
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  
VAN ROSEBOOM TRANSPORT B.V. 
 
Artikel 1 Algemeen 
1. Al onze vervoersovereenkomsten van 
goederen met betrekking tot binnenlands vervoer 
en de uitvoering daarvan worden naast de 
onderhavige voorwaarden beheerst door de 
algemene vervoerscondities 2002. Ten aanzien 
van vervoersovereenkomst met betrekking tot 
grensoverschrijdend wegvervoer is daarnaast 
tevens het Verdrag betreffende de overeenkomst 
tot Internationaal Vervoer van Goederen over de 
weg (CMR) 2002 van toepassing. Indien 
Roseboom in het kader van een 
vervoersovereenkomst optreedt als expediteur, 
zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018 
tevens van toepassing. 

 
2. Voor zover bepaalde onderdelen van de 
overeenkomst tegenstrijdig zijn, geldt dat de 
bijzondere regeling voor de algemene regeling 
gaat. De overeenkomst en onderhavige 
voorwaarden worden daarbij als de meest 
bijzondere regeling aangemerkt. 

 
3. Onder de wederpartij wordt in deze 
voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, 
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), 
rechtverkrijgende(n) of erfgename(n)., die in de 
vervoersdocumenten met Roseboom Transport 
B.V. (verkort: “Roseboom”) als afzender wordt 
aangemerkt. 

 
4. Alle overeenkomsten die betrekking hebben op 
kraanwerkzaamheden worden naast de 
onderhavige voorwaarden beheerst door de 
Algemene voorwaarden Vereniging Verticaal 
Transport (VVT) 2010. 

 
5. Onder schade wordt in de voorwaarden 
begrepen: beschadiging, vernietiging, gehele of 
gedeeltelijke vermissing en verlies van de 
goederen, alsmede vertragingsschade. 

Artikel 2 Offerte 
1. Alle door Roseboom verstuurde offertes zijn 
niet te kwalificeren als aanbod in de zin van artikel 
6:217 BW. 

 
2. De offerte wordt gedagtekend en geldt 
ingaande die dag gedurende veertien dagen. 
Toezending van de offerte verplicht Roseboom 
niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie 
geschiedt door Roseboom uiterlijk binnen 14 
dagen aan de opdrachtgever. 

Artikel 3 Overeenkomst 
1. De overeenkomst tussen Roseboom en 
wederpartij komt tot stand op de dag dat de 
opdracht door Roseboom wordt bevestigd al dan 
niet door middel van het versturen van de 
vrachtbrief. De datum van de 
opdrachtbevestiging door Roseboom is daarin 
bepalend. 

 
2. In de opdrachtbevestiging en/of vrachtbrief 
wordt aangegeven onder welke voorwaarden de 
opdracht aan Roseboom is verstrekt. Voor de 
werkzaamheden waarvoor Roseboom geen 
offerte of bevestiging heeft verstrekt, moeten de 
gegevens op de factuur als uitgangspunt worden 
genomen. 

 
3. Eventueel later gemaakte aanvullende 
afspraken of wijzigingen binden Roseboom 
slechts indien deze door haar schriftelijk zijn 
bevestigd. 

 
4. Het is Roseboom toegestaan om de diensten 
geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door 
derden. Ingeval en voorzover op deze derden 
een wettelijke aansprakelijkheid rust jegens de 
wederpartij wegens het ontstaan van schade aan 
de goederen, bedingen wij te hunnen behoeve 
dat zij bij de uitvoering van de werkzaamheden 
waarvoor wij hen hebben ingeschakeld als 
werknemers in onze dienst zullen worden 
beschouwd. Ook te hunner aanzien zal een 
beroep op de onderhavige voorwaarden kunnen 
worden gedaan. 

5. Indien Roseboom het vervoermiddel niet tijdig 
ter beschikking heeft, dan kan de wederpartij de 
overeenkomst binnen 12 uur na kennisgeving 
daarvan de overeenkomst opzeggen. 

6. Ingeval van overmacht of tekortkoming aan de 
zijde van wederpartij wordt Roseboom ontslagen 
uit haar verplichting tot vervoer of verzending van 
de goederen. 

Artikel 4 Betaling 
1. Betaling dient plaats te vinden voor de aanvang 
van de diensten die door Roseboom worden 
verricht, dan wel op het ogenblik dat de zaken in 
ontvangst zijn gekomen van Roseboom, tenzij 
partijen anders zijn overeengekomen. De op de 
bankafschriften van Roseboom aangegeven 



betaaldag, wordt als dag van betaling 
aangemerkt. 

 
2. Indien wederpartij niet binnen de in het vorige 
lid bepaalde termijn heeft betaald, verkeert zij van 
rechtswege in verzuim en is zij vanaf de 
vervaldatum van de factuur een rente van 1% per 
maand verschuldigd over het nog openstaande 
bedrag. 

 
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is 
Roseboom gerechtigd tot invordering van het 
verschuldigde over te gaan. Indien Roseboom tot 
invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de 
opdrachtgever. 

Artikel 5 Prijzen 
1. Tenzij anders vermeld, hebben de prijzen 
slechts betrekking op de werkzaamheden die zijn 
verbonden aan het vervoer en de verzending van 
de goederen. De prijzen zijn dus exclusief: 
 administratieve verwerking en het opmaken 

van benodigde documenten; 
 verrichten van douaneformaliteiten; 
 behandeling van de goederen; 
 B.T.W. invoerrechten, andere belastingen, 

heffingen en rechten; 
 exclusief de kosten van verpakkingen, in- en 

uitlading en verzekering; 
 

2. De prijzen zijn gebaseerd op Nederlandse 
valuta; eventuele koerswijzigingen worden 
doorberekend aan de opdrachtgever. 

