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 _____________________________________________________________________________________________ 
Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: Vervoer: De algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en 
Rotterdam, in geval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag. Op opslag en physical distribution: De Physical Distribution voorwaarden 2000, gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie 
van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (nr. 177/2000) en Rotterdam (nr. 116/2000). Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland 
algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van 
toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd. 

 

 

 
 
 
 
 
Algemene Voorwaarden Distributievervoer Van 
den Heuvel Logistiek: 
 
Vervoersopdrachten: 
Opdrachten worden alleen geaccepteerd nadat 
deze via onze website zijn ingegeven, tenzij 
anders overeengekomen. De opdrachten dienen 
voor 16.00 uur ingegeven te zijn. 
 
Transittijd: 
Transittijd in Nederland 24 uur, België 24 uur met 
een uitloop naar 48 uur (zone 2). Luxemburg 
leveren wij twee keer per week: dit is een 
inspanningsverplichting en geen garantie.  
 
Goederen: 
Alle goederen dienen duidelijk te worden voorzien 
van een afleveradres (inclusief de juiste postcode) 
en de afzender. Wanneer de adresgegevens onjuist 
zijn heeft Van den Heuvel Logistiek B.V. het recht 
om de extra gemaakte kosten door te berekenen. 
Labels zijn op verschillende maten uit te printen 
via Van den Heuvel Online. 
 
Een colli mag niet zwaarder zijn dan 23 kilogram 
en moet door één persoon te hanteren zijn. Bij 
meer dan 4 colli dient de zending op een 
kleine/halve pallet aangeboden te worden. 
 
Standaard:  
europallet - 700 kg en max. 2.20 m. hoog 
blokpallet - 875 kg en max. 2.20 m. hoog 
pallet klein - 350 kg en max. 1.80 m. hoog 
 
Bij overbeladen pallets wordt de prijs gebaseerd 
op het gewicht.  
Overstekende pallets worden omgerekend naar het 
aantal in beslag genomen palletplaatsen en 
worden naar rato verrekend.  
Een pallet mag niet groter zijn dan 3 
palletplaatsen en niet zwaarder dan 1200 kg. 
 
 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij 
eventuele schade indien de goederen niet goed 
verpakt zijn.  
 
Verzekering / aansprakelijkheid 
Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van 
de aard van de werkzaamheden, van toepassing: 
Vervoer: De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 

2002), in geval van grensoverschrijdend vervoer 
van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-
verdrag. Op opslag en physical distribution: De 
Physical Distribution voorwaarden 2000, 
Betalingen: Voor werkzaamheden waarop 
bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing 
zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland 
algemene betalingsvoorwaarden. Met betrekking 
tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst 
gedeponeerde versie van toepassing. De 
voorwaarden worden op verzoek toegestuurd en 
zijn na te lezen op onze website 
www.heuvellogistiek.nl. 
 
Wachttijden: 
Laad- en lostijden die langer duren dan 10 
minuten voor 1 pallet (+ 2 minuten voor elke 
volgende pallet), worden doorberekend tegen een 
tijdseenheid van een kwartier. 
 
Retouren en tweede levering 
Retouren op het losadres, of zendingen die om 
welke reden dan ook niet kunnen worden 
afgeleverd, worden retour genomen tegen 50% van 
ons standaardtarief. Een tweede levering 
berekenen wij nogmaals tegen het normale tarief. 
 
Goederen niet aanwezig: 
Indien u goederen aanmeldt, wordt er door onze 
planning capaciteit voor deze goederen 
gereserveerd in onze voertuigen. Het spreekt voor 
zich dat indien u vervolgens de goederen niet aan 
ons ter beschikking stelt wij deze capaciteit 
tevergeefs hebben gereserveerd. Voor deze 
foutvrachten berekenen wij het normale 
distributietarief. 
 
Pallets: 
Van den Heuvel Logistiek ruilt alleen europallets 
en is nimmer verantwoordelijk indien de ontvanger 
niet ruilt. Het ruilen van europallets vindt plaats 
op het moment van afleveren van de goederen. 
Van den Heuvel Logistiek is nimmer aansprakelijk 
voor de kwaliteit van de te ruilen dan wel geruilde 
europallets. De palletadministratie bij van Van den 
Heuvel Logistiek is leidend. Het jaarsaldo zal 
worden verminderd met 5% wegens slijtage, 
verlies en schade tijdens het reguliere gebruik. 
 
Dieselclausule: 
Op al onze tarieven is een dieselolieclausule van 
toepassing. 
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