
ALGEMENE CONDITIES DISTRIBUTIE EUROPA 2023 

Wij verklaren dat op al onze activiteiten onze algemene bedrijfsvoorwaarden van toepassing zijn. Wij wijzen u met name op artikel 2 van deze 
algemene bedrijfsvoorwaarden waarin zijn vermeld de eveneens van toepassing zijnde branchevoorwaarden. Ten aanzien van betalingen en 
geschillen geldt uitsluitend hetgeen is vastgelegd in de bedrijfsvoorwaarden in artikel 7 en 14. Van de in artikel 2 van onze algemene 
bedrijfsvoorwaarden en de branchevoorwaarden zenden wij u op verzoek kosteloos een exemplaar toe en een downloadbare versie treft u aan op 
onze website: www.derooytransport.nl / contact / algemene voorwaarden. 

 
 

 

Tarieven zijn gebaseerd op elektronische orderverwerking d.m.v. onze XML-communicatiestandaard of door handmatige invoer door de 
opdrachtgever in ons online TMS-systeem (Transport Management Systeem ‘Greendriver’). Bij opdrachten via telefoon of email zal een 
administratieve toeslag van € 3,00 per zending worden berekend. 

Tarieven zijn gebaseerd op routevervoer, dagelijks afgehaald of aangeleverd bij/aan uw magazijn en de afrekening geschiedt per opdracht en per 
bestemming. 

Voor een 2e of volgende levering of afhaling buiten onze schuld door o.a. gesloten zijn, niet aanwezig zijn, niet aangemeld zijn, verkeerd 
opgegeven aflever- en/of afhaaladres geldt het normale tarief. 

Bij ADR zendingen wordt een toeslag berekend per zending. Zie tarievenblad per land. 

ADR zendingen moeten worden aangeboden onder de voorwaarden van het ADR hoofdstuk 1.4.2.1.1 b (de afzender verstrekt aan de vervoerder 
de voor de aangeboden stoffen vereiste gegevens en alle vereiste vervoers- en begeleidende documenten).Dit met in achtneming van de 
voorschriften van hoofdstuk 5.4 van het ADR (in hoofdstuk 5.4 onder 5.4.1.1.1 staat waaraan de gegevens / documenten moeten voldoen). 

Kosten voor inklaring en/of douanestop, voor het afhalen of laten afstempelen van douanedocumenten en wegvoering zijn op aanvraag. 

Tijds- en expresleveringen zijn alleen mogelijk in overleg met de planning, of zoals anders vermeld op het tarievenblad per land. 
Extra kosten voor levering of afhaling binnen een tijdblok van 1 uur € 66,--, 2 uur € 55,--, 3 uur € 40,--, 4 uur € 30,--per zending. 

Een enkele afhalingen van goederen geschiedt tegen een tarief van 150% binnen de BeNeLux. Het tarief voor afhaling van 100% geldt 
alleen als de afhaling gelijktijdig plaatsvindt met een levering op datzelfde adres of als het een geconsolideerde afhaling betreft.  

Voor het telefonisch aanmelden van zendingen bij ontvanger in opdracht van opdrachtgever geldt een toeslag van € 8,25 per opdracht. 

Wachttijden zullen worden doorberekend na 15 minuten en tegen een tarief van € 66,00 per uur of gedeelte daarvan (wachttijden worden 
gemeld aan opdrachtgever). Indien het tijdschema van de chauffeur wachttijd niet toelaat dan zal de chauffeur opdracht worden gegeven 
de route te vervolgen en niet te wachten op lossing/lading. U zult hierover gebeld worden. 

Het opvragen van een afleverbewijs / vrachtbrief kan door opdrachtgever zelf via ons online TMS-systeem Greendriver. Voor opvragingen om 
toezending door medewerker de Rooy Transport van een afleverbewijs per wordt € 8,25 berekend voor een hardcopy en € 3,75 per  email. 

Europallets die wij via opdrachtgever ontvangen kunnen wij ruilen. Enkel kwalitatief goede pallets worden geaccepteerd. Omruilen dient direct bij 
aflevering bij uw klant te gebeuren. Indien geen omruiling mogelijk is of geweigerd wordt, dan zal dit aan u gemeld worden en bijgehouden worden 
in een saldoverhouding direct worden verrekend (De Rooy Transport kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet kunnen ruilen bij de 
ontvanger). Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het retour kunnen krijgen van emballage. 

Voor alle overige aanvullende voorwaarden verwijzen wij u naar het tarievenblad per land en naar de algemene bedrijfsvoorwaarden. 

