ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
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HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
K-tainer K-TAINER LEASING B.V. / K-TAINER TRADING B.V. en met haar gelieerde
vennootschappen.
Overeenkomst: de tussen K-tainer en de Wederpartij gesloten (raam)overeenkomst betreffende
verkoop, verhuur, lease, reparatie, opslag, transport en elke andere door K-tainer uit te voeren of
uitgevoerde activiteit of levering, alsmede alle uit die overeenkomst c.q. activiteit of levering
voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten
Partij: K-tainer en / of de Wederpartij
Schriftelijk: per brief, fax of e-mail
Wederpartij: degene met wie K-tainer een Overeenkomst heeft gesloten
2. Structuur
2.1 Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen hoofdstuk en vijf, op een aantal
specifieke (rechts)handelingen van K-tainer toegesneden hoofdstukken, te weten “Verkoop”, “Verhuur
en Lease”, “Reparatie”, “Opslag” en “Transport”.
2.2 De bepalingen van hoofdstuk 1 zijn van toepassing op elke (rechts)handeling van K-tainer, tenzij
daar bij enige bepaling uit de overige hoofdstukken van deze algemene voorwaarden van wordt
afgeweken. In dat geval prevaleren de bepalingen uit de desbetreffende hoofdstukken.
3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van K-tainer,
waaronder de verkoop, verhuur, lease, reparatie en transport van containers, alsmede de opslag van
(goederen in) containers.
3.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
3.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts met schriftelijke toestemming van K-tainer worden
afgeweken.
3.4 Deze algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos aan de Wederpartij worden
toegezonden.
4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van K-tainer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 7 (zeven) kalenderdagen na
de datum van de aanbieding.
4.2 K-tainer is te allen tijde bevoegd om de onderhandelingen met de Wederpartij af te breken zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.3 Een Overeenkomst komt tot stand wanneer K-tainer de opdracht of aanbieding van de Wederpartij
schriftelijk heeft aanvaard, dan wel op het moment dat K-tainer de door de Wederpartij ondertekende
aanbieding van K-tainer heeft ontvangen.
4.4 Opdrachten aan K-tainer kunnen niet meer worden herroepen nadat K-tainer een schriftelijke
aanvaarding heeft verzonden dan wel een begin met de uitvoering heeft gemaakt.
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5. Aanvulling Overeenkomst
K-tainer zal op verzoek van de Wederpartij alle door deze schriftelijk aangegeven wijzigingen in de
opdracht uitvoeren, mits deze naar de beoordeling van K-tainer tijdig zijn aangegeven en redelijkerwijs
uitvoerbaar zijn. K-tainer heeft het recht om de voor de opdracht overeengekomen prijs
dienovereenkomstig aan te passen.
6. Uitvoering Overeenkomst
6.1 K-tainer heeft de volledige vrijheid de volgorde en wijze van uitvoering van de Overeenkomst te
bepalen.
6.2 K-tainer is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaand overleg met de Wederpartij, ter
uitvoering van de Overeenkomst hulppersonen of andere derden in te schakelen. K-tainer heeft het
recht de voorwaarden die door die hulppersonen of andere derden aan haar worden opgelegd,
onverkort ten aanzien van de Wederpartij te laten gelden. De Wederpartij aanvaardt dat deze
voorwaarden ook ten aanzien van haar gelden en aanvaardt dat K-tainer slechts aansprakelijk is voor
schade veroorzaakt door hulppersonen of derden voor zover K-tainer regres op deze hulppersonen of
derden heeft. De inschakeling van hulppersonen of andere derden brengt geen wijzigingen in de
wederzijdse rechten en verplichtingen die K-tainer en de Wederpartij jegens elkaar hebben op grond
van deze algemene voorwaarden en de tussen hen geldende Overeenkomst.
