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1. BEGRIPSBEPALING 
 

1.1 In de onderhavige voorwaarden betekent: 
 

'Vennootschap' P&O Ferrymasters Limited en elke andere 

vennootschap van de P&O Ferrymasters 
Holdings Group. 

 
'Onderhavige Voorwaarden' de Onderaannemingsvoorwaarden van 

de Vennootschap die hieronder zijn afgedrukt 

en van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. 
 

'BIFA Voorwaarden' de Standard Trading Conditions 2005A Editie 
die door de British International Freight 

Association (BIFA) zijn gepubliceerd en die  

op verzoek bij de Vennootschap of bij BIFA 
verkrijgbaar zijn. 

 
'CMR' het Verdrag inzake Internationale 

Koopovereenkomsten betreffende Roerende 

Zaken van 19 mei 1956 dat in het Engelse 
recht is ingevoerd in de Britse Wet Vervoer 

van Goederen over de Weg van 1965 
(Carriage of Goods by Road Act 1965). 

 

'GAP Verzekering' Een faciliteit waarbij de Vennootschap afziet 
van verhaalsrechten op de Onderaannemer met 

betrekking tot verloren, beschadigde of 
vertraagde Goederen. Ter voorkoming van 

enige twijfel vormt aanvaarding van enig werk 

van de Vennootschap door de Onderaannemer 
aanvaarding van de voorwaarden en kosten 

van de GAP Verzekering zoals nader bepaald 
in artikel 11.3. 

 

'Goederen' alle goederen en koopwaar met betrekking 
waartoe de Vennootschap is overeengekomen 

ze voor haar klant(en) te vervoeren.  
 

'Groep' een vennootschap en haar op gezette tijden 

bestaande dochterondernemingen en/of 
verbonden vennootschappen of enige daarvan.  

 
'POD' een document waarmee de ontvangst van 

Goederen op het leveradres wordt bewezen. 

Tenzij anderszins schriftelijk door de 
Vennootschap is bepaald, heeft het begrip 

POD de navolgende betekenissen. 
 

 Een CMR Vrachtbrief voor al het 

internationale verkeer over de weg (met 
inbegrip van verkeer dat bestaat uit 

vervoer per spoor alsmede over de weg - 
spoor/weg - waarbij al of niet intermodale 

containers worden gebruikt) maar met 

uitzondering van al het verkeer tussen de 
Republiek Ierland en het VK en 

omgekeerd;   
 

 Voor al het verkeer waarvoor geen CMR 

Vrachtbrief is vereist, elk document dat 
commercieel aanvaardbaar is en bewijs 

levert van de volledige levering van de 
Goederen in goede conditie en strikt 

volgens de instructies die de 

Onderaannemer van de Vennootschap 
heeft gekregen; 

 
 Behalve het vorenstaande elk door de 

klant van de Vennootschap vereist 

papierwerk waarbij de Onderaannemer 
van een dergelijke vereiste alvorens de 

levering van de Goederen op de hoogte is 
gesteld. 

 

'RCN' Een uitnodiging om te factureren die periodiek 
door de Vennootschap bij de Onderaannemer 

wordt ingediend en die alle informatie bevat 
die is vereist om de Onderaannemer in staat te 

stellen om de Vennootschap te factureren voor 
de tijdens een bepaalde periode verleende 

diensten.   

 
 'de Onderaannemer' elke persoon, firma of vennootschap die een 

contract aangaat met de Vennootschap voor 
het vervoer, het transport, de expeditie of 

opslag van Goederen met inbegrip van al of 

niet geladen vloeistoffen, gassen, vaste stoffen 
en poeders.   

 
'Transportorder' elke door de Vennootschap aan de 

Onderaannemer gegeven opdracht met 

betrekking tot het ophalen, de handling, de 
opslag, het vervoer en/of de aflevering van de 

Goederen. 

 

'Transporteenheid' elke inrichting die wordt gebruikt voor het 

vervoer,  het transport of de opslag van de (al 
of niet geladen) Goederen met inbegrip van 

elke container, tanker, tank, vervoermiddel, 
trailer, vaartuig, trein, luchtvaartuig of andere 

apparatuur van welke aard ook. 

 
1.2 De kopjes van de onderhavige Voorwaarden dienen uitsluitend voor 

het gemak en hebben geen invloed op de uitleg ervan.  
 

1.3 De Nederlandse versie van deze voorwaarden wordt alleen 

verstuurd om praktische redenen. In geval van een geschil zal de 
Engelse versie altijd doorslaggevend zijn. 