Deze tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2023 en worden telkens op 1 januari aangepast. Deze aanpassing is gebaseerd op de 
kostencalculatie voor distributietransport van Panteia Research. 

De betalingstermijn voor facturen is binnen 30 dagen na factuurdatum. Als u een incassomachtiging afgeeft dan geldt een korting van 2%. Het 
verschuldigde bedrag zal dan binnen 8 dagen na factuurdatum worden geïncasseerd. 

Alle andere bestemmingen, leveringen met kraan of kooi aap en overige logistieke diensten: prijzen op aanvraag. 

Op al onze prijzen wordt een dieselolietoeslag (DOT) berekend volgens onderstaande tabel. Deze is gebaseerd op de gemiddelde landelijke 
adviesprijs voor diesel (GLA, zie www.tln.nl / brandstofmonitor ) incl. btw. De prijs geldend op vrijdag van iedere week zal de dieseltoeslag van 
de volgende week bepalen. (Voor de toeslagen, zie ook TMS-systeem Greendriver menukeuze <documenten> en dan dieseltoeslag.) 

Bij een dieselprijs lager dan (€): geldt een dieseltoeslag (DOT) van (%): 

 

      
 

Rembours opdrachten alleen op aanvraag.  
Incasso kosten: BeNeLux en Duitsland:  van € 0,00 tot € 2500,00 = € 40,00 
Betaling/verrekening van de remboursen geschiedt middels een creditfactuur. 

 

Schade en/ of verlies: als bij aflevering door de geadresseerde geen schriftelijke melding wordt gemaakt van schade of verlies, dan worden wij 
geacht de zaak in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin wij deze hebben ontvangen. Als schade of verlies niet uiterlijk waarneembaar is, 
dient geadresseerde binnen één week na aflevering van de zaken een schriftelijke melding van de schade te doen. Bij gebreke daarvan worden 
de zaken geacht door ons te zijn afgeleverd in de staat waarin wij deze hebben ontvangen. Ingeval wij aansprakelijk zijn voor de schade of verlies, 
is de aansprakelijkheid bij binnenlands vervoer beperkt tot de inkoopwaarde van de goederen met een maximum van € 3,40 per kg (AVC 
condities). Bij grensoverschrijdend vervoer betreft dit een bedrag van 8 1/3 SDR (speciale trekkingsrechten) per kg, conform CMR condities. 

Onverhoopte claimvorderingen mogen door opdrachtgever nooit verrekend worden met openstaande facturen. 
 

€ 1,10 - 0.0 % € 1,24 - 3.5 % € 1,38 - 7.0 % € 1,52 - 10.5 % € 1,66 - 14.0 % € 1,80 - 17.5 % € 1,94 - 21.0 % € 2,08 - 24.5 % 

€ 1,12 - 0.5 % € 1,26 - 4.0 % € 1,40 - 7.5 % € 1,54 - 11.0 % € 1,68 - 14.5 % € 1,82 - 18.0 % € 1,96 - 21.5 % € 2,10 - 25.0 % 

€ 1,14 -  1.0 % € 1,28 - 4.5 % € 1,42 - 8.0 % € 1,56 - 11.5 % € 1,70 - 15.0 % € 1,84 - 18.5 % € 1,98 - 22.0 % € 2,12 - 25.5 % 

€ 1,16 -  1.5 % € 1,30 - 5.0 % € 1,44 - 8.5 % € 1,58 - 12.0 % € 1,72 - 15.5 % € 1,86 - 19.0 % € 2,00 - 22.5 % € 2,14 - 26.0 % 

€ 1,18 -  2.0 % € 1,32 - 5.5 % € 1,46 - 9.0 % € 1,60 - 12.5 % € 1,74 - 16.0 % € 1,88 - 19.5 % € 2,02 - 23.0 % € 2,16 - 26.5 % 

€ 1,20 -  2.5 % € 1,34 - 6.0 % € 1,48 - 9.5 % € 1,62 - 13.0 % € 1,76 - 16.5 % € 1,90 - 20.0 % € 2,04 - 23.5 % € 2,18 - 27.0 % 

€ 1,22 -  3.0 % € 1,36 - 6.5 % € 1,50 - 10.0 % € 1,64- 13.5 % € 1,78 - 17.0 % € 1,92 - 20.5 % € 2,06 - 24.0 % € 2,20 - 27.5 % 

http://www.derooytransport.nl/
http://www.tln.nl/