7. Tarieven en betaling
7.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven met K-tainer geldig voor 1 (één) jaar. K-tainer
dient een eventuele tariefwijziging uiterlijk 1 (één) maand voor het eindigen van deze termijn
schriftelijk aan de Wederpartij kenbaar te maken. Na het verstrijken van het eerste jaar van de
Overeenkomst gelden de tarieven telkens voor een half jaar en dient K-tainer een eventuele
tariefwijziging uiterlijk 1 (één) maand voor het verstrijken van de halfjaarlijkse termijn aan de
Wederpartij schriftelijk kenbaar te maken. Indien de Wederpartij niet met een tariefwijziging akkoord
gaat, geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 1 (één) maand.
7.2 Behoudens wanneer K-tainer contante betaling verlangt, dienen de facturen van K-tainer binnen
de overeengekomen termijn en/of vermeld op de factuur voldaan te worden. De betaling dient te
geschieden in de valuta waarin de tarieven op de factuur zijn uitgedrukt en zonder verrekening, korting
of opschorting.
7.3 De Wederpartij kan alleen binnen de betalingstermijn bezwaar tegen een factuur maken.
7.4 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij, onverminderd de overige
rechten van K-tainer en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, over het
openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente in
handelstransacties verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle
gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.
7.5 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor
rekening van de Wederpartij.
7.6 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en
verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter
voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die Ktainer redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door de Wederpartij, komen voor
rekening van de Wederpartij.
7.7 Betalingen van de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem
verschuldigde buitengerechtelijke kosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten
en vervolgens, in volgorde van ouderdom, de openstaande facturen, ongeacht andersluidende
instructies van de Wederpartij.
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7.8 Op verzoek van K-tainer is de Wederpartij gehouden om een voorschot of het gehele
verschuldigde bedrag vóór uitvoering van de Overeenkomst te voldoen binnen de door K-tainer
gestelde termijn.

8. Levering
8.1 Indien K-tainer uit hoofde van de Overeenkomst de verplichting op zich heeft genomen een zaak
of dienst te leveren vangt de tussen partijen overeengekomen leveringstermijn aan op de dag nadat
K-tainer de schriftelijke opdracht of de door de Wederpartij voor akkoord getekende aanbieding van Ktainer en alle voor de levering benodigde schriftelijke informatie heeft gekregen. Indien K-tainer om
een voorschot of gehele betaling zoals omschreven in artikel 7.8 van deze algemene voorwaarden
heeft verzocht, vangt de leveringstermijn aan op de dag nadat K-tainer deze betaling heeft ontvangen.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op verkoop- en reparatieovereenkomsten zoals
omschreven in deze algemene voorwaarden.
8.2 Indien de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst zaken bij K-tainer af dient te nemen en de
zaken niet binnen 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de leveringstermijn heeft afgenomen is hij
het door K-tainer gehanteerde opslagtarief verschuldigd vanaf de vijftiende dag. Opslag zal
plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid en voor risico van de Wederpartij. Indien de Wederpartij
de zaken niet binnen 30 (dertig) dagen na het verstrijken van de leveringstermijn heeft afgenomen en
niet schriftelijk te kennen heeft gegeven – na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand – de zaken alsnog
te willen afnemen na betaling van de opslagkosten, wordt de Wederpartij geacht de zaken niet meer
te willen afnemen. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op verkoop-, reparatie- en
opslagovereenkomsten zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.
8.3 K-tainer heeft bij het leveren van zaken uit hoofde van een verkoop-, verhuur-, lease-, of
reparatieovereenkomst zoals omschreven in deze algemene voorwaarden de verplichting om, indien
de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, deze te repareren of te vervangen.
9. Zekerheidstelling, pand- en retentierecht
9.1 Indien er – ter beoordeling van K-tainer – gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Wederpartij
zijn verplichtingen jegens K-tainer niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Wederpartij verplicht
om, op het eerste verzoek van K-tainer, terstond genoegzame, in de door K-tainer gewenste vorm,
zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen of een reeds
gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen. Indien de Wederpartij binnen 7 (zeven) dagen na
ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidstelling daaraan geen gevolg geeft, treden alle
gevolgen van niet-nakoming terstond in.