 
 

 

2. TOEPASSING 
 

2.1 De onderhavige Voorwaarden en elke wijziging daarvan op grond 
van artikel 18 van de onderhavige Voorwaarden of krachtens een 

schriftelijke overeenkomst tussen partijen zullen op alle 

toekomstige onderaannemingsovereenkomsten tussen de 
Vennootschap en de Onderaannemer van toepassing zijn (tenzij 

uitdrukkelijk anderszins schriftelijk door de Vennootschap is 
overeengekomen, welke andere bepalingen in bepaalde 

omstandigheden boven de onderhavige Voorwaarden zullen 

prevaleren). 
 

2.2 Geen enkele ondergeschikte of tussenpersoon van de Vennootschap 
is bevoegd of is toegestaan om de onderhavige Voorwaarden op 

welke wijze ook te wijzigen of daarvan af te wijken, tenzij een 

dergelijke wijziging of afwijking uitdrukkelijk schriftelijk is 
toegestaan door een directeur van de Vennootschap. 

 
2.3 Indien eventuele wetgeving (zoals, maar niet beperkt tot, 

internationale verdragen) dwingend toepasselijk is op enige 

bedrijfsactiviteit die wordt uitgevoerd, dan zullen de onderhavige 
Voorwaarden met betrekking tot die bedrijfsactiviteit moeten 

worden gelezen als zijnde onderworpen aan dergelijke wetgeving.  
Indien enig onderdeel van de onderhavige Voorwaarden in strijd 

zou zijn met dergelijke dwingendrechtelijke wetgeving, dan zal zulk 

onderdeel van de onderhavige Voorwaarden met betrekking tot een 
dergelijke bedrijfsactiviteit tot zover maar niet verder terzijde 

worden geschoven. 

 

 

3. NADERE ONDERAANNEMING 
 

3.1 De Onderaannemer mag zonder de vooraf verkregen schriftelijke 
toestemming van de Vennootschap namens de Vennootschap geen 

enkele te vervullen dienst ofwel in zijn geheel of gedeeltelijk verder 

uitbesteden, maar de Onderaannemer is wel verantwoordelijk voor 
het handelen of nalaten van zijn tussenpersonen, ondergeschikten of 

onder-onderaannemers of van eventuele andere personen van wiens 
diensten hij gebruikmaakt voor de nakoming van het vervoer 

wanneer dergelijke tussenpersonen, ondergeschikten of anderen 

handelen in het kader van hun tewerkstelling alsof een dergelijk 
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handelen of nalaten door de Onderaannemer zelf heeft 
plaatsgevonden. 

 
3.2 Indien de Onderaannemer failliet is gegaan of tegen hem een 

liquidatieprocedure is ingesteld of hij een regeling met zijn 

crediteuren treft of als een curator of bewindvoerder wordt 
benoemd over zijn gehele of gedeeltelijke vermogen of de 

onderneming van de Onderaannemer (of enige soortgelijke 
wettelijke of juridische   stappen worden genomen in enig 

rechtsgebied waaraan de Onderaannemer is onderworpen) dient de 

Onderaannemer eventuele door de Onderaannemer aangegane 
onder-onderaannemingsovereenkomsten en alle rechten die daaruit 

mochten ontstaan aan de Vennootschap over te dragen en de 
Onderaannemer dient onmiddellijk bij een dergelijke kennisgeving 

daaraan gevolg te geven.  Dit recht bestaat ter aanvulling op en niet 

ter vervanging van het recht van de Vennootschap om dit contract 
tussen de Vennootschap en de Onderaannemer onmiddellijk te 

beëindigen. 
 

 

4. VOLDOENING DOOR DE ONDERAANNEMER 
 

4.1 De Onderaannemer dient: 
 

4.1.1 te verzekeren dat zijn werknemers, ondergeschikten, 

tussenpersonen, onder-onderaannemers (indien toegestaan)  
en andere door hem tewerkgestelde of gemachtigde 

personen vakbekwaam zijn om het contract tussen de 
Vennootschap en de Onderaannemer te vervullen; 

 

4.1.2 zonder af te doen aan de algemene strekking van het 
voorgaande, ervoor te zorgen dat al dergelijke werknemers, 

ondergeschikten, tussenpersonen of onder-onderaannemers 
(indien toegestaan) zeer goed weten dat zij niet (a) enige 

andere Goederen dan die naar behoren en rechtsgeldig zijn 

verzonden (b) andere personen dan die welke voor het 
vervoer van de verzonden Goederen vereist zijn,  voor 

vervoer zullen aanvaarden en daartoe ook niet gemachtigd 
zijn;  

