ALGEMENE VOORWAARDEN EN
REGELS LOGISOLUTION

ondanks het bepaalde in dit artikel een
geding aanhangig te maken bij een volgens
de wet bevoegde rechter.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden

Artikel 3. Opdracht

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing
op alle rechtsverhoudingen tussen
Logisolution en haar opdrachtgevers, tenzij
voorafgaand aan de aanbieding en/of
overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen.
1.2 Van het bepaalde in deze algemene
voorwaarden kan alleen schriftelijk worden
afgeweken.
1.3 Bij strijdigheid tussen een bepaling in
deze algemene voorwaarden en een
bepaling neergelegd in een met
Logisolution gesloten overeenkomst,
prevaleert de inhoud van de met
Logisolution gesloten overeenkomst.
1.4 Indien een of meer bepalingen uit deze
algemene voorwaarden nietig blijken te
zijn, vernietigd worden of anderszins hun
rechtsgeldigheid verliezen, blijven de
overige bepalingen zoveel mogelijk van
kracht.
Artikel 2. Toepasselijk recht,
bewaarneming en bevoegde rechter
2.1 Alle overeenkomsten tussen
Logisolution en de opdrachtgever worden
beheerst door Nederlands recht en voor
zover in deze voorwaarden niet anders is
bepaald, zijn de bepalingen van het
burgerlijk recht betrekking hebbend op
bewaarneming, in het algemeen en naar
omstandigheden van toepassing.
2.2 Alle geschillen die tussen partijen
mochten ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst, dan wel nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden
beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Almelo, behoudens voor
zover dwingende regels aan deze
forumkeuze in de weg mochten staan. Het
staat Logisolution bovendien vrij om

3.1 Een opdracht komt eerst tot stand nadat
deze door Logisolution schriftelijk is
aanvaard, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend.
3.3 Bij eventuele opslag zal Logisolution
geen ADR-goederen, verdovende middelen
en aan bederf onderhevige goederen
accepteren.
3.4 Logisolution is gemachtigd de opdracht
onder haar verantwoordelijkheid te laten
uitvoeren door een aan Logisolution
verbonden partner of zonodig door derden
in opdracht van Logisolution.
3.5 Logisolution is gerechtigd een opdracht
zonder opgave van redenen te weigeren.
3.6 Eventuele door Logisolution genoemde
leveringstermijnen zijn indicatief en niet
fataal. Logisolution zal de opgegeven
termijnen zoveel mogelijk in acht nemen.
De enkele overschrijding van een
genoemde termijn brengt Logisolution
echter niet in verzuim.
3.7 Logisolution heeft het recht om de
tarieven van overeenkomsten jaarlijks per
1 januari aan te passen, op basis van de
door het NEA geadviseerde percentages.
Artikel 4. Betaling
4.1 Voor de uitvoering van een opdracht is
de opdrachtgever aan Logisolution de in de
tussen partijen gesloten overeenkomst
overeengekomen vergoeding verschuldigd.
Wanneer partijen geen vergoeding zijn
overeengekomen, is de opdrachtgever de
op de tarieflijst vermelde vergoeding,
vermeerderd met omzetbelasting,
verschuldigd aan Logisolution.
4.2 Betaling van declaraties van
Logisolution dient te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.