9.2 Tot zekerheid van de nakoming van de Wederpartij van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst heeft K-tainer een pand- en retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die zij
uit welke hoofde en met welke bestemming ook, onder zich heeft of zal verkrijgen. K-tainer kan het
pand desgevraagd vervangen door een, uitsluitend ter haar beoordeling staande, gelijkwaardige
zekerheid.
10. Aansprakelijkheid
10.1 K-tainer sluit iedere aansprakelijkheid uit behoudens die krachtens opzet of grove schuld van
haar bestuurder(s) en personen behorende tot de bedrijfsleiding van K-tainer
10.2 K-tainer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en andere derden,
waaronder onder meer worden verstaan haar onderaannemers en door haar te werk gestelde
personen.
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10.3 K-tainer sluit in alle gevallen aansprakelijkheid uit voor vertragingsschade en gevolgschade,
waaronder onder meer worden verstaan gederfde winst, verlies van markt, geleden verliezen en
gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of
bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie etc.
10.4 Door K-tainer te betalen schadevergoeding is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat
K-tainer ter zake op haar aansprakelijkheidsverzekeraar kan verhalen.
10.5 De Wederpartij is verplicht K-tainer te vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van
iedere vorm van schade, opgetreden door of in verband met (rechts)handelingen van K-tainer,
inclusief de kosten van rechtsbijstand, voor zover deze aanspraken de aansprakelijkheid van
K-tainer uit hoofde van de artikelen 10.1 tot en met 10.4 te boven gaan.
11. Overmacht
11.1 Tenzij hierna anders bepaald, en onverminderd dwingendrechtelijke (inter)nationale bepalingen,
zal geen van de partijen aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van
zijn verplichtingen indien die tekortkoming het gevolg is van overmacht zoals hierna gedefinieerd.
11.2 De term "overmacht" zoals gebruikt in deze algemene voorwaarden, betekent iedere
omstandigheid die redelijkerwijze niet aan de partij die zich op overmacht beroept kan worden
toegerekend en die invloed heeft op de nakoming van de verplichtingen door die partij. Zij zal, zonder
beperking, mede omvatten overheidsvoorschriften die de nakoming van de verplichtingen door die
partij beperken of verhinderen, stakingen, uitsluitingen of industriële conflicten of ongeregeldheden,
burgerlijke ongeregeldheden, handelingen of nalatigheden van derden, brand, computerstoring, storm,
overstroming, explosies, terroristische aanslagen of dreiging daarvan, belemmeringen van het vervoer
en de onmogelijkheid om noodzakelijke machtigingen of vergunningen te verkrijgen of te behouden.
11.3 Zodra zich een gebeurtenis voordoet die overmacht oplevert, zal de getroffen partij alle
maatregelen nemen die redelijkerwijze nodig zullen zijn om zijn verplichtingen zo spoedig mogelijk na
te komen. Partijen zullen, indien nodig, gezamenlijk de maatregelen onderzoeken die genomen
moeten worden om de gevolgen van overmacht te beperken.
11.4 In het geval een partij een beroep wenst te doen op overmacht, zal die partij de andere partij zo
spoedig mogelijk mondeling hiervan op de hoogte stellen, doch in ieder geval niet later dan 24
(vierentwintig) uur na het ontdekken van de overmachtsituatie. Deze mondelinge kennisgeving zal
worden gevolgd door een schriftelijke kennisgeving door de partij die een beroep doet op overmacht
aan de andere partij, binnen 72 (tweeënzeventig) uur na de ontdekking. Indien de overmacht langer
duurt dan 7 (zeven) kalenderdagen is de andere partij gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen.