 

4.1.3 alle taken namens de Vennootschap uit te voeren 
overeenkomstig de Transportorder  en werkprocedures van 

de Vennootschap waaronder, zonder enige beperking  die 
welke zijn vastgelegd in het Handboek van de bestuurder 

(Drivers' Handbook) (indien bijgeleverd) en/of die op 

gezette tijden door de Vennootschap  op haar website 
http://www.poferrymasters.com/customers-and-

partners/partner-information/instructions-for-
subcontractors onder het deel met partnerinformatie worden 

gepubliceerd.  De Onderaannemer moet ervoor zorgdragen 

dat al het relevante personeel volledig op de hoogte is van 
deze informatie en zich daar strikt aan zal houden; 

 
4.1.4 de te vervoeren Goederen op te halen en af te leveren op 

het door de Vennootschap vastgestelde tijdstip of, als geen 

tijdstip is opgegeven, binnen een redelijke termijn; 
 

4.1.5 de vennootschap onmiddellijk per telefoon, via e-mail of 
faxverzending op de hoogte te stellen van eventuele 

ongebruikelijke vertraging; 

 
4.1.6 de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte te stellen 

ingeval van verlies, schade of verkeerde aflevering en om 
op eigen kosten een volledig verslag over te leggen indien 

dit door de Vennootschap aldus wordt verlangd met 

betrekking tot de oorzaak en omstandigheden tezamen met 
eventuele nadere informatie die de Vennootschap eventueel 

mocht verlangen; 
 

4.1.7 indien er vanwege diefstal of verduistering enig verlies is 

geleden of dit wordt vermoed, om behalve actie op grond 
van artikel 4.1.6 te nemen onmiddellijk bij de politie 

aangifte te doen en alle redelijke stappen te ondernemen 
om de schuldige te identificeren en om de Goederen te 

traceren en terug te halen; 

 

4.1.8 om indien de Goederen onder 'doorvervoer' (carry forward) 
worden verzonden, tenzij anderszins door de Vennootschap 

wordt bepaald, de verschuldigde kosten te innen alvorens 
de Goederen af te leveren en om dagelijks rekenschap af te 

leggen van alle  aldus ontvangen gelden.   Er wordt 

uitdrukkelijk overeengekomen dat ingeval de 
Onderaannemer de bepalingen van deze paragraaf niet 

nakomt, de Onderaannemer op verlangen van de 
Vennootschap een bedrag zal betalen dat gelijk is aan alle 

bedragen die door de Onderaannemer zouden zijn geïnd. 

 
4.1.9 behoudens de in artikel 14 genoemde beperkingen, ingeval 

van enig verlies of schade aan de Goederen of enige 
vertraging in de aflevering, de Vennootschap schadeloos te 

stellen voor eventuele aansprakelijkheid van de 

Vennootschap en voor het bedrag van alle kosten en 
uitgaven die in verband met een dergelijke 

aansprakelijkheid door de Vennootschap zijn gemaakt 
behalve indien een dergelijk verlies, schade of vertraging is 

ontstaan uit de bewezen nalatigheid van de Vennootschap.  

 
4.1.10 zich te allen tijde zal houden aan alle geldende wetten en 

regels die waar en wanneer dan ook van toepassing zijn in 
de landen waar het voertuig/de voertuigen van de 

subcontractor zich bevindt (bevinden), ook in transito, 

tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden voor de 
Company, waaronder, maar niet beperkt tot, wetten en 

regels met betrekking tot de werkuren van de chauffeur en 
met betrekking tot loonbetaling en secundaire 

arbeidsvoorwaarden van de werknemers (waaronder de 

betaling van het minimumloon in landen waar dit wettelijk 
vereist wordt en het uitvoeren van alle daartoe 

noodzakelijke rapportage). 
 

 

4.2 Indien een voertuig kapot gaat of de Onderaannemer om enige 
andere reden nalaat of niet in staat is om de Goederen volgens dit 

artikel op te halen of de aflevering te voltooien, kan de 
Vennootschap, zonder af te doen aan enig ander recht dat zij mocht 

hebben, de Goederen ofwel zelf of via een andere onderaannemer 

terughalen en naar hun bestemming vervoeren, en de 
Onderaannemer dient daarvoor de kosten van de Vennootschap te 

vergoeden. 
 