4.3 Bij overschrijding van de
betalingstermijn is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en is, onverminderd
overige rechten van Logisolution, een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke rente ex artikel 6:119a BW.
4.4 Indien Logisolution
invorderingsmaatregelen treft tegen de
opdrachtgever die in verzuim is, komen de
invorderingskosten vermeerderd met 10%
administratiekosten geheel voor de
rekening van de opdrachtgever.
Artikel 5. Klacht
Een reclamatie of klacht met betrekking tot
de verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14
dagen na de verzenddatum van de factuur,
de werkzaamheden of de informatie
waarover de opdrachtgever reclameert, dan
wel binnen 14 dagen na de ontdekking van
het gebrek, schriftelijk aan Logisolution
kenbaar te worden gemaakt. Een
reclamatie of klacht schort de
betalingsverplichting van de opdrachtgever
niet op.
Artikel 6. Overmacht
6.1 Overmacht aan de zijde van
Logisolution of één van de door haar
ingeschakelde derden schort haar
verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst op, zolang de overmacht
duurt, zonder dat Logisolution gehouden is
tot enige vergoeding van schade.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke
van de wil van Logisolution of één van de
door haar ingeschakelde derden
onafhankelijke omstandigheid die
nakoming van de overeenkomst tijdig of
blijvend verhinderd en welke noch
krachtens de wet, noch krachtens
maatstaven van redelijkheid en billijkheid
voor rekening en risico van Logisolution
behoren te komen.
6.3 In geval van blijvende overmacht heeft
Logisolution het recht de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat
Logisolution tot enige vergoeding van
schade gehouden is.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Logisolution is slechts aansprakelijk
voor schade, wanneer de opdrachtgever
bewijst dat de schade is ontstaan door
opzet of grove schuld van Logisolution.
7.2 De aansprakelijkheid van Logisolution
is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffend geval uit hoofde van de door
Logisolution afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald.
7.3 Wanneer genoemde
beroepsaansprakelijkheidsverzekering om
welke reden ook niet uitkeert, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag
van maximaal de door Logisolution aan
opdrachtgever tot dat moment in rekening
gebrachte en door opdrachtgever reeds
betaalde bedragen.
7.4 Logisolution is niet aansprakelijk voor
gederfde winst, gevolgschade en
immateriële schade.
7.5 Logisolution is niet aansprakelijk voor
schade die is ontstaan door toedoen van ten
behoeve van de opdrachtgever
ingeschakelde derden. Logisolution is
desgevraagd wel bereid om haar eventuele
aanspraken ter zake van door deze derde(n)
gemaakte fouten aan de opdrachtgever
over te dragen.
7.6 De opdrachtgever is tegenover
Logisolution en/of derden aansprakelijk
voor schade welke voortvloeit uit
opgeslagen goederen, onjuiste en/of
bedrieglijke en/of onvolledige
omschrijvingen, aanduidingen of
mededelingen.
7.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig
recht op schadevergoeding is steeds dat de
opdrachtgever de tekortkoming waaruit de
schade voortvloeit zo spoedig mogelijk als
redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder
geval binnen veertien dagen nadat de
opdrachtgever de tekortkoming heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te

ontdekken schriftelijk aan Logisolution
heeft gemeld en dat de opdrachtgever al
datgene doet wat in redelijkheid van haar
kan worden verlangd om de schade te
beperken.
Artikel 8. Verzekering
De opgeslagen goederen worden door
Logisolution niet verzekerd. De
opdrachtgever is gehouden zelf voor
verzekering zorg te dragen.
Artikel 9. Beëindiging overeenkomst
9.1 Indien Logisolution de opdracht
aanvaard heeft, geldt de voor de
overeenkomst overeengekomen termijn.
Bij toestemming van beide partijen kan een
overeenkomst eerder ontbonden worden.
9.2 Opdrachtgever is van rechtswege in
verzuim indien: - opdrachtgever enige
verplichting uit de overeenkomst en/of
deze algemene voorwaarden schendt; of
- opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surseance van betaling
wordt verleend, de wettelijke
schuldsaneringsregeling (WSNP) van
toepassing wordt verklaard, onder curatele
wordt gesteld of zijn vermogen geheel dan
wel ten dele onder bewind wordt gesteld,
of wanneer er een tot één van deze
gevallen strekkende aanvraag wordt
ingediend; of
- opdrachtgever de bedrijfsinvoering in dan
wel de zeggenschap over haar
onderneming of een onderdeel daarvan
geheel of gedeeltelijk overdraagt, haar
rechtspersoonlijkheid verliest, ontbonden
respectievelijk geliquideerd wordt dan wel
anderszins sprake is van staking van de
bedrijfsuitoefening van opdrachtgever; of
- er conservatoir of executoriaal beslag
wordt gelegd op goederen van
opdrachtgever.
9.3 In de in artikel 9.2 bedoelde situatie
heeft Logisolution het recht de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst
onmiddellijk eenzijdig, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat

Logisolution tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn en onverminderd aan
Logisolution toekomende overige
toekomende rechten, waaronder
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen
het recht op volledige schadevergoeding.
De ontbinding dient schriftelijk plaats te
vinden.
9.4 Bedragen die Logisolution voor de
ontbinding heeft gefactureerd in verband
met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de
overeenkomst heeft verricht of geleverd,
blijven verschuldigd en worden op het
moment van ontbinding direct opeisbaar.
Artikel 10. Opschorting en
zekerheidstelling
10.1 Logisolution is zonder verdere
waarschuwingen gerechtigd om haar
werkzaamheden direct op te schorten dan
wel na schriftelijke mededeling te
beëindigen, indien geen tijdige betaling
van de factuur heeft plaats gevonden.
10.2 Logisolution heeft jegens een ieder,
die daar afgifte verlangt een pandrecht en
een retentierecht op alle zaken,
documenten en gelden die Logisolution uit
welke hoofde en met welke bestemming
ook onder zich heeft of zal krijgen, voor
alle vorderingen die hij ten laste van de
opdrachtgever en/of eigenaar heeft of
mocht krijgen.
Artikel 11. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
voor De Veluwe en Twente te Enschede
onder nummer 08118967
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