12. Klachten
12.1 De Wederpartij dient gebreken aan de door K-tainer uit hoofde van de verkoop-, verhuur, leaseof reparatieovereenkomst geleverde zaken binnen 3 (drie) dagen na de aflevering schriftelijk aan Ktainer kenbaar te maken. Indien de klacht een gebrek betreft dat bij het eerste gebruik van de zaak
niet zichtbaar is, dient de klacht binnen 3 (drie) dagen nadat het gebrek ontdekt is aan K-tainer
schriftelijk te worden medegedeeld. Ontvangt K-tainer binnen deze termijn geen klacht, dan wordt de
Wederpartij geacht de zaak of zaken te hebben goedgekeurd en kan hij aan een eventueel gebrek
geen rechten ontlenen.
12.2 De klacht dient het gebrek nauwkeurig te omschrijven.
13. Tussentijdse beëindiging
Zowel K-tainer als de Wederpartij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door
middel van een schriftelijke en aangetekende kennisgeving daartoe aan de andere partij zodra één
van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
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a) de andere partij doet aangifte tot faillietverklaring, wordt failliet verklaard, vraagt surséance van
betaling aan, of een soortgelijke gebeurtenis vindt plaats met betrekking tot de andere partij of een
aanmerkelijk deel van zijn vermogen in een ander land dan Nederland;
b) de andere partij wordt ontbonden of houdt op zijn bedrijf of een aanzienlijk gedeelte daarvan te
voeren of er wordt een beslissing te dien einde genomen;
c) de andere partij blijft in gebreke enige verplichting onder de Overeenkomst na te komen,
niettegenstaande het verloop van een schriftelijk aangezegde termijn van 14 (veertien) dagen om dat
alsnog te doen;
d) de situatie zoals omschreven in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden.
14. Ontbinding
In het geval de Wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zulks
redelijkerwijs te verwachten is, heeft K-tainer, naast de rechten die haar op grond van de wet en deze
algemene voorwaarden toekomen, het recht zonder tussenkomst van de rechter alle met de
Wederpartij gesloten en lopende Overeenkomsten waaronder begrepen die ten aanzien waarvan de
opdrachtgever niet in gebreke is, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
15. Geheimhouding
15.1 Ieder der partijen verbindt zich nimmer vertrouwelijke informatie betreffende de Overeenkomst
bekend te maken of te gebruiken als gevolg waarvan schade voor de andere partij zou kunnen
ontstaan, behoudens:
a) voor zover vereist door toepasselijk recht of door enige autoriteit, maar in dat geval slechts na
raadpleging van de andere partij met betrekking tot het tijdstip en de inhoud van de bekendmaking;
b) aan zijn professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding en slechts voor zover
noodzakelijk voor enig wettig doel; en
c) voor zover die informatie op of na de datum van de Overeenkomst openbaar is geworden.
15.2 Partijen verbinden zich deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan hun ondergeschikten en
niet ondergeschikten van wie zij zich bedienen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
16. Overdracht
Geen der partijen mag de Overeenkomst overdragen (contract overneming) of één of meer van zijn
rechten en verplichtingen uit hoofde daarvan overdragen aan een derde zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere partij.
17. Verjaring en verval
17.1 Vorderingen en verweren van de Wederpartij, gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de verrichte werkzaamheden of leveringen van K-tainer niet aan de Overeenkomst
beantwoorden, verjaren door verloop van 1 (één) jaar na het verrichten van de werkzaamheid of
levering.
17.2 Alle in lid 1 genoemde vorderingen en verweren vervallen door verloop van 2 (twee) jaren na het
verrichten van de werkzaamheid of levering.
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18. Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn, zullen de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden of de Overeenkomst in stand blijven. Partijen zullen al het mogelijke doen om
overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de
ongeldige, onwettige, niet-verbindende of niet-uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de
inhoud en het doel van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst.
