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Algemene voorwaarden Rapide Bevrachting B.V. 

1. Definities 

a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide 

Bevrachting B.V. (KvK 58160272) gevestigd te Zwijndrecht, hierna te noemen: “Rapide”. 

b. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Rapide een 

overeenkomst heeft gesloten, hierna te noemen: “opdrachtgever”. 

 

2. Algemeen 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming van) al onze 

aanbiedingen, overeenkomsten en transporten (en eventuele bijbehorende diensten). 

b. Elke (transport)opdracht van opdrachtgever houdt een impliciete aanvaarding in van deze 

algemene voorwaarden, zonder voorbehoud en zonder afwijking door zijn of haar eigen 

(aankoop)voorwaarden hieraan afbreuk kunnen doen. Algemene voorwaarden van 

opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk 

tussen partijen is overeengekomen. 

c. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige en/of 

vervolgovereenkomsten tussen partijen. 

d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de 

overeenkomst(en) tussen partijen niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken zijn, dan 

blijven de overige bepalingen volledig in stand. 

 

3. Totstandkoming van de overeenkomsten 

a. Alle aanbiedingen van Rapide zijn vrijblijvend, tenzij de aanbieding uitdrukkelijk 

schriftelijk anders aangeeft. 

b. Iedere offerte van Rapide heeft een geldigheidsduur van 60 dagen. 

c. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave e.d. 

verplicht Rapide niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. 

d. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke en/of getekende bevestiging van 

de offerte en door een schriftelijke orderbevestiging van Rapide. 

 

4. Prijzen en betaling 

a. Alle prijzen zijn netto, exclusief (omzet)belasting en heffingen. Prijzen (en overige 

voorwaarden) zijn gebaseerd op de soort en omvang van de te leveren goederen en 

diensten. Kortingen kunnen tussen partijen schriftelijk worden overeengekomen. 

b. Rapide is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur van de uitvoering van de 

overeenkomst de prijs te verhogen, doch uitsluitend indien de verhoging voortvloeit uit 

kostprijs verhogende omstandigheden (heffingen, prijsverhogingen, wijziging BTW-

tarieven, e.d.). 

c. Facturatie door Rapide vindt over het algemeen plaats na het uitvoeren van de opdracht 

en de levering. Rapide houdt zich het recht voor een voorschot te vragen. 
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d. Betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening 

van de factuur, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege, zonder 

ingebrekestelling, in verzuim is.  

e. Onverminderd het recht van Rapide zich te beroepen op strengere en/of afwijkende 

wettelijke bepalingen, is de opdrachtgever bij gebreke van tijdige betaling vanaf de 

vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening rente verschuldigd (10%). Rapide is 

eveneens gerechtigd (buiten)gerechtelijke kosten in rekening te brengen. 

Buitengerechtelijke kosten zijn altijd voor rekening van opdrachtgever. 

f. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste 

plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen 

waarvan de betalingstermijn het langst is verstreken, zelfs al vermeldt de opdrachtgever 

dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

g. Zolang opdrachtgever in gebreke is, is Rapide bevoegd de nakoming door hem van alle 

overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten. Opdrachtgever is niet gerechtigd 

zich op enig opschortingsrecht (eveneens verrekening) te beroepen jegens Rapide. 

 

5. Laagwatertoeslag 

a. Op enkele transporten van Rapide kan een zogenaamde laagwatertoeslag van toepassing 

zijn. Rapide is bevoegd aan opdrachtgever een laagwatertoeslag in rekening te brengen. 

Een en ander zal indien van toepassing al  in de offerte door Rapide  worden opgenomen. 

Indien opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, dan gaat opdrachtgever ook akkoord 

met de laagwatertoeslag die daarin staat vermeld. 

 

6. Risico 

Vanaf het moment van levering zijn de te leveren goederen voor rekening en risico van 

opdrachtgever. 

 

7. Inspectie & Garanties / certificering & vergunningen  

a. Garantie wordt door Rapide gegeven op de van tevoren aangegeven (bij opdracht) 

overeenkomst.  De controle van de geleverde goederen gebeurt door de opdrachtgever 

op het moment van aankomst, voor elke losactie wordt aangevangen. Zodra de lossing 

start zijn de goederen door opdrachtgever geaccepteerd. Indien de goederen niet op dit 

moment controleert, dan accepteert hij de goederen zoals ze geleverd zijn, zonder 

inspectie. 

b. Vrijwel alle schepen en schippers van Rapide zijn voorzien van alle benodigde certificaten 

en vergunningen, zoals: 

- Ovam 

- Grondbank 

- Niwo 

 - ADNR. 
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8. Aansprakelijkheid en overmacht 

a. Rapide is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies uit welke hoofde dan ook. 

b. Mocht Rapide op één of andere wijze aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid als 

volgt beperkt: 

- voor zover de aansprakelijkheid van Rapide door haar aansprakelijkheids-

verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de 

door de verzekeraar gedane uitkering; 

- indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of indien de 

verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Rapide 

beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van 

de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; 

- Rapide kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. 

c. Opdrachtgever vrijwaart Rapide voor elke aansprakelijkheid jegens derden.  

d. Overmacht aan de zijde van Rapide houdt in iedere omstandigheid op grond waarvan 

(verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer door opdrachtgever 

kan worden verlangd en deze omstandigheden niet aan Rapide te wijten zijn.  

e. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Rapide, dan heeft Rapide het recht om 

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de 

overeenkomst (gedeeltelijk, derhalve voor het nog niet uitgevoerde gedeelte) te 

ontbinden, zonder dat Rapide gehouden is enige schadevergoeding aan opdrachtgever te 

voldoen. 

 

9. Ontbinding 

a. Rapide heeft het recht de overeenkomst tussen partijen door een schriftelijke 

verklaring te ontbinden. Onder schriftelijke verklaring wordt mede bedoeld een e-

mailbericht. Deze ontbinding kan zonder enige ingebrekestelling worden gedaan op 

het tijdstip waarop: 

- De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; 

- De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; 

- De opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins 

beschikkingsonbevoegd is om over zijn vermogen of delen ervan te 

beschikken. 

b. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk 

opeisbaar. 

c. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Rapide de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten. 

 

10. Toepasselijk recht en geschillen 

a. op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rapide partij is , is uitsluitend het Nederlands recht 

van toepassing.  

b. bij geschillen tussen partijen is uitsluitend bevoegd hiervan kennis te nemen de bevoegde 

rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats/woonplaats van Rapide.  

 


