eventueel door HTTC B.V.
te verrichten aan- en afvoer van zaken waaronder begrepen
ladingmanipulaties aan goederen in verband met de opslag vallen niet onder het begrip “opslag” maar onder
bijvoorbeeld “vervoer”, “hijswerk” dan wel “montage”.
l. “Loodsgebruik” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst al of niet bij wijze van
huur, waarbij HTTC B.V. zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het aan de Opdrachtgever ter beschikking
stellen van kale loods- en bedrijfsruimte.
m. Een “Verhuisovereenkomst” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst van
goederenvervoer waarbij de vervoerder (de Verhuizer) zich tegenover de afzender (de Opdrachtgever) verbindt te
vervoeren, hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten
dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg. Vervoer langs spoorstaven wordt niet als vervoer over de weg
beschouwd.
n. “Totaal Projectuitvoering” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij HTTC
B.V. zich bij een en dezelfde overeenkomst tegenover de Opdrachtgever verbindt tot advisering omtrent, dan wel
begeleiding, dan wel het (doen) verrichten van al die werkzaamheden nodig om een bepaald project (bijvoorbeeld
all-in vervoer inclusief montage van fundatie tot fundatie e.d. of een bedrijfsverhuizing) uit te voeren. Deze
uitvoering van projecten vindt plaats onder de regels van projectmanagement van HTTC B.V.
, waarbij de
Opdrachtgever zich verbindt tot het geven van alle noodzakelijke informatie en begeleiding om deze projecten uit
te voeren.
o. In het kader van welke uit te voeren werkzaamheden dan ook door HTTC B.V.
geldt voor meer- en/of
minderwerk dat zij slechts wordt uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever. Indien het meeren/of minderwerk van te voren schriftelijk wordt geaccordeerd door één van de werknemers van de
Opdrachtgever dan kan de Opdrachtgever zich nadien niet beroepen op het niet bevoegd zijn van zijn werknemer
tot het geven van een schriftelijke opdracht en tekenbevoegdheid van zijn werknemer.
Artikel 2:

ALGEMENE BEPALINGEN

(Aanbiedingen)
a. Elk aanbod van HTTC B.V. is vrijblijvend.
b. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van HTTC B.V. .
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c. Tenzij anders vermeld in de offerte, zijn de volgende aannames van toepassing en daarmee geldend:
- de ondergrond van het werkterrein voldoende stabiel is voor de steundrukken van kranen en/of andere
hijsmiddelen zoals hijsportalen;
- de kraan op de kaderand mag worden afgestempeld;
- de terreinen voldoende verhard en goed bereik- en berijdbaar zijn;
- de openingen in het gebouw voldoende groot zijn om de diverse delen binnen/buiten te brengen;
- er steeds voldoende ruimte zal worden geboden voor een onbelemmerde uitvoering van de werkzaamheden;
- de te hijsen/vervoeren/monteren/demonteren delen zullen zijn voorzien van gecertificeerde en voor het doel
geschikte hijsogen / sjorogen;
- de te hijsen/vervoeren/monteren/demonteren delen onder het bereik van de kranen en/of andere hijsmiddelen
kunnen worden aangevoerd;
- de werkzaamheden (per etappe) zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd;
- de situatie ter plaatse identiek is aan het tijdstip van werkopname;
- zich op de af te leggen transportroute geen hinderlijke obstakels bevinden en de doorrijhoogte voldoende is;
- de benodigde ondersteuningen voor het transport door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;
- de laad- resp. lostijden elk niet meer dan 2 uur in beslag zullen nemen;
- de benodigde vergunningen (tijdig) zullen worden verleend;
- de aanvoer van goederen voldoende is om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen;
- de benodigde civiele werkzaamheden door en voor rekening van Opdrachtgever zullen worden uitgevoerd;
- het benodigde steigerwerk kosteloos ter beschikking wordt gesteld door Opdrachtgever;
- er kostenloos gebruik kan worden gemaakt van 220/380/400 volt in de nabijheid van de werkplek (max.
afstand: 50 meter);
- er kostenloos gebruik kan worden gemaakt van bureau-, kantine-, toilet-, douche- en kleedgelegenheid;
- de benodigde tekeningen "geschikt voor montage" door u aangeleverd worden in laatste revisie;
- het werk door HTTC B.V. kan worden voorbereid ("engineeren") naar eigen inzicht;
- zich in de te transporteren/te hijsen/te (de)monteren delen geen gezondheids- en/of milieubezwaarlijke
materialen bevinden;
- de te vervoeren delen gestapeld mogen worden;
- alle te vervoeren delen tegelijkertijd vervoerd kunnen en mogen worden;
- er een geschikte transportroute beschikbaar is;
- er kostenloos gebruik kan worden gemaakt van een heftruck/halkraan met voldoende capaciteit;
- overschrijding van een niet uitdrukkelijk overeengekomen schriftelijk gegarandeerde termijn voor de levering
van diensten of levering van enige prestatie geeft Opdrachtgever nimmer het recht om de Overeenkomst te
(doen) ontbinden of te vernietigen en/of schadevergoeding te vorderen en geeft Opdrachtgever geen recht tot
opschorting van haar eigen verplichtingen.
- voor zover HTTC B.V. in het kader van de Overeenkomst de verplichting op zich heeft genomen tot het
aanvragen van enige vergunningen en/of ontheffingen geldt ook deze verplichting uitsluitend als
inspanningsverplichting en niet als resultaatsverplichting.
- alle aanbiedingen zijn gebaseerd op een 45-urige werkweek, steeds vanaf maandag tot en met vrijdag met
uitzondering van feestdagen, in één ploeg en bij een ongedeelde opdracht. Normale werkuren: tussen 07.00
en 18.00 uur. Overige uren gelden als overuren.
- Toeslagen: van ma. t/m vr. voor 07.00 en na 18.00 uur: 30% op het basistarief. Zaterdag: 50% op het
basistarief over alle uren. Zondag: 100% op het basistarief over alle uren.
- Voor inzet van hijsmiddelen: vertragingen ten gevolge van onwerkbaar weer zullen als volgt aan u worden
doorberekend:
o 1e dag
:
100% van het dagtarief
o 2e dag
:
75% van het dagtarief
o 3e en daarop volgende dagen :
50% van het dagtarief
Tenzij anders is vermeld zijn de volgende kosten niet in prijs begrepen en zullen derhalve achteraf worden
berekend: het verwijderen / herplaatsen van (verkeers-)obstakels in de route; het ontruimen van plaatsen
waar (weg-)werkzaamheden worden uitgevoerd, het stroomloos maken van en/of aanpassingen verrichten
aan electrische en/of andere leidingen, het aanvoeren, uitleggen en later weer opnemen en afvoeren van de
benodigde rijplaten ten behoeve van het wegtransport
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(Toepasselijkheid)
d. De onderhavige Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door HTTC B.V.
gedane
aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke – en
rechtshandelingen met uitdrukkelijke terzijdestelling van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden.
e. Afwijkingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf schriftelijk
door HTTC B.V. bevestigd.
(Prijzen)
f. Alle door HTTC B.V. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de situatie zoals die geldt ten tijde
van de aanbieding. In het geval van nadien intredende verhogingen van één of meer kostprijsfactoren
(inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten waaronder begrepen brandstofprijzen,
wijzigingen van wisselkoersen e.d.) is HTTC B.V.
gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te
verhogen.
(Verzekering)
g. Behoudens een door de Opdrachtgever daartoe gedaan verzoek en schriftelijke bevestiging van HTTC B.V. ,
sluit HTTC B.V. geen goederenverzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent hij met de Opdrachtgever
een overeenkomst sluit.
(Zekerheid)
h. HTTC B.V.
is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht
alsmede in iedere stand van de werkzaamheden daarna, van de Opdrachtgever genoegzame zekerheid te
verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen.
i. Zolang de Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld, is HTTC B.V. gerechtigd haar prestaties
op te schorten onverminderd regelingen terzake van opschorting en ontbinding van de overeenkomst die uit de
wet voortvloeien en voortvloeien uit specifieke algemene voorwaarden die in deze Algemene Handelsvoorwaarden
van toepassing zijn verklaard.
(Betaling)
j. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden de aan hem verzonden facturen
binnen 14 dagen te voldoen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is hij over de hoofdsom een rente verschuldigd gelijk aan 4% boven het Promessedisconto van de
Nederlandse Bank N.V. vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan die der algehele voldoening. De
Opdrachtgever is, behoudens schriftelijke toestemming van HTTC B.V. , niet gerechtigd facturen te verrekenen en
schuldvergelijking toe te passen met vorderingen uit welke hoofde dan ook. HTTC B.V. is gerechtigd nieuwe
opdrachten niet uit te voeren, voordat oude facturen betaald zijn.
(Retentie – en pandrecht)
k. HTTC B.V.
heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentie- en pandrecht op zaken,
documenten en gelden die HTTC B.V. uit welke hoofde en met welke
bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen voor alle vorderingen die HTTC B.V. ten laste van de
Opdrachtgever heeft of mocht krijgen.
l. HTTC B.V. is gerechtigd om het onder j. genoemde retentie- en/of pandrecht uit te oefenen voor hetgeen
Opdrachtgever nog aan HTTC B.V. verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande opdrachten.
Dit geldt tevens indien HTTC B.V. optreedt als expediteur, waarbij opdrachten worden uitgevoerd voor derden, niet
zijnde de eigenaar of producent van de goederen.
Artikel 3:

AANSPRAKELIJKHEID

a.
Alle handelingen en werkzaamheden waaronder begrepen het verstrekken van adviezen zijn voor rekening en
risico van de Opdrachtgever.
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b.
Voor zo ver er uit hoofde van deze Algemene Handelsvoorwaarden, algemene voorwaarden als genoemd in artikel
4 of anderszins enige aansprakelijkheid op HTTC B.V. zou rusten voor wat betreft aan haar toevertrouwde zaken,
dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het moment aan de inontvangstneming tot aan het moment van
aflevering aan de Opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen.
c.
De door HTTC B.V. te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig de aansprakelijkheidsregeling
neergelegd in de in artikel 4 van deze Algemene Handelsvoorwaarden
genoemde algemene voorwaarden. De schadevergoeding voor aan HTTC B.V. toevertrouwde zaken zal echter
nimmer meer bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde en zo deze niet is vast te stellen
de marktwaarde van de zaken ter destinatie. Voor schade niet zijnde schade aan zaken die aan HTTC B.V. zijn
toevertrouwd, is HTTC B.V. nimmer verdergaand aansprakelijk dan tot het factuurbedrag van de gesloten
overeenkomst exclusief BTW met een maximum van Euro 5000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met
dezelfde schadeoorzaak.
d.
Niettegenstaande de aansprakelijkheidsregeling neergelegd in artikel 4 van deze Algemene Handelsvoorwaarden
of anderszins, is HTTC B.V. nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook behoudens indien en voor
zover de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HTTC B.V. zelf. Onder opzet en grove
schuld van HTTC B.V. wordt verstaan opzet of grove schuld van organen van HTTC B.V. of organen van aan haar
gelieerde vennootschappen en daarmee te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen. HTTC B.V. is bovendien
nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade hoe dan ook ontstaan.
e.
HTTC B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden, al dan niet
zijnde “sub-contractors”.
f.
Enige rechtsvordering terzake van aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan door de Opdrachtgever of
een derde slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door HTTC B.V. gesloten overeenkomst en de
daarop toepasselijke Algemene Handelsvoorwaarden. Indien ondergeschikten en “sub-contractors”van HTTC B.V.
buiten overeenkomst mochten worden aangesproken, is hierbij te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in
deze Algemene Handelsvoorwaarden opgenomen bedingen kunnen beroepen. Opdrachtgever zal HTTC B.V. , haar
ondergeschikten en “sub-contractors” op eerste verzoek van HTTC B.V. vrijwaren voor buitencontractuele
vorderingen.
g.
Niettegenstaande hetgeen is bepaald omtrent verjaring en verval zoals genoemd in artikel 4 van deze Algemene
Handelsvoorwaarden, vervalt elke vordering jegens HTTC B.V. door het enkele verloop van een jaar.
h.
Reclames met betrekking tot verrichte diensten dienen terstond aan HTTC B.V. gemeld te worden en uiterlijk
binnen 8 dagen na het bekend worden van het gebrek schriftelijk ter kennis van HTTC B.V. worden gebracht. Na
deze termijn vervalt iedere aanspraak op herstel of schadevergoeding.
i.
Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Opdrachtgever is jegens HTTC B.V. aansprakelijk voor schade tengevolge van de aan HTTC B.V. toevertrouwde
zaken hun aard, alsmede hun verpakking. Voorts is Opdrachtgever jegens HTTC B.V. aansprakelijk voor onjuiste
c.q. onnauwkeurige, dan wel niet tijdig verstrekte, instructies en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken
op de afgesproken tijd. Daarnaast is Opdrachtgever jegens HTTC B.V. aansprakelijk voor alle schade ontstaan
door schuld of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of de door hem ingeschakelde derden, in
het algemeen.
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j.
HTTC B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het onjuiste gebruik van verpakkingsmateriaal, zoals
kisten, kratten, ondersteuningen, hijsconstructies e.d. Opdrachtgever dient aan te tonen dat het gebruik van
verpakkingsmaterialen door opdrachtgever of derden op juiste wijze is geschied. Indien HTTC B.V. aansprakelijk is
voor schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking, foutieve hijsconstructies en/of ondersteuningen, dan
bedraagt de maximale schadevergoeding Euro 5000,-- (incl. evt. gevolgschaden). Uitgesloten van
schadevergoeding zijn gebeurtenissen die vallen onder force majeure, zoals weersomstandigheden,
oorlogsomstandigheden, natuurrampen en andere onverwachte, door HTTC B.V. niet voorspelbare en /of
beïnvloedbare omstandigheden.
Artikel 4:

TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN, WETTEN EN VERDRAGEN

a. Expeditie
Op expeditiewerkzaamheden van HTTC B.V. , als bedoeld in artikel 1 van deze Algemene
Handelsvoorwaarden, zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX) als gedeponeerd ter
Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie.
b. Vervoer
Voor zover geen dwingend recht van toepassing is (hetgeen met name het geval is voor belading en na lossing
van enig transportmiddel) is HTTC B.V. behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade aan en/of
verlies van de te vervoeren of vervoerde zaken. Op vervoerwerkzaamheden van HTTC B.V. , welke gerangschikt
zijn per vervoersmedium, zijn de navolgende voorwaarden, wetten en verdragen van toepassing. Deze
voorwaarden zijn alleen van toepassing indien HTTC het vervoer met eigen middelen uitvoert. In alle andere
gevallen treedt HTTC B.V. op als expediteur en zijn de voorwaarden van toepassing zoals genoemd onder punt a
van dit artikel (Artikel 4).:
I. Wegvervoer
Op wegvervoer in Nederland zijn van toepassing de Algemene Vervoers Condities, laatste versie.
Op grensoverschrijdend wegvervoer zijn naast de Algemene Vervoers Condities , van toepassing de bepalingen
van het CMR verdrag alsmede eventuele wijzigingen daarop voor zover deze voor Nederland in werking zijn
getreden.
Op wegvervoer van zaken (al dan niet grensoverschrijdend) dat moet plaatsvinden met een ontheffing vanwege
overschrijding van de normaal wettelijk toegestane afmetingen en/of gewichten, zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden Voor Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en
Rotterdam, laatste versie. Op wegvervoer van zaken in bulk per tankwagen (al dan niet grensoverschrijdend) zijn
van toepassing de Algemene Tankvervoercondities Voor Het Vervoer Van Bulkgoederen Over de Weg,
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Rotterdam en Amsterdam, laatste versie. Voor zover het vervoer
van gevaarlijke stoffen betreft zal de Opdrachtgever HTTC B.V. vrijwaren voor aansprakelijkheden uit welke
hoofde dan ook jegens derden behoudens opzet of grove schuld van HTTC B.V. .
II. Vervoer over zee
Op het vervoer over zee zijn van toepassing de voorwaarden van het Uniform General Charter (“GENCON”),
laatste versie, als aanbevolen door Baltic International Maritime Council (BIMCO). Indien al dan niet op verzoek
van de Opdrachtgever voor het vervoer een cognossement wordt uitgegeven, blijven met uitdrukkelijke
terzijdestelling van cognossementsvoorwaarden deze Algemene Handelsvoorwaarden onverkort van toepassing.
Indien een charter party wordt opgemaakt, gelden als basis in ieder geval: FIOS SSHINC levering exclusief
lashing, securing, dunnaging en welding met 1 geschikte laad/losplaats met voldoende diepgang en altijd goed
bereikbaar in laad-en loshaven, deklading toegestaan voor risico van Opdrachtgever. De BAF, CAF, ISPS,
Pirate/Warrisk en andere toeslagen gelden VATOS (Valid At Time Of Shipment). Agent in laad-loshaven door
HTTC B.V. te bepalen. Altijd van toepassing: WPAGW: weather permitted all going well. Indien gebruik wordt
gemaakt andere schepen dan charterschepen (bijv. liner services), dan zijn de specifieke voorwaarden en
condities van die betreffende rederij van toepassing, alsmede het gebruik van hun Bill of Lading en daaraan
gerelateerde voorwaarden.
III. Vervoer over binnenwateren
Op het vervoer over binnenwateren zijn van toepassing de Internationale Verlade- und Transportbedingungen
2009, opvraagbaar via www.cbrb.nl. Als toevoeging geldt het volgende: ten tijde van uitvoering dient er sprake te
zijn van een normale, ongehinderde vaart.
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Liggeld wordt ook berekend bij vertraging wegens (binnen)-vaartstremming of transportonderbreking als gevolg
van ijs (ijsdreiging), laag/hoog water, golfslag, stremmingen, sluisuitval, slecht weer of dreiging daarvan,
stakingen, etc.).
Wettelijk liggeld wordt berekend, tenzij anders overeengekomen. Laden van een binnenschip: max. 8 uren. Lossen
van een binnenschip max. 8 uren.
IV. Vervoer per spoor
Op het binnenlands vervoer per spoor zijn van toepassing de Spoorwegwet alsmede de daarop gebaseerde
reglementen waaronder begrepen het Algemeen Reglement Vervoer. Op grensoverschrijdend vervoer per spoor is
van toepassing het COTIF/CIM verdrag alsmede eventuele wijzigingen daarop voor zover deze voor Nederland in
werking zijn getreden.
V. Luchtvervoer
Op het vervoer door de lucht is van toepassing het Verdrag van Warschau van 1929 alsmede eventuele
wijzigingen daarop voor zover deze voor Nederland in werking zijn getreden.
VI. Gecombineerd vervoer
Op overeenkomsten van gecombineerd vervoer als bedoeld in artikel 1 van deze Algemene Handelsvoorwaarden
zijn op ieder deel van dat vervoer van toepassing de voorwaarden, wetten en verdragen als genoemd in dit artikel.
Voor zover geen dwingend recht van toepassing is (hetgeen met name het geval is voor belading en na lossing
van enige transportmiddel) is HTTC B.V. behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade aan
en/of verlies van de te vervoeren of vervoerde zaken.
c. Sleepwerkzaamheden
Op sleepwerkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Havensleepcondities 2007 zoals gedeponeerd bij de
Griffie van de Rechtbank Rotterdam, laatste versie.
d. Pontongebruik
Op pontongebruik zijn van toepassing de Dekschuiten Gebruiksvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Griffie van
de Rechtbank Rotterdam, laatste versie.
e. Hijs- en montagewerk
Op hijs- en montagewerk zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport gedeponeerd ter Griffie
van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie. Indien hijswerk geschiedt met behulp van één of
meer drijvende bokken zijn mede toepasselijk de Bokkengebruikvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de
Rechtbanken te Rotterdam, Amsterdam en Middelburg, laatste versie. Indien de (hijs)werkzaamheden strekken tot
belading of lossing van vervoersmiddelen waaronder begrepen stuwage en controlewerkzaamheden zijn van
toepassing de Rotterdamse Stuwadoorscondities zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam,
laatste versie.
f. Opslag
Op opslagwerkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing de
Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam,
laatste versie. Op opslag van verhuisgoederen/bedrijfsinventaris zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden
Bewaarneming Verhuisgoederen 1993, laatste versie en de “Algemene Bepalingen Huurovereenkomst
Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van Art. 7:230AB BW” laatste versie.
g. Loodsgebruik
Op loodsgebruik zijn van toepassing de bepalingen van Titel 4, Afdeling I van Boek 7BW voor zo ver daar in artikel
3 van deze Algemene Handelsvoorwaarden niet rechtsgeldig vanaf is geweken.
h. Bedrijfsverhuizingen
Op bedrijfsverhuizingen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizing, gedeponeerd ter
Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, laatste versie.
i. Totaal projectuitvoering
Op ieder specifiek onderdeel van de door HTTC B.V. uit te voeren werkzaamheden voortvloeiend uit een
overeenkomst als bedoeld van deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing die werkzaamheden,
voorwaarden, wetten en verdragen als genoemd in de hiervoor en hierna genoemde onderdelen a t/m k.
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j. Cargadoorswerk
Op cargadoorswerkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing
de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Noord Nederlandse Scheepvaartkantoren gedeponeerd ter
Griffie van de Rechtbank te Groningen, laatste versie.
j2. Cargadoorswerk 2:
Op cargadoorswerkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing
de Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam,
laatste versie.
k. Overige werkzaamheden
Ten aanzien van overige handelingen en werkzaamheden die HTTC B.V. verricht zijn mede van toepassing de in
de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, respectievelijk de voorwaarden waarvan de toepasselijkheid
is bedongen.
l. Verhuur en gebruik heftrucks
M.b.t. het verhuren van heftrucks en daarbij behorend materieel gelden de voorwaarden, direkt hierna genoemd
in artikel 1 t/m 6 "HEFTRUCKS EN TOEBEHOREN"
Art. 1 Risico, aansprakelijkheid - "HEFTRUCKS EN TOEBEHOREN"
Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder
is
niet
aansprakelijk
voor
enige
schade,
welke
het
gehuurde
na
de
in
ontvangstneming
mocht
oplopen,
noch
de
daardoor
ontstane
indirecte
schade.
De
verhuurder
is
evenmin
aansprakelijk
voor
enige
directe
of
indirecte
schade
en/of
letsel,
welke
mocht
worden
toegebracht
door
het
gehuurde.
De
huurder
is
gehouden
de
verhuurder
schadeloos
te
stellen
of
te
vrijwaren
voor
alle
vorderingen,
welke
derden
tegen
verhuurder
aanhangig
maken
terzake
van
door
het
gehuurde
veroorzaakte
schade
en/of
letsel.
In
geval
van
indirecte schade ontstaan als een gevolg van een door de huurder aan te tonen technisch
mankement,
dat
in
aanleg
in
het
gehuurde
aanwezig
was,
kan
verhuurder
aansprakelijk
worden
gesteld
voor
de
geldelijke
gevolgen
hiervan
met
een
maximum
van
Euro
250,=
per
geval.
Verhuurder
zal
in
een
dergelijk
geval
het
gehuurde
terugnemen
en
de
reparatiekosten,
die
direct
samenhangen
met
het
hiervoor
bedoelde
technische
mankement
voor
haar
rekening
nemen.
De
normale
uit
het
huurcontract
voortvloeiende
kosten van reparatie en onderhoud blijven voor rekening van de huurder.
Art. 2 Risico, verzekering - "HEFTRUCKS EN TOEBEHOREN"
In
geval
van
bedrijfsmatig
gebruik
van
het
gehuurde,
dienen
alle
risico’s
vanaf
het
moment van overdracht van het materiaal aan huurder of diens gevolmachtigde door de
huurder
te
worden
verzekerd
tegen
alle
verzekerbare
schade
bij
een
solide
maatschappij.
De
desbetreffende
polisrechten
draagt
de
huurder
bij
het
tekenen
van
het
huurcontract over aan de verhuurder.
Art. 3 Lasten, belasting, diensten van verhuurder - "HEFTRUCKS EN TOEBEHOREN"
Alle
lasten
en
belastingen
terzake
van
het
gehuurde
geheven
of
worden
geheven
zijn
voor rekening van de huurder. De
in
de huurperiode door de verhuurder te verrichten
diensten
indien
noodzakelijk
zullen
door
verhuurder
normaal
in
rekening
worden
gebracht.
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Art. 4 Gebruik, bediening, behandeling, voorzorgsmaatregelen