19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen K-tainer en de Wederpartij is Nederlands recht van
toepassing.
19.2 Onverminderd verdragsrechtelijke bepalingen en het bepaalde in artikel 39 lid 1 van deze
voorwaarden is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle
geschillen die mochten ontstaan tussen K-tainer en de Wederpartij voortvloeiende uit of in verband
met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze algemene voorwaarden.
20. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.
HOOFDSTUK 2 – VERKOOP
21. Levering
21.1 De levering van zaken door K-tainer geschiedt “Ex Works” (EXW) op de door K-tainer
aangewezen plaats conform de Incoterms 2010.
21.2 Na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsdatum dient de
Wederpartij K-tainer schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te stellen om de
zaken alsnog te leveren.
22. Risico-overgang
22.1 In overeenstemming met artikel 21.1 en conform de Incoterms 2010 draagt de Wederpartij het
risico voor de zaken vanaf het moment van aflevering daarvan aan de Wederpartij.
22.2 Indien K-tainer de zaken op de leveringsdatum niet aan de Wederpartij kan afleveren vanwege
aan de Wederpartij te wijten omstandigheden, gaat het risico desondanks op de leveringsdatum over
op de Wederpartij.
23. Eigendomsvoorbehoud
23.1 De levering van door K-tainer verkochte zaken vindt plaats onder de opschortende voorwaarde
dat de Wederpartij alle vorderingen van K-tainer ter zake van geleverde of nog te leveren zaken, c.q.
ter zake van tekortschieten door de Wederpartij in de nakoming, integraal en met inbegrip van rente
en kosten heeft voldaan.
23.2 Zonder schriftelijke toestemming van K-tainer is de Wederpartij niet gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te bezwaren, te vervreemden of aan derden in gebruik te
geven.
23.3 De Wederpartij is verplicht alle zaken waarop eigendomsvoorbehoud van K-tainer rust te
verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, vermissing en beschadiging. Op eerste verzoek
van K-tainer draagt de Wederpartij zijn uit de verzekering voortvloeiende aanspraken over aan Ktainer.
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23.4 Indien de Wederpartij niet tijdig heeft voldaan aan enige betalingsverplichting jegens K-tainer,
voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of in staat van faillissement wordt verklaard,
is de Wederpartij verplicht de zaken op eerste verzoek van K-tainer aan haar of een door K-tainer
aangewezen derde af te geven.
HOOFDSTUK 3 – VERHUUR EN LEASE
24. Aansprakelijkheid
24.1 Zowel bij inontvangstneming van de zaak door of namens de Wederpartij, als bij teruggave
daarvan aan K-tainer, zal een rapport worden opgemaakt en door of namens de Wederpartij worden
ondertekend, waarin de staat van de zaak is omschreven. Tegenbewijs tegen de vaststellingen in dit
rapport is uitgesloten.
24.2 Vanaf inontvangstneming tot terug levering van de zaak aan K-tainer, draagt de Wederpartij het
risico voor het behoud van de zaak en is hij aansprakelijk voor de aan de zaak toegebrachte schade
of waardevermindering. De Wederpartij is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door normale
slijtage van de zaak.
24.3 Indien de zaak beschadigd is in de periode dat de Wederpartij het risico voor het behoud van de
zaak droeg, is de Wederpartij verplicht de hieruit voor K-tainer voortvloeiende schade, inclusief de
gederfde huur over de periode noodzakelijk voor reparatie, te vergoeden.
24.4 Aangezien het de beslissing van de Wederpartij is waar en hoe de zaken gebruikt worden, zal
het risico dat de zaken niet gebruikt of vervoerd kunnen worden, geblokkeerd worden of op enige
andere manier beïnvloed worden door de oorzaken genoemd in artikel 11.2 of om welke andere reden
dan ook, gelijkend op deze oorzaken, volledig voor rekening van de wederpartij komen en zal geen
overmacht vormen aan de zijde van de Wederpartij. Bijgevolg kunnen alle verplichtingen van de
Wederpartij betreffende de huur en lease van de zaken, zoals de verplichting om de huurprijs te
betalen en de zaken tijdig terug te leveren, niet worden aangetast door enig beroep op overmacht.
