Algemene voorwaarden - DailyFresh Logistics CV
”Afhankelijk van de aard van onze activiteiten zijn op al onze contracten en relaties de onderstaande
voorwaarden van toepassing:

1. Voor nationaal of internationaal transport van goederen over de weg gelden de voorwaarden van

het CMR-Verdrag.
2. Op activiteiten welke door ons worden uitgevoerd met betrekking tot de opslag van goederen in
Nederland is de meest recente versie van de Nederlandse FENEX opslagvoorwaarden,
gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, van toepassing.
3. Op zeevervoer van goederen zijn de voorwaarden van de Haque Rules van 25 Augustus 1924,
inclusief de amendementen van 23 februari 1968 van toepassing. Laatst genoemde echter
uitsluitend indien toepassing van deze amendementen verplicht gesteld wordt en in dat geval
zich beperkende tot de periode van verblijf van de goederen op zee, in welk voorkomende
geval wij ons het recht voorbehouden onze aansprakelijkheid te beperken tot 666,67 SDR’s
(speciale trekkingsrechten) per eenheid. Voorts zullen wij uit art. IV, par. 5(a) van de Hague
Rules de woorden ” 2 SDR ś per kg bruto gewicht van de goederen welke zijn beschadigd
respectievelijk verloren gegaan, dan wel het hoogste bedrag” buiten beschouwing laten.
4. Op transportdiensten is de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van
de FENEX, gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam – uitgezonderd
artikel 23 van voornoemde voorwaarden – van toepassing. Voorgaande echter onder
voorbehoud en voor zover deze niet in strijd zijn met enig toepasselijk recht. Elke betwisting
welke voortkomt uit enig contract of relatie zal worden voorgelegd aan de
arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Indien gewenst zullen wij u kosteloos een kopie van de
bovengenoemde voorwaarden doen toekomen.”

DailyFresh Logistics CV is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K., te Den Haag onder nummer
27171747. Voor onze algemene voorwaarden, bezoek onze website op www.dailyfresh-logistics.com.
Op aanvraag verstrekken wij u graag kosteloos een kopie van deze algemene voorwaarden.