- "HEFTRUCKS EN TOEBEHOREN"

De
huurder
is
gehouden
het
gehuurde
overeenkomstig
zijn
bestemming
en
het
overigens
als
een
goed
huisvader
te
behandelen
en
verzorgen
een
en
ander
met
inachtneming
van
de
bedieningsen
behandelingsvoorschriften.
De
huurder
is
verantwoordelijk
voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en dat het oliepeil van de
gehuurde machines op het juiste peil blijft. De bestuurder van de heftruck is in het bezit van een geldig
heftruckcertificaat.
Art. 5 Onderhoud, reparatie, gebrek, schade - "HEFTRUCKS EN TOEBEHOREN"
De onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder. Het is huurder niet toegestaan
enige
verandering
aan
het
gehuurde
aan
te
(laten)
brengen
noch
herstelwerkzaamheden
aan
het
gehuurde
te
(laten)
verrichten.
De
huurder
dient
alle
defecten
en/of
gebreken
aan
het
gehuurde
onmiddellijk
schriftelijk
te
melden
aan
de
verhuurder.
Indien
reparaties
door
verhuurder
noodzakelijk
zijn
door
het
gebruik
van
ongeschikte
accessoires,
reparaties
door
derden,
onvakkundige
behandeling
of
enige
andere
oorzaak,
die
niet
als
normale
slijtage
kan
worden
beschouwd,
dan
worden
de
kosten
daarvan
afzonderlijk
en extra aan de huurder in rekening gebracht. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst
zal
het
gehuurde
materiaal
in
dezelfde
conditie
waarin
het
verstrekt
is
en
geheel
gereinigd
weer
ter
beschikking
van
verhuurder
worden
gesteld.
Indien
daarbij
zou blijken dat het materiaal gebreken vertoond of beschadigd is en/of dat de huurder
het materiaal niet voldoende heeft schoongemaakt is de verhuurder gerechtigd de huurder
de
reparatie
en/of
reinigingskosten
in
rekening
te
brengen.
Art. 6 Wegraken materiaal - "HEFTRUCKS EN TOEBEHOREN"
Indien
huurder
buiten
staat
is,
om
welke
reden
dan
ook,
het
gehuurde
materiaal
aan
verhuurder
terug
te
(laten)
bezorgen,
dient
huurder
aan
verhuurder
een
door
verhuurder
te
bepalen
schadevergoeding
te
betalen,
ter
grootte
van
de
vervangingswaarde
van
het gehuurde materiaal, onverkort het gestelde in artikel 2 van deze verhuurvoorwaarden.
Huurpenningen
blijven
onverkort
verschuldigd
totdat
de
schadevergoeding
volledig
aan HTTC B.V. is betaald.
Art. 7 Gebruik heftrucks - "HEFTRUCKS EN TOEBEHOREN"
Heftruck van HTTC B.V. heeft een zg. WAM verzekering indien deze gebruikt wordt door HTCC B.V. medewerkers
en door derden (alleen met schriftelijke toestemming van HTTC B.V.). Eigen risico Euro 250,--. Zaakschade max.
Euro 1.000.000,--. Letselschade: max. Euro 5.000.000,--.
m.

Verzorgen van Eur1, CvO, Eur Med, Legalisatie facturen en gerelateerde zaken.

HTTC B.V. treedt op als dienstverlener: u machtigt HTTC B.V. om Eur1/Eur Med certificaten, Certificaten van
Oorsprong aan te vragen en te leveren en/of facturen voor u te legaliseren of andere hieraan gerelateerde zaken
te verzorgen, waaronder o.a. het laten maken van uitvoerdocumenten.
HTTC B.V. wordt door u gemachtigd om deze voor u te verzorgen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
Art.1.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade of winstderving die verband houdt
met het aanvragen en leveren van Eur1/Eur Med certificaten, Certificaten van Oorsprong, te legaliseren facturen
en alle andere hieraan gerelateerde zaken. Dat betreft ook nalatigheid van onze werknemers, of die van derden
die door ons zijn ingehuurd.
Art. 2.
U als aanvrager houdt zich aan alle wetgeving, waar ook van toepassing en levert juiste informatie aan, waarbij
geen ongepast of onwettig materiaal door u zal worden verzonden.
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Art. 3.
HTTC B.V. en haar leveranciers garanderen geen ongestoorde beschikbaarheid van internet/emailverkeer en
softwaresystemen. In geval van vertragingen, virussen of onjuiste levering, ongeacht de oorzaak, accepteren wij
geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade of winstderving die zou kunnen ontstaan.
Artikel 5:

VERSIES

Van deze Algemene Handelsvoorwaarden bestaat een Engelse en Duitse vertaling. Bij geschillen over de
interpretatie van deze Algemene Handelsvoorwaarden van welke aard dan ook, prevaleert de Nederlandse tekst.
Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling of een deel daarvan van deze Algemene
Handelsvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden
onverlet.
Artikel 6:

TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en HTTC B.V. is Nederlands recht van toepassing. In afwijking
van hetgeen mocht zijn bepaald in de algemene voorwaarden als genoemd in artikel 4 van deze Algemene
Handelsvoorwaarden, zullen alle geschillen tussen de Opdrachtgever en HTTC B.V. worden beslecht door de
bevoegde Rechter te Almelo.
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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1:

TOEPASSELIJKHEID

1.1
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij HTTC B.V. (nader te noemen "HTTC B.V. ") optreedt als koper van zaken en/of daarbij behorende
diensten, onder uitdrukkelijke verwerping van de algemene voorwaarden van de wederpartij van HTTC B.V.
(nader te noemen "Opdrachtnemer").
1.2
Afwijking van deze Algemene Inkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 2:

TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

2.1
Op een aanvraag van HTTC B.V. volgt een vaste aanbieding van de Opdrachtnemer. Aanbiedingen hebben een
geldigheidsduur van tenminste drie maanden.
2.2
Indien een schriftelijke inkooporder volgt op een aanbieding van de Opdrachtnemer ofwel na mondelinge
overeenstemming, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de inkooporder door HTTC B.V. wordt
verzonden en wel volgens de tekst van de inkooporder, tenzij Opdrachtnemer binnen tien werkdagen na
verzending bezwaar maakt. Alsdan zullen partijen nader in overleg treden.
2.3
Indien een schriftelijke inkooporder wordt verzonden zonder een daaraan voorafgaande aanbieding dan komt de
overeenkomst tot stand, hetzij wanneer binnen tien werkdagen na verzending de getekende kopie-inkooporder
door HTTC B.V. wordt ontvangen, hetzij wanneer binnen die termijn wordt geleverd, dan wel met de uitvoering
van de overeenkomst binnen die termijn een aanvang wordt gemaakt.
2.4
Door aanvaarding van de opdracht van HTTC B.V. , ook mondeling, en met de uitvoering daarvan een aanvang te
maken, erkent Opdrachtnemer dat deze Algemene Inkoopvoorwaarden daarop van toepassing zijn.
2.5
In voorkomende gevallen kan de procedure als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel ook geschieden
door middel van fax- c.q. e-mailberichten of overig digitaal verkeer, waarbij alsdan de fax- c.q. e-mailberichten en
overig digitaal verkeer gelijk worden gesteld met schriftelijke stukken.
2.6
Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door HTTC B.V.
ter beschikking gestelde of door HTTC B.V.
goedgekeurde specificaties, instructies, keuringsvoorschriften,
tekeningen, modellen, mallen en dergelijke, dan maken deze deel uit van de overeenkomst.
Artikel 3:

PRIJZEN

De overeengekomen prijzen zijn totale netto eindprijzen. Zij zijn vast en onverrekenbaar, luiden in Euro’s en zijn
exclusief omzetbelasting, inclusief verpakking (indien noodzakelijk).
Artikel 4:

LEVERTIJD

4.1
De overeengekomen levertijd is van wezenlijke betekenis.
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4.2
Zodra de Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in de tijdige of juiste nakoming van de
overeenkomst, geeft hij hiervan binnen 24 uur telefonisch en daarna schriftelijk
bericht aan HTTC B.V. onder opgave van redenen. Indien de aard van het werk een snellere melding van de
tekortkoming of de te verwachten tekortkoming noodzakelijk maakt, zal de Opdrachtnemer tijdig (direkt na
constatering) HTTC B.V. informeren (telefonisch en daarna schriftelijk).
4.3
Indien HTTC B.V. de Opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen zal de Opdrachtnemer de zaken deugdelijk
verpakt en herkenbaar bestemd voor HTTC B.V. opslaan, beveiligen en verzekeren. HTTC B.V. zal alsdan met de
Opdrachtnemer een redelijke vergoeding overeenkomen. Indien het gaat om een dienstverlening aan HTTC B.V. ,
zoals bijvoorbeeld het inhuren van mens en of materieel , zal geen vergoeding worden betaald aan de
Opdrachtnemer bij annulering of uitstel van de werkzaamheden.
Artikel 5:

LEVERING

5.1
De Opdrachtnemer is verplicht de gevolgen van iedere tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst zo beperkt mogelijk te houden. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.
5.2
Indien HTTC B.V. in een overeenkomst een boeteclausule hanteert, laat deze het recht van HTTC B.V. tot het
vorderen van nakoming en/of schadevergoeding op grond van de desbetreffende overeenkomst onverlet.
Artikel 6:

LEVERING VAN DOCUMENTATIE EN HULPMIDDELEN

De Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek, doch uiterlijk bij de levering van de zaken tevens alle
bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in artikel 10 en alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen,
kwaliteits-, keurings-, garantie- en classificatiecertificaten, servicemanuals, instructieboeken en handleidingen te
leveren.
Artikel 7:

VERPAKKING

De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt (indien nodig) en gemerkt (conform de voorschriften van HTTC B.V. )
en dienen bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat te bereiken. De Opdrachtnemer is
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking. De verpakking dient voorts (waar nodig)
voorzien te zijn van speciale behandelingsinstructies, welke minimaal aan de wettelijke eisen voldoen. HTTC B.V.
heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan de Opdrachtnemer te retourneren. Retourzending
van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer naar de door de
Opdrachtnemer opgegeven plaats van bestemming.
Artikel 8:

CONSERVERING

De zaken dienen in- en uitwendig zodanig geconserveerd te worden dat gedurende de periode voor het ingaan van
de garantietermijn, als bedoeld in artikel 16, geen schade kan optreden welke op enigerlei wijze de levensduur
van de zaken zou kunnen beïnvloeden.
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Artikel 9:

EIGENDOM

De eigendom van de zaken gaat over van de Opdrachtnemer op HTTC B.V. op het moment van levering.
HTTC B.V. is bevoegd te verlangen dat de eigendom van de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en
onderdelen op een eerder tijdstip op hem zal overgaan. In dat geval zal de Opdrachtnemer de zaken en/of de
hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als herkenbaar eigendom van HTTC B.V. en HTTC B.V.
vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.
Artikel 10:

HULPMIDDELEN

Door HTTC B.V. ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van HTTC B.V. door de Opdrachtnemer
aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, mallen, schema's, computer software, instructies,
specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van HTTC B.V. c.q. worden eigendom van HTTC B.V. op
het moment van aanschaf of vervaardiging. De Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde
hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van HTTC B.V. , deze in goede staat te houden en voor zijn
rekening te verzekeren tegen alle risico's zolang de Opdrachtnemer ten aanzien van die hulpmiddelen als houder
optreedt. Hulpmiddelen die door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt,
worden op eerste verzoek van HTTC B.V. ter goedkeuring aan HTTC B.V. voorgelegd. Verandering aan of
afwijking van de door HTTC B.V. ter beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HTTC B.V. . De Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen niet (doen)
aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan HTTC B.V. , tenzij HTTC B.V. hiertoe
vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
Artikel 11:

GOEDKEURING, TOESTEMMING

De door HTTC B.V. ter zake van enig feit aan de Opdrachtnemer verleende goedkeuring
of toestemming, alsmede inspectie, keuring of beproeving als bedoeld in deze Algemene Inkoopvoorwaarden,
ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Artikel 12:

WIJZIGINGEN

12.1
HTTC B.V. is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken worden
gewijzigd. HTTC B.V. is bevoegd modificaties aan te brengen in de materialen, tekeningen, modellen, mallen,
schema's, computersoftware, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren zaken.
12.2
Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of
levertijd zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven HTTC B.V. hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten
hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze
gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van HTTC B.V. onredelijk zijn ten opzichte van de aard en
de omvang van de wijziging, heeft HTTC B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk
onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding van
enigerlei schade.
12.3
De Opdrachtnemer mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder schriftelijke order of toestemming van
HTTC B.V. .
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Artikel 13:

BETALING

13.1
Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, indien niet anders schriftelijk is
overeengekomen, mits ontvangst en goedkeuring van de levering en ontvangst van alle bijbehorende
documentatie, kwaliteits-, garantie- en classificatiecertificaten, service manuals, instructieboeken en
handleidingen, als bedoeld in artikel 6, heeft plaatsgevonden.
13.2
HTTC B.V. is bevoegd om de bedragen die zij aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, te verrekenen met bedragen
die HTTC B.V. te vorderen heeft van de Opdrachtnemer.
13.3
Betaling door HTTC B.V. houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
Artikel 14:

KWALITEIT

14.1
De Opdrachtnemer garandeert: dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dat de zaken vrij
zijn van gebreken; dat de omschreven zaken volledig zijn en geschikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn
en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten; dat de zaken geheel in overeenstemming zijn met de
eisen vervat in de door HTTC B.V. verstrekte informatie, welke eisen door opdrachtnemer door het aanvaarden
van de order ook zijn toegezegd; dat de zaken voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen en overige
overheidsvoorschriften, inclusief eisen van de Europese Unie, alsmede aan de voorschriften van
classificatiebureaus en/of andere instanties en binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen,
alle zoals deze gelden op het moment van levering.
14.2
De Opdrachtnemer garandeert dat de toegepaste materialen nieuw en ongebruikt zijn, van zeer recente
productiedatum en/of speciaal voor de overeenkomst zijn vervaardigd. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de
directe gevolgen van het niet voldoen aan de verplichtingen die de in dit artikel genoemde garantie met zich
meebrengt.
14.3
De Opdrachtnemer die diensten verleent zoals hijsen/vervoeren/(de)monteren en hieraan gerelateerde
werkzaamheden, verplicht zich te houden aan de geldende wettelijke-, technische- en veiligheidsvoorschriften die
betrekking hebben op de te verlenen diensten. Dit in de ruimste zin des woords voor mens en materieel.
14.4
Opdrachtnemer werkt uitsluitend met gecertificeerde mensen en materieel m.b.t. zijn dienstverlening aan HTTC
B.V. .
14.5
Opdrachtnemer die werkzaamheden uitvoert, zoals genoemd in art. 4 van de onderhavige Algemene
Handelsvoorwaarden, is verzekerd voor alle, uit het in voornoemd artikel voortvloeiende aansprakelijkheden.
Artikel 15:

INSPECTIE, KEURING, CONTROLE EN BEPROEVING

15.1
HTTC B.V. is immer bevoegd bij inspecties, keuringen, controles en beproevingen aanwezig te zijn.
15.2
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van inspecties, keuringen, controles en beproevingen
van het desbetreffende classificatiebureau, inclusief de levering van de door het classificatiebureau vereiste
(deel)certificaten.
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15.3
In geval van afkeuring van de zaken tijdens of na de levering, gaat het risico van de afgekeurde zaken op de
Opdrachtnemer over vanaf de datum van dagtekening.
Artikel 16:

GARANTIE OP ZAKEN

16.1
De garantietermijn van zaken zal automatisch worden verlengd met een periode, gelijk aan de periode gedurende
welke de zaken niet gebruiksklaar waren.
16.2
HTTC B.V. zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk informeren omtrent tekortkomingen in door Opdrachtnemer
geleverde zaken en een redelijke mogelijkheid bieden tot inspectie door Opdrachtnemer. Indien de zaken,
ongeacht de resultaten van enige inspectie, keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen, zal de
Opdrachtnemer voor zijn rekening de zaken ter keuze van HTTC B.V. op eerste aanzegging herstellen of
vervangen.
16.3
Alle kosten ter voldoening aan de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer, als bedoeld in dit artikel, zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer. Hiertoe behoren ook de extra kosten die HTTC B.V. moet maken als gevolg
van het niet voldoen aan de garantieverplichtingen door de Opdrachtnemer.
16.4
Retourzending van de vervangen zaken c.q. onderdelen door HTTC B.V. of haar Opdrachtgever, geschiedt slechts
op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtnemer, voor diens rekening en risico. HTTC B.V. spant zich in dat aan
een dergelijk verzoek zal worden voldaan.
Artikel 17:

GEHEIMHOUDING

17.1
De Opdrachtnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie
alsmede know-how in de ruimste zin van het woord, afkomstig van HTTC B.V. die op enigerlei wijze te zijner
kennis is gekomen of gebracht.
17.2
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTTC B.V. enige
vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de overeenkomst alsmede direct of indirect contact te
onderhouden met opdrachtgever(s) van HTTC B.V. . Aan de toestemming kunnen door HTTC B.V. voorwaarden
worden verbonden.
17.3
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende documenten zoals tekeningen,
schema's en overige bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven anders dan
noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van HTTC B.V. .
17.4
De Opdrachtnemer zal de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens opleggen aan zijn personeel dat bij de
uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.
17.5
HTTC B.V. heeft het recht om in voorkomende gevallen personeel van de Opdrachtnemerdat bij de uitvoering van
de overeenkomst wordt betrokken, geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen.
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Artikel 18:

INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

18.1
De Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde
zaken, of van de door hem ten behoeve van HTTC B.V. gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal
opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.
18.2
De Opdrachtnemer vrijwaart HTTC B.V. voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige
lid bedoelde rechten en hij zal HTTC B.V. alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.
Artikel 19:

OVERDRACHT

19.1
De Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel,
noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTTC B.V. .
19.2
De Opdrachtnemer zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk
aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTTC B.V. .
19.3
HTTC B.V. heeft het recht toestemming te weigeren of hieraan voorwaarden te verbinden.
Artikel 20:

(PRODUCT)AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING

20.1
De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart alle schade die door HTTC B.V. of door derden wordt
geleden als gevolg van gebreken in zijn product en in door hem geleverde zaken, waardoor deze niet de veiligheid
bieden die men gerechtigd is te verwachten.
20.2
De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart alle schade die door HTTC B.V. of door derden wordt
geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
20.3
De Opdrachtnemer vrijwaart HTTC B.V. voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van
aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek van HTTC B.V. een schikking
treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met HTTC B.V. (één en ander ter
beoordeling door HTTC B.V. ) verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
20.4
Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van HTTC B.V. als derden aangemerkt.
20.5
De Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren, met
uitsluiting van regres op HTTC B.V. en diens Opdrachtgevers. Opdrachtnemer verleent HTTC B.V. desgewenst
inzage in de polis.
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Artikel 21:

ONTBINDING

21.1
HTTC B.V. heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk op te zeggen
door middel van een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtnemer, onder opgave van redenen. Onmiddellijk na
ontvangst van de schriftelijke mededeling, staakt de Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst, danwel
staakt Opdrachtnemer de werkzaamheden die niet meer behoeven te worden uitgevoerd. HTTC B.V. en de
Opdrachtnemer zullen overleg plegen over de gevolgen van een zodanige opzegging. Daarbij is uitgangspunt dat
HTTC B.V. een onder omstandigheden redelijke vergoeding voor het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst
verschuldigd is.
21.2
In geval van tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of
van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede in geval van zijn faillissement, surséance van
betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de
onderneming van de Opdrachtnemer, is hij van rechtswege in verzuim. Alsdan heeft HTTC B.V. het recht de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te
ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de Opdrachtnemer en/of betalingsverplichtingen op te
schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat HTTC
B.V. tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd HTTC B.V. verder toekomende rechten daaronder
begrepen het recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de koopprijs.
21.3
Alle vorderingen, die HTTC B.V. in deze gevallen op de Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen
terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Artikel 22:

FORCE MAJEURE

22.1
Een partij is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst voor zover zij bewijst
dat:
- de verhindering tot nakoming te wijten is aan één of meer gebeurtenissen welke buiten de invloedssfeer van de
desbetreffende partij liggen; en
- dat de desbetreffende gebeurtenis onvoorzienbaar was en de desbetreffende partij redelijkerwijs ook geen
rekening behoefde te houden dat een dergelijke gebeurtenis zou kunnen voorvallen waardoor die partij in de
nakoming van haar verplichtingen zou worden verhinderd; en
- dat de desbetreffende partij de gevolgen van de gebeurtenis ook niet had kunnen vermijden; en
- dat de desbetreffende partij de gevolgen ook niet voor haar rekening en risico heeft genomen.
22.2
In de force majeure situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel moet de partij die verhinderd is haar verplichtingen
uit de overeenkomst na te komen, dit binnen 24 uur schriftelijk aan de andere partij mededelen. Bovendien moet
zij alle mogelijke inspanning verrichten de verhindering te boven te
komen. Mogelijke schade door de force majeure situatie moet tot het strikte minimum worden
beperkt. In geval één en ander zou worden nagelaten kan geen beroep meer worden gedaan op force majeure.
22.3
In geval van force majeure aan de zijde van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtnemer op eerste verzoek van HTTC
B.V. bewijzen dat de opgegeven redenen daadwerkelijk tot een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
aanleiding zullen geven. De Opdrachtnemer dient hiertoe een officiële verklaring af te geven, zonodig bevestigd
door bevoegde autoriteiten.
22.4
HTTC B.V. heeft het recht het bewijs, als bedoeld in het vorige lid, voor rekening van de Opdrachtnemer aan een
tegenonderzoek te (laten) onderwerpen.
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22.5
De Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de zaken worden geproduceerd of zijn
opgeslagen, verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen en verleent alle medewerking
aan het onderzoek, als bedoeld in het vorige lid.
22.6
In de force majeure situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden de verplichtingen van beide partijen
opgeschort voor de duur van de force majeure situatie, een en ander met uitzondering van dat gedeelte van de
verplichtingen die toch uitgevoerd kunnen worden. HTTC B.V. is in een dergelijke situatie uitsluitend gehouden
betalingen te verrichten voor de verbintenissen (verplichtingen) uit de overeenkomst die (wel) zijn nagekomen.
22.7
HTTC B.V. en de Opdrachtnemer zullen elk de geleden schade en kosten die aan hun zijden zijn voorgevallen voor
hun eigen rekening nemen voor zover deze een gevolg zijn van de force majeure situatie.
22.8
Indien de force majeure situatie in verband met de verplichtingen van HTTC B.V. ten opzichte van haar
Opdrachtgever onredelijk lang zou duren, heeft HTTC B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden. De kosten
zullen door partijen worden gedragen overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid van dit artikel.
Artikel 23:

VERSIES

Van deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaat een Engelse en Duitse vertaling. Bij geschillen over de
interpretatie van deze Algemene Inkoopvoorwaarden van welke aard dan ook, prevaleert de Nederlandse tekst.
Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling of een deel daarvan van deze Algemene
Inkoopwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden onverlet.
Artikel 24:

TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en HTTC B.V. is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
(daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen
Opdrachtnemer en HTTC B.V. mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Almelo.
Artikel 25:

VOORWAARDEN M.B.T. OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN CONSULTANCY

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten
met HTTC B.V. tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn
uitsluitend van toepassing als HTTC B.V. die schriftelijk heeft bevestigd. HTTC B.V. wijst de toepassing van enige
algemene voorwaarde van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
Informatieverstrekking
HTTC B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart HTTC B.V. voor schade van derden als gevolg van door hem
aan HTTC B.V. gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.
Opleidingen en lesmateriaal
HTTC B.V. spant zich naar beste vermogen in om de met opdrachtgever overeengekomen opleidings- of
trainingsdoelstellingen te realiseren. HTTC B.V. houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere
rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTTC B.V. mag niets van dit materiaal worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
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Beëindiging en wijziging
Opdrachtgevers kunnen opdrachten tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag schriftelijk annuleren. Lesgeld
is dan niet verschuldigd. Eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding en
docententarief moeten in dat geval echter wel worden betaald. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is
de datum van ontvangst van de annulering door HTTC B.V. bepalend. Bij annulering door opdrachtgever binnen
een termijn van 4 weken zijn lesgeld,
kosten voor lesmateriaal en examen volledig verschuldigd. Dit is ook het geval als de deelnemer zonder opgave
van reden niet verschijnt of als de opdrachtgever een opdracht na de eerste lesdag voortijdig beëindigt. Een in
overleg tussen partijen tot stand gekomen tussentijdse wijziging van de opdracht geldt als een nieuwe opdracht.
Partijen gaan voor de nieuwe opdracht
een nieuwe overeenkomst aan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande opdracht.De opdrachtgever mag
tot 7 werkdagen * vóór aanvang van een opleiding of training in de plaats van de opgegeven deelnemer een ander
voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding of training en
het eventueel af te leggen examen voldoet. HTTC B.V. brengt voor deze wijziging aan de opdrachtgever € 25,- aan
administratiekosten (per mutatie) in rekening. HTTC B.V. behoudt zich het recht voor om opleidingen te annuleren
of te verplaatsen. De opdrachtgever mag in dat geval de opdracht annuleren en is dan geen cursusgeld of andere
kosten verschuldigd. Indien een lesdag na aanvang van de opleiding of training door overmacht niet door kan
gaan, zorgt HTTC B.V. voor een vervangende datum. Hiervoor is aan HTTC B.V. geen vergoeding verschuldigd.
HTTC B.V. is echter niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten van de opdrachtgever.
Aansprakelijkheid
HTTC B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of deelnemer oploopt tijdens de uitvoering van
de opleiding of training. Opdrachtgever vrijwaart HTTC B.V. en de door haar ingeschakelde personen tegen alle
aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen. De aansprakelijkheid van HTTC B.V.
jegens opdrachtgever is beperkt tot de opdrachtsom respectievelijk het lesgeld. Voor eventuele onjuistheden in
uitleg van docenten en/of lesmateriaal en daaruit voortvloeiende consequenties is HTTC B.V. niet aansprakelijk.
Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan de
opdrachtgever of deelnemer, zorgt de opdrachtgever voor voldoende verzekering van dat voertuig, daaronder
begrepen de motorvoertuigen WA-verzekering.
Facturering en betaling
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor
rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever een gefixeerd bedrag verschuldigd aan kosten
berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien HTTC B.V. hogere kosten
heeft, dient opdrachtgever ook die te vergoeden.
Toepasselijk recht/geschillen
Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en HTTC B.V. is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
(daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen
Opdrachtnemer en HTTC B.V. mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Almelo.
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GENERAL TRADING- & PURCHASE CONDITIONS OF HEAVY TRANSPORT TRAINING AND CONSULTANCY
B.V. (HTTC B.V.)

GENERAL TRADING CONDITIONS
Article 1:

DEFINITIONS

a. For the purposes of these General Trading Conditions, HTTC B.V. is the private company with limited liability
[besloten vennootschap]
HTTC B.V.
with the exclusion of any associated companies established in the
Netherlands (Toermalijnstraat 22, NL-7554 TX. Registered under nr. 08214972 at the Chamber of Commerce NLEnschede). HTTC BV works in general as a forwarding agent unless otherwise stated.
b. For the purposes of these General Trading Conditions, the “Client” is the natural person or legal entity for whom
or on whose behalf HTTC B.V. undertakes activities as described in these Terms and Conditions of Business.
c. For the purposes of these General Trading Conditions, “Forwarding” is the agreement whereby HTTC B.V.
enters into a commitment towards a Client to act as freight forwarder and any other type of service provision
undertaken by HTTC B.V. in that context.
d. For the purposes of these General Trading Conditions, “Transport” is the agreement whereby HTTC B.V. enters
into a commitment towards the Client to transport goods by road, inland waterway, rail, air, or any other means.
e. For the purposes of these General Trading Conditions, “Combined Transport” is the agreement whereby HTTC
B.V. enters into a commitment towards the Client to transport goods with at least two different types of transport
means.
f. “Towage activities” within the meaning of these General Trading Conditions constitute the agreement under
which HTTC B.V. gives an undertaking to the Principal to provide the following assistance: maintaining progress,
bringing to a halt, pushing, pulling, propelling, guiding, escorting or remaining available for those purposes for a
ship, and possibly other services agreed between the parties for a ship with the aid of one or more tugboats.
g. “Pontoon employment” within the meaning of these General Trading Conditions constitutes the agreement
under which HTTC B.V. gives an undertaking tot the Principal to provide the Principal with floating pontoons,
including deck barges.
h. “Shipbroker’s work” within the meaning of these General Trading Conditions is the contract under which HTTC
B.V. enters into an undertaking to the Principal or third parties to render the following services: “The rendering of
services in an enterprise, which as a company handles maritime matters for ship owners, transporters, time
chartering agents or captains of seagoing vessels, involving the delivery of incoming cargoes and taking receipt of
outgoing cargoes, including everything that the company does in that regard or for the shipping industry in the
broadest sense of the words, which includes acting in the capacity of a customs forwarding agent, as well as acting
on behalf of others, particularly recipients and shippers of cargoes, and all matters related to that in any respect,
and also the provision of mediation for entering into contracts for leasing or chartering freight, other transport
contracts, contracts governing the use of containers and similar cargo units, insurance contracts and contracts of
purchase and sale, acting in the capacity of a broker or otherwise, all being to the extent that a seagoing vessel or
other means of transport is either directly or indirectly involved.”
h2: Shipbroker's work 2: means the loading/unloading, seafastening, unlashing of cargo in containers, on flatracks
and / or cases and also the sealing/wrapping cargo in VCI and / or other sheets, whether or not using moisture
absorption material and / or vci tablets.
i. For the purposes of these General Trading Conditions, “Hoisting” is the agreement whereby HTTC B.V. enters
into a commitment towards the Client to undertake hoisting activities by means of cranes and other hoisting
equipment in the widest sense of the word as well as making cranes and hoisting equipment available to the Client
without operators.
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j. For the purposes of these General Trading Conditions, “Assembly Activities” is the agreement whereby HTTC
B.V. enters into a commitment towards the Client to assemble or disassemble goods indicated by the Client,
including movement of goods, use of a carriage, jacking to or from foundation, whether or not preceded or
followed by transport, and preparing goods for shipping at the place of departure and/or completing them at their
destination, all in the widest sense of the word.
k. For the purposes of these General Trading Conditions, “Storage” is the agreement whereby HTTC B.V. enters
into a commitment towards the Client to store goods for a specific period by agreement. Any possible transport of
the goods by HTTC B.V. , including loading activities of goods in relation to storage, do not come under the
definition of “storage”, but under e.g. “transport”, “hoisting”, or “assembly”.
l. “Warehouse usage” within the meaning of these General Trading Conditions constitutes the agreement, whether
or not by way of rental, under which HTTC B.V. gives an undertaking to the Principal to provide the Principal with
basic warehouse and industrial space.
m. A “Removal agreement” within the meaning of these General Trading Conditions is the agreement to transport
goods whereby the shipper (the Removal Company) enters into a commitment towards the sender (the Client) to
transport, either exclusively partly in a building or dwelling and partly by road, or exclusively by road. Transport
by rail is not considered transport by road.
n. For the purposes of these General Trading Conditions, “Total Project Management” is the agreement whereby
HTTC B.V. enters into an agreement towards the Client to advise on, supervise, or (have) carry out all those
activities required to undertake a certain project e.g. all-in transport, including assembly of foundation to
foundation etc. or a business move. Management of projects takes place in accordance with HTTC B.V. ’s projectmanagement rules, whereby the Client undertakes to provide all necessary information and supervision to carry
out these projects.
o. In the framework of any of the activities to be carried out by HTTC B.V. , contract variations shall only be
undertaken after written confirmation by the Client. If contract variations
are agreed in writing in advance by one of the Client’s employees, the Client cannot invoke the fact that the
employee was not authorised to issue the written order nor authorised to sign.
Article 2:

GENERAL CLAUSES

(Quotations)
a. Every HTTC B.V. quotation is without obligation.
b. The agreement is formed after written confirmation by HTTC B.V. .