Nakoming van de verplichtingen kan K-tainer met alle middelen rechtens worden afgedwongen.
25. Terug levering
25.1 Naast zijn verplichting om de zaak in dezelfde staat aan K-tainer terug te leveren ingevolge
artikel 24, is de Wederpartij verplicht de zaak in schone staat terug te leveren. Blijft hij hiermee in
gebreke dan komen de kosten van reiniging voor zijn rekening.
25.2 De wederpartij is verplicht om ook na rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst de
huurprijs te betalen zolang de goederen nog niet zijn teruggeleverd aan K-tainer.
26. Verzekering Wederpartij
26.1 De Wederpartij dient voor zijn rekening en risico een verzekering af te sluiten die voldoende
dekking biedt tegen zijn aansprakelijkheid en die van K-tainer voor alle schade door of ten gevolge
van het gebruik van de zaak. Tevens dient de verzekering dekking te bieden tegen brand- en
bedrijfsschade.
26.2 Indien voornoemde schade optreedt is de Wederpartij verplicht zijn vordering op de verzekeraar
over te dragen aan K-tainer.
HOOFDSTUK 4 – REPARATIE
27. Levering
27.1 Door K-tainer gerepareerde zaken worden aan de Wederpartij afgeleverd op de plaats waar de
reparatie heeft plaatsgevonden.
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27.2 Reparatietermijnen worden bij benadering overeengekomen, ervan uitgaande dat zich geen
onvoorziene omstandigheden zullen voordoen en dat K-tainer tijdig zal beschikken over de voor de
werkzaamheden benodigde materialen.
27.3 Na het verstrijken van de overeengekomen reparatietermijn of reparatiedatum dient de
Wederpartij K-tainer schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te stellen om de
gerepareerde zaken alsnog af te leveren.
27.4. In afwijking van artikel 10.1 is K-tainer alleen aansprakelijk voor schade ontstaan door het
overschrijden van de schriftelijk overeengekomen leveringstermijn of leveringsdatum indien de
overschrijding aan haar te wijten is. De aansprakelijkheid van K-tainer op grond van dit artikel is
beperkt tot 10% van het overeengekomen tarief. De artikelen 10.2 tot en met 10.5 zijn
onverminderd van toepassing.
27.5 Indien de zaak voorafgaande aan, ten tijde van en na afloop van de werkzaamheden wordt
opgeslagen, gelden voor de opslag de bepalingen uit hoofdstuk 5 van deze voorwaarden.
28. Aansprakelijkheid
28.1 Onverminderd artikel 10 is K-tainer in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
werkzaamheden of de toepassing van materialen die zijn uitgevoerd c.q. toegepast op instructie van
de Wederpartij.
28.2 De Wederpartij dient K-tainer te vrijwaren voor schade ontstaan door zichtbare en onzichtbare
resten van lading nog aanwezig in de te repareren container. De Wederpartij is onverminderd het
voorgaande verplicht K-tainer op de hoogte te brengen zodra hij de aanwezigheid van schadelijke
restanten vermoedt.
29. Garantie
29.1 K-tainer garandeert dat de door haar uit te voeren werkzaamheden in overeenstemming zijn met
de omschrijving in de offerte of opdrachtbevestiging voor zover K-tainer vrij was in de door haar uit te
voeren werkzaamheden en zelf de constructie en het benodigde materiaal bepaald heeft. Geen
garantie wordt gegeven voor nood-, of tijdelijke reparaties en in het geval tussen partijen
overeengekomen is dat bij de reparatiewerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van gebruikte
materialen of onderdelen.