4.3 De Onderaannemer garandeert dat zij gedurende een periode van 6 

maanden na de beëindiging van enig contract op grond van de 
onderhavige Voorwaarden, niet de klandizie zal proberen te 

verwerven dit zal verzoeken of anderszins zal trachten te verkrijgen 
van iemand die een cliënt of klant is van de Vennootschap of enige 

bij haar Groep aangesloten vennootschap aan wie de 

Onderaannemer namens de Vennootschap diensten heeft verleend.   
 

 
5. VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

 

5.1 De Onderaannemer dient: 
 

5.1.1 ervoor te waken en te zorgen dat de werknemers, 
tussenpersonen en onder-onderaannemers alle van kracht 

zijnde veiligheids- en gezondheidsregels en alle mogelijke 

andere veiligheidsvereisten in acht zullen nemen die van 
toepassing zijn op alle plaatsen waar zij zich  tijdens het 

verrichten van de diensten bevinden tezamen met eventuele 
door de Vennootschap aan de Onderaannemer opgegeven 

aanvullende instructies;  

 
5.1.2 de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte te stellen van 

eventuele veiligheids- of gezondheidsgevaren, ongelukken, 
bijna-ongevallen of andere incidenten die zich voordoen 

met betrekking tot het contract tussen de Vennootschap en 

de Onderaannemer; en 
 

5.1.3 op redelijk verzoek van de Vennootschap alle relevante 
gezondheids- en veiligheidsdocumentatie ter beschikking 

van de Vennootschap te stellen; 

 

http://www.poferrymasters.com/customers-and-partners/partner-information/instructions-for-subcontractors
http://www.poferrymasters.com/customers-and-partners/partner-information/instructions-for-subcontractors
http://www.poferrymasters.com/customers-and-partners/partner-information/instructions-for-subcontractors
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5.1.4 alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen te 
verkrijgen en deze te allen tijde te behouden en te voldoen 

aan alle relevante wetgeving en aan goede 
praktijkgewoonten op het gebied van gezondheid en 

veiligheid. 

 
5.2. Ter voorkoming van enige twijfel dient de Onderaannemer ervoor 

zorg te dragen dat, wanneer de Onderaannemer enige van haar 
verplichtingen onder de onderhavige Overeenkomst uitbesteedt 

(indien dit is toegestaan volgens artikel 3.1), eventuele dergelijke 

onder-onderaannemers voldoende beleidslijnen en procedures op 
het gebied van veiligheid en gezondheid hebben ingesteld en alle 

relevante informatie op het gebied van veiligheid en gezondheid aan 
die onder-onderaannemers zullen overbrengen.  

 

 
6. WERKNEMERS EN TUSSENPERSONEN 

 
6.1 De Onderaannemer erkent hierbij dat de Vennootschap geen 

dagelijkse operationele controle (over de vervulling van het contract 

met de Vennootschap door de Onderaannemer) heeft over de 
werknemers, ondergeschikten, onder-onderaannemers en 

tussenpersonen van de onder-onderaannemer die te allen tijde in 
alle opzichten onder de volledige controle (en de uitsluitende 

verantwoordelijkheid) van de Onderaannemer zullen vallen.   Het 

onderhavige contact vormt geen agentschap of andere relatie 
behalve een onderaannemingsovereenkomst tussen de 

Vennootschap en de Onderaannemer.   Ter voorkoming van enige 
twijfel, zal geen enkele bepaling in de onderhavige Voorwaarden de 

Onderaannemer (of enige van zijn werknemers, ondergeschikten, 

onder-onderaannemers en tussenpersonen) doen voorkomen als een 
werknemer, tussenpersoon of deelgenoot van de Vennootschap en 

de Onderaannemer en haar werknemers en tussenpersonen zullen 
zich evenmin als zodanig voordoen.  

 

6.2 De Vennootschap zal niet jegens de Onderaannemer (of enige 
werknemer, ondergeschikte, tussenpersoon of onder-onderaannemer 

van de Onderaannemer) aansprakelijk zijn voor enig verlies, enige 
schade of lichamelijk letsel (ondergaan door enige werknemer, 

ondergeschikte, tussenpersoon of onder-onderaannemer van de 

Onderaannemer) ontstaan uit de vervulling door de Onderaannemer 
van het contract met de Vennootschap behalve indien dergelijk 

verlies, dergelijke schade of lichamelijk letsel direct is veroorzaakt 
door de bewezen nalatigheid van de Vennootschap.  

