Algemene vervoerscondities BR Xpress v.o.f.
Artikel 1. Opdrachten
Lid 1. De opdrachtgever dient bij koerierszendingen altijd een volledig ingevuld en ondertekend
opdrachtformulier af te geven, alvorens kan worden overgegaan tot het uitvoeren van de
opdracht.
Lid 2. Bij het geven van de opdracht dient de opdrachtgever er voor te zorgen dat men op het
afleveradres aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de goederen. Ook na sluitingstijd van
het afleveradres dient dit het geval te zijn. Opdrachtgever dient het afleveradres tijdig te
informeren over de geplande aflevertijd.
Lid 3. Indien men de Koerierszending op het afleveradres niet in ontvangst kan nemen, doordat
de opdrachtgever ten aanzien van het in artikel 1 lid 2 gestelde in gebreke is gebleven, worden
de goederen terugbezorgd bij de opdrachtgever en zal de opdracht als uitgevoerd worden
beschouwd.
Lid 4. De opdrachtgever dient de inhoud van de te leveren goederen te vermelden op het
opdrachtformulier. De inhoud van de pakketten dient te allen tijde bij de chauffeur van BR Xpress
bekend te zijn.
Lid 5. Het maximale gewicht van de te vervoeren goederen is gelijk aan het maximale
laadvermogen van de door BR Xpress beschikbaar gestelde motorvoertuig. Indien deze wordt
overschreden dient BR Xpress geïnformeerd te worden alvorens er wordt geladen.
Lid 6. Is er bij het afleveradres materiaal retour naar de opdrachtgever en BR Xpress is hierover
niet tijdig ingelicht door de opdrachtgever, dan wordt er een halve rit in rekening gebracht.
Artikel 2. Het uitvoeren van de opdracht.
Lid 1. BR Xpress zal alle opdrachten met de grootste zorg uitvoeren.
Lid 2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden, dat het uitvoeren van de opdrachten
kan worden vertraagd door o.a.: filevorming, wegomlegging, storingen aan het voertuig,
weersomstandigheden en alle andere mogelijke onvoorziene omstandigheden.
Lid 3. De opdrachtgever kan BR Xpress dan ook nimmer aansprakelijk stellen voor welke schade
dan ook, die ontstaan zijn door de onder artikel 2 lid 2 genoemde omstandigheden.
Artikel 3. Risicio ten aanzien van de te vervoeren goederen.
Lid 1. Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar.
1. Indien een door BR Xpress ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als
waarin de zending werd ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor
het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade
aan de zending te vergoeden tot maximaal € 500,- per zending.
Lid 2. Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar.
2. Indien de door BR Xpress ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet
wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin de zending werd ontvangen, ten gevolge waarvan
de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was

bestemd, is BR Xpress, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met
inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden: a. voor schade aan de zending zelf
maximaal € 500,- per zending. b. voor schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden
van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht. Tevens
is de overeengekomen vracht niet verschuldigd.
Artikel 4. Tarieven.
Lid 1. BR Xpress berekent voor het uitvoeren van de opdrachten m.u.v. btw. en brandstoftoeslag
een all-in kilometertarief.
Lid 2. Het aantal kilometers wordt berekend op de volgende wijze:
1: De afstand tussen de opdrachtgever en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met 2.De
te rijden route voor het uitvoeren van de opdracht wordt verder bepaald door de chauffeur van BR
Xpress. Hierbij wordt getracht de opdracht zo snel mogelijk uit te voeren.
2: Voor ritten onder de 30 kilometer wordt een minimaal tarief berekend.
Lid 3. Wijziging van het onder artikel 4 lid 1 vermeld tarief zal aan de opdrachtgever voor het
aanvaarden van een nieuwe opdracht worden medegedeeld. Wijziging zal plaatsvinden zo vaak
als BR Xpress dit nodig acht.
Lid 4. In voorkomende gevallen kan het verschuldigde bedrag verhoogd worden met toeslagen in
verband met avonden nachtritten, buitenlandtoeslag, tol-, pont- en wachttijden.
Lid 5. Alle, in welke vorm dan ook, vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
Lid 6. Voor de hoogte van de onder artikel 4 lid 1 en lid 4 vermelde tarieven, wordt verwezen naar
de laatste prijs- c.q. tariefafspraak. Door het verlenen van de opdracht verklaart de opdrachtgever
zich akkoord met deze tarieven.
Artikel 5.
Douane. Lid 1. Opdrachten met betrekking tot bezorging van of naar binnen Europa maar buiten
de EU. dienen te zijn voorzien van geldige en volledig ingevulde en ondertekende
douaneformulieren.
Artikel 6.
Annuleren. Lid 1. Indien een opdracht geannuleerd wordt, is de opdrachtgever te allen tijde
verplicht de voor die opdracht gemaakte kosten te vergoeden. Deze vergoeding bedraagt
minimaal 10% van de waarde van de opdracht.
Artikel 7.
Betaling. Lid 1. Van alle express zendingen zal door BR Xpress een factuur verzonden worden
naar de opdrachtgever. Van alle pakketdiensten zal door BR Xpress een periodieke factuur
verzonden worden naar de opdrachtgever indien niet anders overeen gekomen. De
opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de facturen uiterlijk binnen 14 dagen na
factuurdatum bijgeschreven zijn op de bankrekening van BR Xpress.
Lid 2. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever aan BR
Xpress, komen alle kosten, inclusief de incassokosten en wettelijke rente, voor rekening van de
opdrachtgever. Tevens behoudt BR Xpress dan het recht op retentie.

Lid 3. Bij een factuurbedrag lager dan euro 50,00 worden kosten voor administratie in rekening
gebracht.
Artikel 8.
Voor zover niet al voorzien in bovenstaande voorwaarden gelden de onderstaande voorwaarden.
A. Voor nationaal wegvervoer”De Algemene Vervoerscondities 1983, (A.V.C.) gedeponeerd ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie. B. Voor
international wegvervoer, ” Verdrag betreffende de Overeenkomst tot International Vervoer van
Goederen over de Weg (C.M.R.)”, alsmede de A.V.C. 1983, laatste versie vermeld bij artikel 8A.
C. Voor koeriersdiensten de “De Algemene Vervoerscondities Koeriersbedrijven 1990, (A.V.K.)
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste
versie. D. Voor opslag, inslag, beheerswerkzaamheden etc. van goederen de Physical
Distribution Voorwaarden” gedeponeerd door Transport en Logistiek Nederland. E. Voor
expeditiewerkzaamheden, de”Nederlandse Expeditievoorwaarden” gedeponeerd door de FENEX
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste
versie. F. Voor elektronische uitwisseling van berichten tussen computers (E.D.I.) “de Algemene
voorwaarden voor Elektronisch Berichtenverkeer (AVEB)” gedeponeerd ter Griffie ven de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie
BR Xpress v.o.f. wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de wederpartij
verwijst uitdrukkelijk van de hand.
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