29.2 Gebreken, ontstaan door normale slijtage van de zaak, slecht onderhoud, onverantwoord gebruik
of reparaties, uitgevoerd door de Wederpartij of een derde, vallen niet onder bovengenoemde
garantie.
29.3 Indien blijkt van enige gebreken dient de Wederpartij K-tainer in de gelegenheid te stellen deze
gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.
29.4 Indien de garantie wordt ingeroepen is K-tainer verplicht om naar haar keuze:
- de gebreken kosteloos te herstellen, of
- indien herstel onmogelijk is, of niet in verhouding staat tot de oorspronkelijk overeengekomen
reparatieprijs, de factuur voor de oorspronkelijke werkzaamheden te crediteren.
29.5 Een aanspraak op de garantie dient K-tainer schriftelijk en onder nauwkeurige omschrijving van
de gebreken te bereiken.
29.6 Geen aanspraak op de garantie kan worden gedaan indien de Wederpartij niet aan zijn
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voldaan heeft.
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HOOFDSTUK 5 – OPSLAG
30. Omschrijving en inlichtingen
30.1 De Wederpartij is verplicht K-tainer te voorzien van de juiste en volledige schriftelijke
omschrijving van de in bewaring te nemen zaken, zoals onder andere de waarde, het aantal colli, het
brutogewicht en voorts alle bijzonderheden van zodanige aard dat K-tainer, zou zij op de hoogte
geweest zijn van de werkelijke aard van de zaken, de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde
voorwaarden gesloten zou hebben.
30.2 De Wederpartij is verplicht K-tainer te voorzien van alle voor de opslag van de zaken benodigde
inlichtingen, documenten en voorschriften.
30.3 Blijft de Wederpartij in gebreke de verplichtingen uit dit artikel na te komen, dan is hij
verantwoordelijk voor de kosten en aansprakelijk voor de als gevolg daarvan ontstane schade.
31. Aanlevering van zaken
Tenzij anders aangegeven, worden zaken in goede staat en indien verpakt, in goed verpakte toestand
bij K-tainer aangeleverd bij gebreke waarvan K-tainer niet aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende
schade.
32. Plaats van opslag, verplaatsing
K-tainer is vrij in de keuze van de plaats van de opslag en is te allen tijde bevoegd de zaken naar een
andere bewaarplaats te verplaatsen, mits zij de Wederpartij van de verplaatsing op de hoogte brengt.
33. Toegang tot de zaken
33.1 De Wederpartij heeft het recht voor eigen rekening en risico toegang te verkrijgen tot de plaats
waar zijn zaken opgeslagen worden.
33.2 Toegang kan alleen gedurende gewone werktijden onder begeleiding van K-tainer verleend
worden. De Wederpartij dient zich te allen tijde te houden aan de ter plaatse geldende en overige door
K-tainer opgestelde (veiligheids-) voorschriften.
34. Verzekering
34.1 Afgezien van het feit dat K-tainer te allen tijde gerechtigd is een verzoek tot verzekering te
weigeren berust de uiteindelijke acceptatie of weigering van het aangeboden risico bij haar
verzekeraar.
34.2 Indien K-tainer een verzekering op verzoek van de Wederpartij afsluit zal dit steeds voor rekening
en risico van laatstgenoemde zijn.
35. Vernietiging
Indien de zaken gedurende de opslag vernietigd worden door brand, storm of een andere oorzaak die
redelijkerwijze niet aan K-tainer is toe te rekenen, is de Wederpartij het overeengekomen opslagtarief
verschuldigd tot en met de dag van vernietiging.
36. Terugneming
36.1 De Wederpartij kan de zaken tegen betaling van hetgeen K-tainer op grond van de
Overeenkomst nog van haar te vorderen heeft, terugnemen.
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36.2 Indien geen vaste opslagtermijn overeengekomen is, kan K-tainer de terugneming met een
opzegtermijn van 1 (één) maand verlangen.