 

6.3 De Onderaannemer vrijwaart de Vennootschap tegen alle claims en 
vorderingen veroorzaakt door of ontstaan uit het handelen, verzuim 

of de nalatigheid van de Onderaannemer of veroorzaakt of ontstaan 
uit het handelen, verzuim of de nalatigheid van enige van de 

werknemers, tussenpersonen of onder-onderaannemers van de 

Onderaannemer of van enige derde exploitant die door de 
Onderaannemer is ingeschakeld bij de uitvoering van het contract 

van de Onderaannemer met de Vennootschap. 
 

 

7. TRANSPORTEENHEDEN 
 

7.1 Met betrekking tot Transporteenheden die ofwel aan de 
Onderaannemer of aan de Vennootschap en/of haar klanten of 

andere derden toebehoren, dient de Onderaannemer dergelijke 

Transporteenheden in goede, schone, wettige en werkbare staat te 
houden voor de duur dat eventuele dergelijke eenheden in haar bezit 

of macht (of die van enige van haar tussenpersonen of onder-
onderaannemers) zijn.  De Onderaannemer is verantwoordelijk voor 

het verlies van, of enige schade aan een dergelijke eenheid die is 

opgelopen terwijl deze in haar  bezit of macht (of die van haar 
agenten of onder-onderaannemers) zijn.  De Onderaannemer dient 

de Vennootschap schadeloos te stellen voor de kosten van een 
dergelijk verlies of schade, zulks naar de volledige tevredenheid 

van de Vennootschap.   De Onderaannemer dient onmiddellijk (op 

eigen kosten) het verzoek van de Vennootschap aan de 
Onderaannemer in te willigen om de apparatuur voor inspectie en 

reparatie op een door de Vennootschap vastgestelde locatie af te 
leveren.  

 

7.2 Indien een (aan de Vennootschap en/of haar klant en/of andere 
derden toebehorende) Transporteenheid gedurende te tijd dat deze 

in het bezit of de macht van de Onderaannemer  of van enige van 
haar tussenpersonen of onder-onderaannemers is, op enig moment  

beschadigd of gebrekkig blijkt te zijn, dient de Onderaannemer de 
Vennootschap onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de schade  

plaatsvindt of een gebrek is ontdekt en dient zij de Vennootschap zo 

spoedig mogelijk schriftelijk de bijzonderheden daarvan op te 
geven. Indien de kennisgeving van de Onderaannemer niet 

onmiddellijk aan de Vennootschap plaatsvindt, zal de 
Vennootschap het recht hebben om de Onderaannemer 

verantwoordelijk te houden voor de schade of het gebrek alsmede 

eventuele verliezen of schade ontstaan uit dergelijke schade of 
gebrek in de apparatuur.  

 
7.3 Een door de Vennootschap geleverde Transporteenheid mag alleen 

door de Onderaannemer (of haar toegestane onder-onderaannemer) 

worden gebruikt uitsluitend met het doel om het contract uit te 
voeren tenzij anderszins schriftelijk door een directeur van de 

Vennootschap is toegestaan.  Een Transporteenheid moet te allen 
tijde het onbelaste eigendom van de Vennootschap of haar klanten 

of (afhankelijk van het geval) enige andere derde blijven en indien 

de Onderaannemer - op haar beurt - een onder-onderaannemer 
inschakelt, mag de Onderaannemer en mogen evenmin haar onder-

onderaannemers deze eenheid niet op welke wijze ook verkopen, 
belasten of bezwaren of hem verhuren of toelaten dat daarop een 

retentierecht wordt gevestigd of wordt uitgeoefend. 

 
 

8. VRIJWARING 
 

8.1 De Onderaannemer dient de Vennootschap te vrijwaren voor alle 

claims en aansprakelijkheden die tegen haar zijn ingesteld of door 
haar zijn opgelopen:  

 
8.1.1  ontstaan uit het onrechtmatige of onbevoegde gebruik van 

enige Transporteenheid terwijl hij in bezit, bewaring of de 

macht van de Onderaannemer of zijn tussenpersoon of 
onder-onderaannemers is; of 

 
8.1.2 ontstaan uit de dood of het letsel van enige persoon of 

schade aan het eigendom van enige persoon, firma of 

vennootschap; of 
 

8.1.3 of die rechtstreeks of indirect ontstaan: 
 

8.1.3.1 uit de aanwezigheid, het gebruik of de conditie 

van enige Transporteenheid (met inbegrip van 
de apparatuur van de Vennootschap) terwijl hij 

in bezit, bewaring of de macht van de 
Onderaannemer of van haar tussenpersonen of 

onder-onderaannemers is; 