 
3. Buitengewone onkosten en/of hogere 
arbeidslonen, die ontstaan wanneer de 
werkzaamheden door Roseboom gedurende de 
avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of 
feestdagen worden verricht of kosten die 
ontstaan doordat wederpartij Roseboom te 
weinig tijd geeft om te laden en/of te lossen zijn 
niet in de overeengekomen prijzen begrepen, 
tenzij zulks afzonderlijk is bedongen of er sprake 
is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de 
zijde van Roseboom. Zulke kosten moeten 
dientengevolge door de opdrachtgever aan 
Roseboom worden vergoed. De administratie 
van Roseboom is daarin leidend. 

 
Artikel 6 Overmacht 
1.Onder overmacht wordt verstaan: 
omstandigheden die ten gevolge van 
veranderingen van economische, financiële, 
technische aard, zich buiten de controle van 
partijen, na de ondertekening van de 
overeenkomst voordoen, welke redelijkerwijs 
buiten de macht van partijen liggen, waaronder in 
ieder geval één van de volgende 
omstandigheden: pandemieën, quarantaines, 

demonstraties, opstanden, extreme 
weersomstandigheden, terrorisme, branden, 
stormen en oorlogen. 

 
3. Indien er sprake is van (tijdelijke) overmacht, 
dan treden partijen in onderhandeling. 

 
4. Is de overmachtssituatie van blijvende aard, 
dan kunnen partijen een regeling treffen over de 
ontbinding van de overeenkomst en de daaraan 
verbonden gevolgen. In een dergelijk geval is 
Roseboom in ieder geval gerechtigd om betaling 
te vorderen van de prestaties die zij voor (het 
ontstaan van) de overmachtssituatie heeft 
uitgevoerd met dien verstande dat alle extra 
kosten die worden veroorzaakt door overmacht 
of een omstandigheden aan de zijde van 
opdrachtgever, zoals transport- en opslagkosten, 
pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, 
assurantie, uitslag enz., ten laste komen van de 
opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van 
Roseboom aan haar te worden voldaan. 

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
1.Roseboom is slechts aansprakelijk voor 
schade die is ontstaan door schuld of nalatigheid 
van haar of haar personeel in het kader van haar 
verplichtingen in het kader van de door haar uit 
te voeren werkzaamheden. De door Roseboom 
te vergoeden schade zal nooit meer bedragen 
dan de overeengekomen (vracht)prijs. De 
administratie van Roseboom is daarin leidend. 

 
Artikel 8 Uitvoering en aflevering 
1. Roseboom behoudt zich het recht voor om de 
te volgen route en/of de wijze van vervoer en/of 
verzending vrijelijk te bepalen. 

 
2. Roseboom behoudt zich het recht voor om de 
zaken in of door middel van die 
vervoersmiddelen te vervoeren, en de zaken zo 
nodig te bewaren in zodanige vervoermiddelen, 
bergruimten of opslagplaatsen als Roseboom 
geschikt acht. 

 
3. Indien goederen door geadresseerde met 
spoed in ontvangst worden genomen of als op de 
goederen beslag is gelegd, dan kunnen de zaken 
door Roseboom voor rekening en gevaar van de 
afzender op de door de Roseboom te bepalen 
wijze en plaats worden opgeslagen – zo nodig 
ook in het vervoermiddel, waarin zij werden 
vervoerd – of gestald. 

 
4. Indien Roseboom zich, na aflevering van de 
door hem vervoerde zaken, verbindt tot het 
verder (doen) vervoeren van de zaken, handelt 
hij daarbij in hoedanigheid van expediteur en is 
zijn aansprakelijkheid in die hoedanigheid 
beperkt tot maximaal € 3,00 per kilogram van de 
beschadigde of verloren zaken; verdere 



schadevergoeding voor welke schade dan ook is 
niet verschuldigd. 

 
5. Indien de te vervoeren of verzenden goederen 
zich op of in duurzaam verpakkingsmateriaal, 
zoals pallets of kisten, bevinden dat een 
bepaalde waarde vertegenwoordigt dan zal 
Roseboom (indien gewenst en behoudens 
bezwaren van geadresseerde) het materiaal 
indien mogelijk mee terugnemen aan en 
retourneren aan het laadadres. 

 
Artikel 10 Verzekering 
Er zal door Roseboom slechts een verzekering 
van welke aard dan ook worden afgesloten na 
uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe van 
opdrachtgever. 

 
Artikel 11 Verjaring 
1. Alle op de vervoerovereenkomst gegronde of 
met die overeenkomst verband houdende 
rechtsvorderingen verjaren door verloop van 12 
maanden te rekenen vanaf de dag waarop de 
goederen werden afgeleverd of hadden moeten 
zijn afgeleverd. 

 
2. Elke vordering jegens Roseboom als 
expediteur vervalt door het enkele verloop van 12 
maanden. 

 
Artikel 12 Toepasselijk recht 
Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of 
verband houdende met de vervoerovereenkomst 
of expeditie overeenkomst is Nederlands recht 
van toepassing. 

 
Artikel 13 Geschillen 
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke 
slechts door één partij als zodanig beschouwd 
worden, voortvloeiend uit of verband houdende 
met de overeenkomst waarop deze voorwaarden 
van toepassing zijn of de betreffende 
voorwaarden zelf en haar uitleg of uit voering, 
zowel van feitelijke als juridische aard, zullen 
uitsluitend ter beoordeling van de rechtbank 
Gelderland worden voorgelegd. 

 
Artikel 14 Overige bepalingen 
Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden 
nietig of anderszins niet afdwingbaar is, zullen de 
overige bepalingen van kracht blijven. Voorts zal 
geldend geacht worden een zodanig beding dat, 
wettelijk geoorloofd, de strekking van het 
(ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt. 
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