36.3 Indien de Wederpartij zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt, of indien er sprake
is van een andere omstandigheid waardoor redelijkerwijze niet van K-tainer verlangd kan worden dat
zij de zaken voor de Wederpartij zal blijven opslaan, is de Wederpartij verplicht de zaken op eerste
verzoek van K-tainer terstond terug te nemen.
37. Openbare verkoop
37.1 Indien de Wederpartij de zaken niet binnen 7 (zeven) dagen na het verstrijken van de
opslagtermijn zoals geregeld in artikel 36, heeft terug genomen blijft hij het overeengekomen
opslagtarief verschuldigd en zal de opslag vervolgens geheel onder de verantwoordelijkheid en voor
risico van de Wederpartij plaatsvinden. Indien de Wederpartij de zaken niet binnen 30 (dertig) dagen
na het verstrijken van de opslagtermijn terug heeft genomen en niet schriftelijk te kennen heeft
gegeven - na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand - de zaken alsnog terug te willen nemen na
betaling van de opslagkosten, wordt de Wederpartij geacht de zaken niet meer te willen terug nemen.
37.2 K-tainer is in het in lid 1 omschreven geval bevoegd de zaken openbaar te verkopen. K-tainer zal
de opbrengst van de verkoop na aftrek van alle kosten en vorderingen op de Wederpartij, gedurende
1 (één) jaar ter beschikking van de Wederpartij houden. Indien het restant niet wordt opgeëist zal Ktainer deze storten in de Consignatiekas.
37.3 Indien K-tainer na redelijke pogingen hiertoe geen koper heeft kunnen vinden, of de kosten van
de verkoop hoger zullen zijn dan de baten, is K-tainer bevoegd de zaken te (doen) vernietigen. De
Wederpartij is in dat geval naast hetgeen hij verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst tevens
de kosten van vernietiging aan K-tainer verschuldigd.
38. Overdracht van eigendom
38.1 De Wederpartij is verplicht K-tainer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van een
eigendomsoverdracht of –overgang van de zaken, respectievelijk de overdracht of overgang van het
recht op uitlevering van de zaken.
38.2 Tegenover K-tainer heeft de overdracht of overgang geen rechtsgevolgen totdat de nieuwe
rechthebbende de bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden schriftelijk heeft
aanvaard.
38.3 Na de overdracht of overgang blijft de Wederpartij jegens K-tainer aansprakelijk voor alle
vorderingen van K-tainer uit hoofde van de Overeenkomst. Indien de nieuwe rechthebbende de
bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, is hij naast de
Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van K-tainer uit hoofde van de
Overeenkomst, ook voor zover deze voor de overdracht of overgang zijn ontstaan.
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HOOFDSTUK 6 – TRANSPORT
39. Toepasselijke voorwaarden
39.1 Op elke opdracht aan K-tainer tot het doen vervoeren van zaken is de meest recentelijk
gedeponeerde versie van de “Nederlandse Expeditievoorwaarden” van de FENEX, de Nederlandse
Organisatie voor Expeditie en Logistiek, van toepassing, inclusief - en in afwijking van artikel 19 van
deze voorwaarden - het daarin opgenomen arbitragebeding.
39.2 Indien K-tainer zelf het vervoer van zaken uitvoert, dan geldt met betrekking tot haar
aansprakelijkheid voor vervoer binnen Nederland de meest recente versie van de “Algemene
Vervoerscondities” (AVC) van de Stichting Vervoeradres. Haar aansprakelijkheid voor internationaal
vervoer wordt conform de bepalingen van de “Convention relative au contrat de transport international
de Merchandises par Route” (CMR-Verdrag) vastgesteld. Voor aangelegenheden die niet de
aansprakelijkheid van K-tainer betreffen zijn de bepalingen van hoofdstuk 1 van deze algemene
voorwaarden, met uitzondering van artikel 10, van toepassing.
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