 
8.1.3.2 uit de vervulling of de tekortkoming van de 

prestatie door de Onderaannemer van het 
contract met de Vennootschap (met inbegrip 

van eventuele speciale vereisten specifiek voor 

het bepaalde contract) of enige wanprestatie 
daarvan of van de onderhavige Voorwaarden; en 

 
 

8.1.3.3 als gevolg van het feit dat de Subcontractor zich 

niet aan alle wetten en regels gehouden heeft die 
waar en wanneer dan ook in de landen waar het 

voertuig/de voertuigen van de Subcontractor 
zich bevindt/bevinden tijdens het uitvoeren van 

de werkzaamheden voor de Company, 

waaronder, maar niet beperkt tot, wetten met 
betrekking tot de werktijden van de chauffeurs 

en met betrekking tot de loonbetaling en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

8.1.3.4 uit enige ander handelen, nalaten of verzuim 
van de Onderaannemer of enige van haar 

ondergeschikten, tussenpersonen of onder-
onderaannemers. 

 

De vrijwaring waarnaar hierboven in artikel 8.1 wordt verwezen is 
niet van toepassing voorzover (en uitsluitend voorzover) dergelijke 
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vorderingen zijn voortgekomen uit de bewezen nalatigheid van de 
Vennootschap. 

 
8.2 Behalve wanneer de Vennootschap en de Onderaannemer 

schriftelijk het tegendeel zijn overeengekomen, zal de 

Onderaannemer verantwoordelijk zijn om te verzekeren dat de 
vereisten van elke op gezette tijden (in enig relevant land) van 

kracht zijnde wet, besluit en beschikking met betrekking 
hoegenaamd ook tot bestuurders, motorvoertuigen, trailers en 

andere voertuigen en apparatuur die voor het vervoeren, laden en/of 

lossen van Goederen worden gebruikt, te allen tijde strikt in acht 
zullen worden genomen en alle bedragen op tijd zullen worden 

betaald. 
 

8.3 Zonder op welke wijze ook de verplichtingen van de 

Onderaannemer op grond van artikel 8.2 te beperken, zal het de 
plicht van de Onderaannemer zijn om te verzekeren dat alle door 

haar gebruikte voertuigen op de door de wettelijk voorgeschreven 
wijze alle noodzakelijke wegenbelastingschijven, vergunningen of 

belastingschijven hebben alsmede andere bewijzen die horen bij het 

voertuig van het land/de landen waar het voertuig is geregistreerd 
en waar het doorheen reist. 

 
8.4 De Onderaannemer zal de Vennootschap volledig en absoluut 

schadeloos stellen voor alle claims, vorderingen, verliezen, boetes, 

kosten, uitgaven, rechtsprocedures en aansprakelijkheden ontstaan 
uit het nalaten van de Onderaannemer om haar verplichtingen op 

grond van de onderhavige Voorwaarden te vervullen. Ter 
voorkoming van enige twijfel wordt deze vrijwaring geschonden 

wanneer de Onderaannemer of haar tussenpersonen, werknemers of 

ondergeschikten al of niet bewust of onwetend haar/hun 
verplichtingen niet is/zijn nagekomen. Terwijl deze verklaring een 

algemene strekking heeft, is deze met name relevant ingeval van 
enige schending met betrekking tot het vervoer van onbevoegde 

personen of ladingen. 

 
 

9. BEWIJS VAN LEVERING, FACTUREN EN AFREKENINGEN 
 

9.1 Alle door de Onderaannemer aan de Vennootschap opgegeven 

prijzen, prijsopgaven of ramingen omvatten alle kosten en 
belastingen die op de door de Onderaannemer te leveren dienst van 

toepassing zijn tenzij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door de 
Vennootschap is overeengekomen. 

  

9.2 De Onderaannemer dient overeenkomstig lid 4 van artikel 9.4 alle 
originele PODs die  op elke door de Onderaannemer verrichte 

aflevering van toepassing zijn aan de Vennootschap te 
overhandigen, tenzij anderszins door de Vennootschap 

overeengekomen.  Alle PODs zijn het eigendom van de 

Vennootschap.  
 

9.3 Periodiek zal de Vennootschap RCNs voor door de Onderaannemer 
uitgevoerd werk verstrekken.  Dergelijke RCNs moeten het 

voltooide werk omschrijven, het RCN-nummer, het 

rekeningnummer  alsmede het kantoor waaruit de order voor het 
werk werd verstuurd. Eventuele vragen met betrekking tot een RCN 

moeten binnen een maand na ontvangst worden opgeworpen met 
het kantoor dat de RCN heeft verstuurd. 