21
ALGEMENE HANDELS- EN INKOOPVOORWAARDEN HTTC B.V. VERSIE: 18 maart 2015
GENERAL TRADING- & PURCHASE CONDITIONS OF HTTC B.V. VERSION: 18 March 2015

HTTC B.V.
c. Unless otherwise mentioned in the offer, the following assumptions are applicable:
the foundation of the work area is sufficiently stable for the cranes’ supports and or other
lifting
equipment, like lifting gantries etc.;
the crane's supports can be positioned on the edge of the quay;
the work areas are sufficiently hardened, easily accessible and uninhibited in any way;
the openings in the building are sufficient to bring in / take out the several parts;
we will be given enough room to enable us to carry out our work unhindered;
the parts to be lifted/transported/assembled/dismantled will be equipped with certified hoisting eyes/
lashing points, if necessary;
the parts to be lifted/transported/assembled/dismantled can be delivered to within the reach of our
crane(s);
we can carry out the work (per phase) without interruptions;
the local situation is identical to the situation at the time the work was surveyed;
there are no obstacles on the transport route and the headroom is sufficient;
the supports required for the transport will be made available by you;
the loading respectively unloading time does not exceed 2 hours;
the authorities will (timely) grant us the required permits;
the delivery of goods guarantees the continuation of our work;
the required civil work will be carried out by you or on your account;
you will supply the required scaffolding free of charge;
we can use 380/400 volt in the vicinity of the work area (maximum distance: 50 meter) free of
charge;
we can use office, canteen, toilet, shower and changing room facilities free of charge;
you will supply the required most up-to-date drawings "for construction";
the parts to be transported do not contain any materials or substances which may form an
environmental or health hazard;
that we engineer the works to our own discretion;
the parts can be stacked;
all parts will be transported at the same time;
a suitable transport route is available;
a forklift truck / hall crane with sufficient capacity will be put at our disposal without any extra charges.
exceeding of a not explicit written agreed time limit for the delivery of services or any other performance
delivery, will not give right to the Client to cancel (let cancel) or annul the
Agreement. Client also is not
allowed to demand for compensation or damages and has not the right to postpone their own
obligations;
in case HTTC B.V. is obliged to demand for permits/allowances on behalf of the
Agreement,
this
obligation is only a "effort obligation" and not a "result obligation".
this quotation is without obligation and is based on a 45 hour working week, from Monday
to
Friday,
with the exception of bank holidays, in one shift and for the total order. Normal working hours: between
07.00 and 18.00 h. Other hours are overtime hours;
surcharges: from monday until friday before 07.00 h. and after 18.00 h: 30% on the base
tariff.
Saturday: 50% on the base tariff above all hours. Sunday: 100% on the base tariff above all hours;
When using lifting equipment: delays because of unworkable weather will be charged to Client as
follows:
First day
:
100% of the dayrate
Second day
:
75% of the dayrate
Third and following days
:
50% of the dayrate
Unless otherwise states the following costs are not included in our price and will be charged afterwards:
removing / replacing street furniture, removing working areas, switching of or adaption to electric or any other
cables, positioning and removing steel / wooden plates on behalf of the adaption of the road (incl.
mobilisation/demobilisation costs.
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(Applicability)
c. These General Trading Conditions apply to all quotations provided by HTTC B.V. , all agreements signed, and
any actual and legal acts undertaken on fulfilling one thing or another, with the explicit replacement of any general
terms and conditions used by the Client.
d. Deviations from these General Trading Conditions are only valid if and in as far confirmed in writing by HTTC
B.V. in advance.
(Prices)
e. All prices quoted by HTTC B.V. are excluding VAT and are appropriate for the situation at the time of the
quotation. In case of subsequent increases of one or more cost price factors, purchase prices, wage costs, social
security contributions, freight costs including fuel costs, changes in the exchange rate, etc. HTTC B.V. is entitled
to increase the original price accordingly.
(Insurance)
f. Except on request by the Client and confirmed in writing by HTTC B.V. , HTTC B.V. does not take out goods
insurance for the goods in relation to which it signs an agreement with the Client.
(Security)
g. Prior to commencing a received order and at any time during the subsequent activities, HTTC B.V. is entitled to
seek from the Client adequate security for meeting his obligations.
h. For as long as the Client has not provided the requested security, HTTC B.V. is entitled
to postpone its considerations without prejudice to the regulations concerning postponement and annulment of a
contract resulting from the law and the specific general terms and conditions declared applicable in these General
Trading Conditions.
(Payment)
i. Unless agreed otherwise in writing, the Client is obliged to pay the invoices sent to him within 14 days. In
absence of payment within this period, the Client is legally in default and is liable for interest on the principal sum
equal to 4% above the Promissory Note Discount Rate of the Nederlandse Bank N.V. from the due date of the
invoice to its full settlement. Except for written permission by HTTC B.V. , the Client is not entitled to set off
invoices or claims for whichever reason. HTTC B.V. is entitled to start the execution of new orders, before older
invoices will be paid.
(Right of Retention and Right of Pledge)
j. HTTC B.V. has a right of retention and a right of pledge towards whomever, who requires surrender thereof, on
goods, documents or monies for whatever reason and with whichever destination in custody of or to be in custody
of HTTC B.V. for all claims HTTC B.V. has or may have against the Client.
k. HTTC B.V. is entitled to exercise the right of retention and/or right of pledge referred
to under j. for that which the Client still owes HTTC B.V. in relation to previous orders and is also applicable when
HTTC B.V. acts as a forwarder, whereby orders will be executed for third parties, other than the ownder or
producer of the goods.
Article 3:

LIABILITY

a.
All actions and a. All activities, including the provision of advice, are performed at the expense and risk of the
Principal.
b.
Insofar as HTTC B.V. is liable by virtue of these General Trading Conditions, general conditions as provided for in
article 4 or under any other title for goods entrusted to it, that liability shall be limited to the time of receipt to the
time of delivery to the Principal or the party designated for that purpose by the Principal.
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c.
The compensation payable by HTTC B.V. shall be established in accordance with the liability arrangement
provided for in the general conditions as mentioned in article 4 of these General Trading Conditions. The
compensation payable for goods entrusted to HTTC B.V. cannot under any circumstances exceed the invoice value
to be evidenced by the Principal, and if that cannot be established, the market value of the goods at their
destination. For damage other than damage to goods entrusted to HTTC B.V. , HTTC B.V. 's liability cannot under
any circumstances exceed the invoice value of the agreement entered into, not including VAT, up to a maximum of
EUR 5000,-- per occurrence or series of occurrences with the same cause of damage.
d.
Notwithstanding the liability arrangement provided for in article 4 of these General Trading Conditions or
otherwise. HTTC B.V. cannot under any circumstances be held liable for losses of any form whatsoever other than
if and insofar as the loss has been caused by intentional act or omission or gross negligence on the part of HTTC
B.V. . Deliberate act or omission and gross negligence on the part of HTTC B.V. is defined as deliberate act or
omission or gross negligence on the part of bodies of HTTC B.V. or bodies of its affiliated companies and
managerial staff equated with them. Furthermore, HTTC B.V. cannot under any circumstances be held liable for
loss of income, consequential or indirect losses, irrespective of their cause.
e.
HTTC B.V. is entitled to make use of the services of third-parties for the performance of
the agreement, whether or not in the form of "subcontractors".
f.
Legal claims regarding liability on any grounds whatsoever can only be instituted by the Principal or a third-party
within the constraints of the agreement entered into by HTTC B.V. and the General Trading Conditions applicable
to that agreement.
If claims are lodged against subordinates and "subcontractors" of HTTC B.V. outside of the agreement, it is
hereby stipulated in their regard that they can invoke all of the provisions of these General Trading Conditions.
The Principal shall indemnify HTTC B.V. , its subordinates and "subcontractors" against all non-contractual claims
on HTTC B.V. 's first request.
g.
Notwithstanding the provisions regarding prescription and limitation as stipulated in article 4 of these General
Trading Conditions, all claims against HTTC B.V. shall become null and void through the mere expiry of one year.
h.
Any complaints concerning the performed services must be reported (written) immediately to HTTC B.V. , within
maximum 8 days after discovery of the shortcoming. After this period expires all claims for repair or damage.
i.
The Client is liable to HTTC B.V. for damage (for example to means of transport, hoisting
equipment) resulting from the goods entrusted to HTTC B.V. , their nature, and their packaging. The Client is also
liable towards HTTC B.V. for damage resulting from incorrect, imprecise, and late instructions; no or late
availability of goods; detention of means of transport (except for negligence or default on the part of HTTC B.V. );
and general negligence or default on the part of the Client, his subordinates and/or third parties engaged by him.
j.
HTTC B.V. is not liable for damage, caused by incorrect use of packaging material, like cases, crates, supports and
lifting constructions etc. Client has to prove that use of packaging material by Client or others was done in a
correct way. If HTTC B.V. should be liable for damage, caused by inappropriate packaging, incorrect lifting
constructions and/or supports, than the total amount of compensation for damage will be maximum Euro 5.000,-(incl. eventual consequential loss). Excluded for compensation for damage is: damages caused by force majeure
like weather conditions, war, natural disaster and other, unexpected circumstances those could not be predicted
and/or influenced by HTTC B.V.
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Article 4:

APPLICABLE GENERAL TERMS AND CONDITIONS, LAWS, AND TREATIES

a. Forwarding
The “Nederlandse Expeditievoorwaarden”, (The Dutch Shipping Conditions; FENEX) as lodged with the Office of
the Courts in Amsterdam, Arnhem, Breda, and Rotterdam, most recent version, apply to HTTC B.V. ’s shipping
activities, as referred to in article 1 of these General Terms and Conditions of Business.
b. Transport
In as far as compulsory law is not applicable (particularly in relation to loading and unloading of any means of
transport), HTTC B.V. is not liable for damage to and/or loss of the goods transported or to be transported,
except for gross negligence or intention. The following terms and conditions, laws, and treaties apply to HTTC B.V.
’s transport activities, arranged by means of transport. These conditions are only applicable if HTTC B.V. executes
the actitivities with it's own equipment. In all other cases HTTC B.V. only acts as a forwarder and in that case the
conditions mentioned under point a of this article (Artilce 4) apply.:
I.Road Transport
The Dutch General Transport Terms and Conditions, most recent version, apply to road transport in the
Netherlands. Besides the Dutch General Transport Terms and Conditions, The clauses of the CMR Treaty and any
possible amendments apply to cross-border traffic in as far as they took effect in the Netherlands. The “Algemene
Voorwaarden voor Exceptioneel Transport” (Dutch General Terms and Conditions for Exceptional Transport;
AVET), lodged at the Office of the Courts in Amsterdam and Rotterdam, most recent version, apply to the transfer
of goods (cross-border or otherwise) exempted due to exceeding the normal legally permitted dimensions and/or
weights. The “Algemene Tankvervoercondities Voor Het Vervoer Van Bulkgoederen Over De Weg” (Dutch General
Terms and Conditions for the Transport of Bulk Goods by Tanker by Road), lodged at the Office of the Court in
Rotterdam and Amsterdam, most recent
version, apply to road transport in bulk by tanker (cross-border or otherwise). Where it concerns hazardous
substances, the Client shall indemnify HTTC B.V. against any liability for whichever reason against third parties,
except for gross negligence or intention by HTTC B.V. .
II. Transport by Sea
The terms and conditions of the Uniform General Charter (“GENCON”), most recent version, as recommended by
the Baltic International Maritime Council (BIMCO) apply to transport by sea. If a Bill of Lading is issued for the
transport at the request of the Client or otherwise, these General Terms and Conditions of Business remain in full
force with the explicit replacement of the terms and conditions of the Bill of Lading.
If a charter party is of use, the following is applicable: FIOS SSHINC delivery exclusive lashing, securing,
dunnaging and welding with 1 good safe berth always afloat and accesible at both ends. Loading on deck is
allowed for risk of Client. Surcharges: BAF, CAF, ISPS, Pirate/Warrisk and others are valid at time of shipment
(VATOS). Agent in port of loading/unloading , to be announced by HTTC B.V. . Always applicable: WPAGW:
weather permitted all going well. In case of using other vessels than chartervessels (f.e. liner services), the
specific terms of conditions of these shipping companies are applicable, as also the use of their Bill of Lading.
III. Transport by Inland Waterways
The “Internationale Verlade- und Transportbedingungen 2009" (Dutch Terms and Conditions of Freighting), to be
found via www.cbrb.nl., apply to transport by inland waterways. The following conditions are additional: at time of
shipment a normal, unhindered going has to be guaranteed. Demurrage will also be charged on delay due to
blocking of the waterways or f.e. ice, icethreat, low water / high water, high swell, bad weather (or threat), strike,
lock failure etc. Demurrage is legal, unless otherwise agreed.
IV. Rail Transport
The “Spoorwegwet” (Dutch Railways Act) and the regulations based thereon, including the “Algemeen Reglement
Vervoer” (General Transport Regulations) apply to domestic transport by rail. The COTIF/CIM Treaty as well as any
amendments in as far they took effect in the Netherlands apply to cross-border transport by rail.
V. Air Transport
The 1929 Warsaw Treaty and any amendments in as far as they took effect in the Netherlands apply to transport
by air.
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VI. Combined Transport
In relation to agreements for Combined Transport as referred to in article 1 of these General Trading Conditions
apply to every element of that transport the terms and conditions, laws, and treaties as mentioned in this article.
In as far as compulsory law is not applicable (particularly in relation to loading and unloading of any means of
transport), HTTC B.V. is not liable for damage to and/or loss of the goods transported or to be transported,
except for gross negligence or intention.
c. Towage activities
Towage activities are subject to the most recent version of the Nederlandse Havensleepconditions
2007 (Netherlands Harbour Tugboat Conditions) as filed at the Registry of the Court in Rotterdam.
d. Employment of pontoons
The employment of pontoons is subject to the most recent version of the Dekschuiten Gebruiksvoorwaarden (Deck
Barge Usage Conditions) as filed at the Registry of the District Court in Rotterdam.
e. Hoisting and Assembly Activities
The “Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport” (Dutch General Terms and Conditions of Delivery of Vertical
Transport), lodged with the Office of the Courts in Amsterdam and Rotterdam, most recent version, apply to
hoisting and assembly. The “Bokkengebruikvoorwaarden” (Dutch Terms and Conditions for Use of Derricks), as
lodged with the Office of the Courts in Rotterdam, Amsterdam, and Middelburg, most recent version, also apply
should any hoisting work take place with the use of one or more floating derricks. The “Rotterdamse
Stuwadoorscondities” (Rotterdam Terms and Conditions of Stevedoring), as lodged with the Office of the Court in
Rotterdam, most recent version, apply if the (hoisting) activities include loading or unloading means of transport,
including stowage and monitoring activities.
f. Storage
The “Veemcondities Amsterdam-Rotterdam” (Amsterdam-Rotterdam Public Warehouse Terms and Conditions),
lodged with the Office of the Courts in Amsterdam and Rotterdam, most recent version, apply to storage activities
as referred to in article 1 of the General Trading Conditions.
The “Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 1993” (Dutch General Terms and Conditions of
Custody of Removal Goods 1993), most recent version, apply to the storage of moved goods/company inventory.
and the “Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van Art.
7:230AB BW” most recent version.
g. Storage depot usage
In the absence of legal statement to the contrary in article 3 of these General Trading Conditions, the use of
storage depots is subject to the provisions of Title 4, Part I of book 7 of the Netherlands Civil Code.
h. Company Removals
The “Algemene voorwaarden Bedrijfsverhuizing” (Dutch General Terms and Conditions for Company Removals),
lodged with the Office of the Court in Amsterdam, most recent version, apply to company removals.
i. Total Project Management
To every specific element of the activities to be undertaken by HTTC B.V. due to an agreement as referred to in
article 1j of these General Trading Conditions , apply the terms and conditions, laws, and treaties as referred to in
the articles a until k (mentioned before and after this).
j. Shipbroker’s work
The most recent version of the General terms and conditions of the “Vereniging van Noord Nederlandse
Scheepvaartkantoren” (Association of Shipping Offices in Northern Netherlands) filed at the Office of the Court in
Groningen, shall apply to all shipbroker’s work as referred to Article 1 of the General Trading Conditions.
j2. Shipbroker's work 2:
The most recent version of the Generel terms and conditions of the :"Algemene Nederlands
Cargadoorsvoorwaarden" filed at th Office of the Court in Rotterdam, shall apply to all Shipbroker's work 2 as
referred to Article 1 of the General Trading Conditions.
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k. Other Activities
With respect to other actions and activities undertaken by HTTC B.V. apply also those customary terms and
conditions for the industry involved or the stipulated terms and conditions,
respectively.
Article 5:

VERSIONS

These General Trading Conditions have been translated into English. In the event of disputes of any nature arising
concerning the interpretation of these General Trading Conditions, the Dutch version shall take precedence. The
invalidity or voidability of a provision or part of a provision of these General Trading Conditions shall not affect the
validity of the other provisions of these General Trading Conditions.
Article 6:

APPLICABLE LAW, COMPETENT JUDGE

Every agreement between the Client and HTTC B.V. is governed by Dutch law. Contrary to the stipulations in the
general conditions as referred to in article 4 of these General Trading Conditions, all disputes between the client
and HTTC B.V. shall be settled by the competent judge in Almelo, the Netherlands.
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GENERAL PURCHASE CONDITIONS
Article 1:

SCOPE

1.1
These General Purchase Conditions apply to any request, offer, or agreement where HTTC B.V. , hereinafter
referred to as "HTTC B.V. ", acts as the purchaser of goods and/or associated services, whilst rejecting explicitly
the general terms of the other party of HTTC B.V. , hereinafter referred to as "Contractor".
1.2
Deviations from these General Purchase Conditions may only be agreed in writing.
Article 2:

FORMING A CONTRACT

2.1
The Contractor provides a firm offer following a request from HTTC B.V. . Offers shall have a validity of at least
three months.
2.2
If a written purchase order follows an offer from the Contractor or verbal agreement, the contract is formed at the
time the purchase order is sent by HTTC B.V. in accordance with the text of the purchase order, unless the
Contractor objects within ten days from the purchase order having been sent. In such a case, the parties shall
enter into consultations.
2.3
If a written purchase order is sent without a prior offer, the contract is formed either when HTTC B.V. has
received the signed copy-purchase order within ten days from having sent it, or when deliveries are made within
that period, or when the implementation of the contract is commenced within that period.
2.4
By accepting HTTC B.V. ’s order - even when the acceptance is verbally - and by starting
its implementation, the Contractor recognises that these General Purchase Conditions of purchase apply.
2.5
In such cases the procedure referred to in paragraphs 1 to 3 of this article may also take place by means of fax or
e-mail messages or other digital traffic, where the fax and e-mail messages and other digital traffic are equal to
written documents.
2.6
If specifications, instructions, inspection regulations, drawings, models, templates, etc. made available or
approved by HTTC B.V. are used to implement the contract, these form part of the contract.
Article 3:

PRICES

3.1
The agreed prices are total net final prices. They are firm prices and cannot be offset, they are in Euro, excluding
VAT, including packaging (if necessary).
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Article 4 :

DELIVERY TIME

4.1
The agreed delivery time is of crucial importance.
4.2
As soon as the Contractor knows, or should know, that he will fail to comply with the contract in time or correctly,
he shall notify HTTC B.V. in writing within 24 hours (first by telephone and immediately after that, by writing
(email or letter) whilst stating reasons.
If the kind of work makes it necessary that a prompter reporting should be made, the Contractor will directly
(after discovery) report HTTC B.V. of the shortcoming or threat of shortcoming.
4.3
If HTTC B.V. requests the Contractor to postpone the delivery, the Contractor shall store, secure, and insure the
goods, properly packaged and recognisably destined for HTTC B.V. , and in such cases HTTC B.V. shall agree a
reasonable fee with the Contractor. If it Contractor delivers a service f.e. delivery of crane, truck, personnel and or
other equipment, HTTC B.V. will not compensate any cancellation or postponement to the Contractor if the work
is cancelled or postponed.
Article 5:

DELIVERY

5.1
The Contractor is obliged to limit the consequences of any shortcoming in fulfilling his obligations as much as
possible. Any associated costs shall be borne by the Contractor.
5.2
If HTTC B.V. applies a fine clause in a contract, this is without prejudice to HTTC B.V. ’s right to claim compliance
and/or damages on the grounds of the relevant contract.
Article 6:

SUPPLYING DOCUMENTATION AND ACCESSORIES

Upon demand, but no later than the delivery of the goods, the Contractor is obliged to provide every associated
accessory, as referred to in article 10 and all the associated documentation, such as drawings; quality, test,
guarantee and classification certificates; service manuals; instruction manuals; and manuals.
Article 7:

PACKAGING

The goods shall be packaged properly, if necessary, and marked in accordance with HTTC B.V. ’s instructions, and
should reach their destination in good condition during normal transport. The Contractor is liable for damage
caused by insufficient packaging. Where necessary, the packaging should have special handling instructions that
should at least comply with statutory requirements. HTTC B.V. is entitled to return the packaging materials to the
Contractor at any time. Returning the packaging materials takes place at the expense and the risk of the
Contractor and to a destination indicated by the Contractor.
Article 8:

PRESERVATION

The goods should be preserved internally and externally in such a manner that damage cannot occur during the
period before the guarantee period commences, as referred to in article 16, that could in any way influence the
working life of the goods.
Article 9:

OWNERSHIP

The ownership of the goods transfers from the Contractor to HTTC B.V. at the time of
delivery.
HTTC B.V. is entitled to require that the ownership of the goods and/or materials and
parts intended for the goods transfer to it at an earlier time. In that case, the Contractor
shall mark the goods and/or the materials and parts intended for the goods as recognisable
property of HTTC B.V. and shall indemnify HTTC B.V. against loss, damage,
and third parties exercising their rights.
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Article 10:

ACCESSORIES

The materials, drawings, models, templates, charts, computer software, instructions, specifications, and other
accessories made available by HTTC B.V. or purchased or produced by the Contractor at HTTC B.V. ’s expense
remain or become the property of HTTC B.V. at the time of purchasing or production. The Contractor is obliged to
mark the accessories referred to in the previous paragraph as the recognisable property of HTTC B.V. , to keep
them in a good condition, and to insure them at his expense against all risks, for as long as the Contractor
operates as the holder of these accessories.
Accessories that are used by the Contractor to implement the contract shall be submitted to HTTC B.V. for
approval on demand. Alterations to or deviations from the accessories made available or approved by HTTC B.V.
are only permitted following prior written approval from HTTC B.V. . The Contractor shall not use the accessories
for or in connection with any purpose other than the delivery to HTTC B.V. , unless HTTC B.V. has granted prior
written permission.
Article 11:

APPROVAL, PERMISSION

Approval or permission granted by HTTC B.V. to the Contractor in respect of any fact, or any inspection, test or
trial as referred to in these terms and conditions, does not discharge the Contractor from his obligations resulting
from the contract.
Article 12:

MODIFICATIONS

12.1
HTTC B.V. is entitled to require modifications to the size and/or quantity of the goods to be delivered. HTTC B.V.
is entitled to modify the materials, drawings, models, templates, charts, computer software, instructions,
specifications, etc. in respect of the goods to be delivered.
12.2
If the Contractor believes that this has consequences for the agreed firm price and/or delivery time, he shall
inform HTTC B.V. in writing to that effect as soon as possible before implementing the modification, but no later
than 8 days from the notification of the required modification. If HTTC B.V. believes that these consequences for
the price and/or delivery time are unreasonable in respect of the nature and extent of the modification, HTTC B.V.
is
entitled to dissolve the contract by means of a written notification to the Contractor, unless this would be
unreasonable given the circumstances. Dissolution on the grounds of this paragraph entitles neither party to any
damages.
12.3
The Contractor may not apply or implement modifications without a written order or permission from HTTC B.V. .
Article 13:

PAYMENT

13.1
Payment takes place within 60 days from receipt of the invoice, unless agreed otherwise in writing, provided the
receipt and the approval of the delivery and receipt of all associated documentation; quality, guarantee and
classification certificates; service manuals; instruction manuals; and manuals, as referred to in article 6, took
place.
13.2
HTTC B.V. is entitled to offset the amounts it owes the Contractor with the amountsHTTC B.V. can claim from the
Contractor.
13.3
Payment by HTTC B.V. does not constitute a waiver of its rights in any way.
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Article 14:

QUALITY

14.1
The Contractor guarantees: That the supplied goods comply with the contract and that the goods are free from
defects; that the described goods are complete and suitable for the purpose for which
they are intended and that they are free from design faults, construction faults or faulty materials; that the goods
fully comply with the requirements contained in the information provided by HTTC B.V. , which requirements the
Contractor committed to by accepting the order; that the goods comply with every applicable statutory
requirement and other government regulations, including requirements imposed by the European Union, and with
the requirements of classification societies and/or other bodies, and with the safety and quality standards used
within the sector, as applicable at the time of delivery.
14.2
The Contractor guarantees that the applied materials are new and unused, of a recent production date and/or
produced especially for the contract. The Contractor is liable for the direct consequences of not complying with the
obligations resulting from the guarantee inferred in this article.
14.3
The Contractor that supplies services f.e. lifting / transport / assembling / dismantling activities and activities
related to that, is obliged to work according to legal-, technical- and safetyregulations (concerning Contractor
supplied services). This in the broadest sense of interpretation.
14.4
The Contractor only works with certified personnel and equipment for the services supplied to HTTC B.V. .
14.5
The Contractor who works for HTTC B.V. is insured for the acitivities (and any consequences from these activities)
as mentioned in article 4 of the present General Tradingconditions.
Article 15:

INSPECTION, TEST, CHECK, AND TRIAL

15.1
HTTC B.V. is always entitled to be present during inspections, tests, checks, and trials.
15.2
The Contractor is responsible for carrying out inspections, tests, checks, and trials of the relevant classification
society, including the delivery of the certificates or part certificates required by that classification society.
15.3
In case the goods are rejected during or following the delivery, the risk of the rejected goods transfers to the
Contractor from date of the notification.
Article 16 :

GUARANTEE FOR GOODS

16.1
The guarantee period for goods will be extended automatically with a period, equalling the period during which the
goods were not ready for use.
16.2
HTTC B.V. shall inform the Contractor as soon as possible of the shortcomings of the goods delivered by the
Contractor and shall provide the Contractor with a reasonable opportunity for inspection. If the goods, irrespective
of the results of any inspection, test, check, and/or trial, do
not appear to comply, the Contractor shall repair or replace the goods on demand at HTTC B.V. ’s discretion.
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16.3
Any costs to comply with the Contractor’s guarantee obligations, as referred to in this article, shall be borne by the
Contractor. This includes any additional costs HTTC B.V. incurs as a result of the Contractor failing to comply with
the guarantee obligations.
16.4
HTTC B.V. or its client shall only return the replaced goods or parts at the Contractor’s explicit request and at his
expense and risk. HTTC B.V. shall make every effort to comply with such a request.
Article 17:

CONFIDENTIALITY

17.1
The Contractor guarantees confidentiality towards third parties in respect of all business information and knowhow in the widest sense of the word, originating from HTTC B.V. , that came to or was brought to his attention in
any way.
17.2
The Contractor is not permitted to give any form of publicity to implementing the contract without prior written
permission from HTTC B.V. , nor to maintain contact directly or indirectly with HTTC B.V. ’s client(s). HTTC B.V.
may attach conditions to such permission.
17.3
The Contractor is not permitted to copy documents pertaining to the contract, such as drawings, charts, and other
business information, nor to provide third parties with access to these, other than necessary within the framework
of implementing the contract and following prior written approval from HTTC B.V. .
17.4
The Contractor shall impose the obligations referred to in this article to his personnel involved with the
implementation of the contract.
17.5
HTTC B.V. is entitled to require the Contractor’s personnel, involved with the implementation of the contract, to
sign confidentiality agreements.
Article 18:

INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY

18.1
The Contractor guarantees that the use, including resale, of goods delivered by him, or accessories purchased or
produced by him for the benefit of HTTC B.V. do not infringe patent rights, brand rights, model rights, copyrights
or any other rights of third parties.
18.2
The Contractor indemnifies HTTC B.V. against claims resulting from any infringements of the rights referred to in
the previous paragraph and he shall compensate HTTC B.V. for any damage resulting from any infringement.
Article 19:

TRANSFER

19.1
The Contractor shall not transfer the rights and obligations resulting from the contract, either in full or in part, to
third parties without prior written permission from HTTC B.V. .
19.2
The Contractor shall not outsource the implementation of his obligations from the contract, neither in full nor in
part, to third parties without prior written permission from HTTC B.V. .
19.3
HTTC B.V. is entitled to refuse permission or to attach conditions.

32
ALGEMENE HANDELS- EN INKOOPVOORWAARDEN HTTC B.V. VERSIE: 18 maart 2015
GENERAL TRADING- & PURCHASE CONDITIONS OF HTTC B.V. VERSION: 18 March 2015

HTTC B.V.
Article 20:

(PRODUCT) LIABILITY, INSURANCE

20.1
The Contractor is liable for and indemnifies any damage suffered by HTTC B.V. or third parties owing to defects in
his product or in goods supplied by him, as a result of which they do not offer the safety one is entitled to expect.
20.2
The Contractor is liable for and indemnifies all damage suffered by HTTC B.V. or third parties as a consequence of
any actions or failings on his part, on the part of his personnel or those who are involved with the implementation
of the contract.
20.3
The Contractor indemnifies HTTC B.V. against claims from third parties for damages on the grounds of liability as
referred to in the previous two paragraphs and on HTTC B.V. ’s demand he shall reach a settlement with said third
parties, or shall defend the aforementioned claims in court, instead of or jointly with HTTC B.V. , such at HTTC
B.V. ’s discretion.
20.4
In respect of the application of this article, personnel and employees of HTTC B.V. are considered third parties.
20.5
The Contractor shall take out insurance against the liability as referred to in this article, excluding any recourse on
HTTC B.V. and its Clients. If requested, the Contractor shall permit HTTC B.V. to inspect the policy.
Article 21:

DISSOLUTION

21.1
HTTC B.V. is entitled to interim termination of the contract, in full or in part, at all times by means of a written
notification to the Contractor, whilst stating reasons. Immediately upon receipt of the written notification, the
Contractor ceases implementing the contract, or ceases the activities that no longer require implementation. HTTC
B.V. and the Contractor shall consult on the consequences of such a termination, on the basis of the premise that
in certain circumstances HTTC B.V. is liable for a reasonable compensation for that part of the contract that has
already been implemented.
21.2
In case the Contractor fails to meet his obligations resulting from the contract or other contracts resulting from it,
and in case of his bankruptcy, suspension of payments, and in case of closure, liquidation or acquisition or any
comparable situation of the Contractor’s company, the Contractor is legally in default. In such a situation, HTTC
B.V. is entitled to dissolve the contract unilaterally, in full or in part, without a notice of default or judicial
intervention, by means of a registered letter to the Contractor and/or to suspend payment obligations and/or to
instruct third parties to implement the contract in full or in part, without HTTC B.V. being liable for any damages
and without prejudice to any rights awarded to HTTC B.V. , including full damages and repayment of the purchase
price.
21.3
Any claims HTTC B.V. may have on the Contractor in these cases become due and payable immediately and in
full.
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Article 22:

FORCE MAJEURE

22.1
A party is not bound to fulfil its obligation from the contract, if and in as far as it proves that: The impediment to
compliance is attributable to one or more events outside the control of the relevant party, and that said event was
unforeseen and that said party did not have to take account of the fact that such an event might occur which
would prevent said party from complying with its obligations, and that said party could not have avoided the
consequences of the event, and that the consequences were not at the expense or risk of the relevant party.
22.2
In the force majeure situation as referred to in paragraph 1 of this article, the party that is prevented from
fulfilling its obligations from the contract should notify the other party in writing within 24 hours. Furthermore, it
should make every possible effort to overcome the impediment.
Possible damage caused by the force majeure situation shall be limited to the absolute minimum. In case of any
omissions, it is no longer possible to invoke force majeure.
22.3
In case of force majeure on the part of the Contractor, the Contractor shall prove, on demand of HTTC B.V. , that
the given reason actually led to a non-attributable failing in compliance.
The Contractor shall issue an official statement to this effect, if necessary confirmed by the competent authorities.
22.4
HTTC B.V. is entitled to subject the proof, as referred to in the previous paragraph, to counter investigation at the
expense of the Contractor.
22.5
To this effect, the Contractor grants access to the locations where the goods are produced or stored, provides the
necessary documentation and information at his expense, and provides every co-operation to the investigation as
referred to in the previous paragraph.
22.6
In the force majeure situation as referred to in paragraph 1 of this article, the obligations of both parties are
suspended for the duration of the force majeure situation, excepting that part of the obligations that can still be
implemented. In such a situation HTTC B.V. is only bound to make payments for obligations from the contract
that have been fulfilled.
22.7
As soon as the force majeure situation has come to an end, or that much earlier as technically possible, the
production schedule, as referred to in article 4 of these terms and conditions, shall be amended by means of a
modification as referred to in article 12 of these terms and conditions.
In principle, the agreed price shall not be changed, unless this would be in breach of reasonableness and fairness.
22.8
HTTC B.V. and the Contractor shall each bear the damage and cost suffered on their part if and in as far as these
are the consequence of the force majeure situation.
22.9
If, in connection with HTTC B.V. ’s obligations in relation to its Contractor, the forcemajeure
situation may last for an unreasonably long period of time, HTTC B.V. is entitled to dissolve the contract. The
costs shall be borne by the parties in accordance with that stated in the previous paragraph of this article.
Article 23:

VERSIONS

These General Purchase Conditions have been translated into English and German. In the event of disputes of any
nature arising concerning the interpretation of these General Purchase Conditions, the Dutch version shall take
precedence. The invalidity or voidability of a provision or part of a provision of these General Purchase Conditions
shall not affect the validity of the other provisions of these General Purchase Conditions.
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Article 24:
JURISDICTION CLAUSE
Any contract between the Contractor and HTTC B.V. shall be governed by Dutch law. Any disputes, including
those that are considered a dispute by just one of the parties,that result from this contract or resulting contracts
between the Contractor and HTTC B.V. shall be ruled upon by the competent Court in Almelo.

Article 25:

CONDITIONS CONCERNING TRAINING AND CONSULTANCY

See Dutch text on page 16 and 17 of this document.
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