 

9.4 De Onderaannemer moet een factuur indienen bij ontvangst van (en 
strikt volgens) iedere RCN.  Een dergelijke factuur dient: 

 
9.4.1 de RCN en het rekeningnummer te vermelden; 

 

9.4.2 te worden gedateerd op de dag waarop de laatste aflevering 
(op de relevante RCN) plaatsvond; 

 
9.4.3 rekenschap af te leggen van de kosten van de GAP 

Verzekering zoals bepaald in artikel 11.3; en 

 
9.4.4 te worden ingediend met alle relevante originele PODs. 

 
9.4.5 te worden ingediend met de relevante RCN. 

  

 

9.5 De Vennootschap zal niet jegens de Onderaannemer aansprakelijk 
zijn voor enig werk met betrekking waartoe het volgens lid 4 van 

artikel 9.4 vereiste papierwerk niet is geretourneerd.  
 

9.6 Behoudens eventuele andersluidende dwingendrechtelijke 

wetgeving kan de Vennootschap elk aan de Onderaannemer (met 
betrekking tot enig contract tussen de Vennootschap en de 

Onderaannemer) reeds of toekomstig verschuldigd bedrag 
compenseren met enig reeds of toekomstig door de Onderaannemer 

om welke reden ook aan de Vennootschap verschuldigd bedrag.   

 
 

10. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP 
 

10.1 De Vennootschap heeft geen verplichting om voor de veiligheid, 

bewaring of conditie van enige van de voertuigen, apparatuur of 
eigendommen van de Onderaannemer te zorgen of daarvoor 

voorzieningen te treffen en er kunnen geen vorderingen tegen de 
Vennootschap worden ingesteld voor verlies, schade of nadeel aan 

dergelijke voertuigen, apparatuur of eigendommen.  

 
10.2 Tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk tussen partijen is 

overeengekomen, zal elk contract voor vervoer, transport of opslag 
van Goederen door de Onderaannemer een afzonderlijk contract 

vormen dat is onderworpen aan de onderhavige Voorwaarden en 

geen enkele bepaling daarin kan worden uitgelegd als een contract 
voor meerdere onderaannemingsovereenkomsten of als een garantie 

aan de Onderaannemer van eventuele toekomstige 
onderaanbestedingen. 

 

10.3 De Vennootschap zal op geen enkele wijze jegens de 
Onderaannemer aansprakelijk zijn voor indirecte, punitieve, 

speciale en/of gevolgschade, schadevergoedingen of claims voor 
eventuele gederfde inkomsten, winsten of goodwill (zowel 

gebaseerd op onrechtmatige daad, contractueel of anderszins). 

 
10.4 Indien en voorzover vast komt te staan dat de Vennootschap 

eventueel jegens de Onderaannemer aansprakelijk is, zal die 
aansprakelijkheid zijn beperkt tot 75.000 SDRs (speciale 

trekkingsrechten). 

 
 

11. VERZEKERING 
 

11.1 De Onderaannemer dient voor zijn aansprakelijkheden onder de 

onderhavige Voorwaarden en onder welk contract met de 
Vennootschap ook op eigen naam zodanige verzekeringspolissen af 

te sluiten en aan te houden als de vennootschap mocht verlangen en 
zij dient te voldoen aan de condities van die verzekering.  De 

Onderaannemer dient dergelijke polissen op verzoek aan de 

Vennootschap over te leggen alsmede de kwitanties voor de 
lopende verzekeringspremies daarvan. 

 
11.2 Inzage door de vennootschap van aan haar door de Onderaannemer 

overgelegde verzekeringspolissen worden niet beschouwd als een 

erkenning of aanvaarding door de Vennootschap van de geldigheid 
of toereikendheid van dergelijke polissen.  Een dergelijke 

geldigheid en toereikendheid blijft te allen tijde absoluut de 
verantwoordelijkheid van de Onderaannemer. 

 

11.3 Indien de Onderaannemer voldoet aan het bovenstaande artikel 11.1, 
zal de Vennootschap afzien van haar verhaalsrechten met 

betrekking tot enige vordering wegens verlies, schade of vertraging 
van Goederen voor elk bedrag dat niet onder de verzekeringspolis 

van de Onderaannemer kan worden verhaald. Om in deze faciliteit 

te voorzien zal voor elke onderaannemingsovereenkomst tussen de 
Vennootschap en de Onderaannemer een bedrag voor de GAP 

Verzekering van de verschuldigde vrachtprijs worden afgetrokken.  
Dergelijke kosten kunnen door de Vennootschap worden gewijzigd 

om redelijke variaties in haar verzekeringskosten weer te geven, 

zulks te allen tijde behoudens de vooraf aan de Onderaannemer 
gegeven schriftelijke aankondiging van een eventuele dergelijke 

wijziging. Nadere bijzonderheden over de GAP Verzekering 
tezamen met de huidige kosten treft men aan op 

www.poferrymasters.com/customers-and-partners/partner-

information/instructions-for-subcontractors.  
 

http://www.poferrymasters.com/customers-and-partners/partner-information/instructions-for-subcontractors
http://www.poferrymasters.com/customers-and-partners/partner-information/instructions-for-subcontractors
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Ter voorkoming van enige twijfel, is de  afstandsverklaring van 
artikel 11.3 niet van toepassing op:  

 
11.3.1 elk eigen risicobedrag of bedrag in mindering op de 

verzekeringspenningen onder de verzekeringspolis van de 

Onderaannemer; 
 

11.3.2 de eerste 5000 EURO die de Onderaannemer niet vergoed 
krijgt van haar aansprakelijkheidsverzekeraar; en 

 

11.3.3 Elk bedrag boven 1 miljoen EURO.  
 

en vormt onder geen enkele omstandigheid een verkoop van 
verzekering door de Vennootschap aan de Onderaannemer.  

 

 
12. GEEN RETENTIERECHT 

 
De Onderaannemer heeft geen retentierecht jegens de 

Vennootschap.  

 
 

13. SPLITSBAARHEID 
 

 Indien enige van de bepalingen van de onderhavige Voorwaarden 

door een gerecht met bevoegde rechtsmacht wordt beschouwd als 
geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar, dan wordt een 

dergelijke bepaling geacht uit de onderhavige Voorwaarden te zijn 
verwijderd en de overblijvende bepalingen van de onderhavige 

Voorwaarden blijven onverminderd van kracht 

 
 

14. AANSPRAKELIJKHEID VAN ONDERAANNEMER 
 

 Tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen, zal de 

Onderaannemer jegens de Vennootschap aansprakelijk zijn voor 
verlies of schade aan of vertraging of verkeerde aflevering van door 

de Onderaannemer of de werknemers, ondergeschikten, 
tussenpersonen of onder-onderaannemers getransporteerde 

Goederen in overeenstemming met het navolgende:  

 
14.1 De bepalingen van enig dwingendrechtelijk van toepassing 

zijnd internationaal verdrag of nationale wetgeving 
(waaronder maar niet beperkt tot de CMR, CIM, verdrag van 

Warschau of enig relevant verdrag voor vervoer van goederen 

over zee).  
  

14.2 Indien geen internationaal verdrag of nationale wetgeving 
dwingendrechtelijk van toepassing is, zijn de bepalingen van 

de CMR vrijwillig van toepassing: 

 
 14.2.1 op elk binnenlands transport (bijv. volledig 

binnen de grenzen van een land) INDIEN dat 
binnenlands transport onderdeel vormt van globaal 

verkeer dat is onderworpen aan de CMR; en/of 

 
 14.2.2 op transport waarop de CMR van toepassing 

zou zijn indien ten behoeve van artikel 1.2 van de 
CMR containers zouden zijn inbegrepen in de 

definitie van 'voertuigen'. 

 
14.3 Indien de artikelen 14.1 en 14.2 niet van toepassing zijn, zal 

de aansprakelijkheid van de Onderaannemer worden bepaald 
door de onderhavige Onderaannemingsvoorwaarden en deze 

zal als volgt beperkt zijn: - 

 
14.3.1 ingeval van claims wegens verlies of schade aan Goederen: 

de waarde van verloren of beschadigde Goederen OF een 
bedrag gelijk aan twee (2) speciale trekkingsrechten (SDRs) 

per kilo bruto gewicht van verloren of beschadigde 

Goederen (welke van de twee het laagst zal zijn); 
 

14.3.2 ingeval van een uitblijven van de levering of een nalaten 
om binnen een redelijke periode  de  aflevering van  

Goederen te organiseren of een nalaten  te voldoen aan de 

overeengekomen vertrek- of aankomstdagen: een bedrag 
gelijk aan tweemaal het bedrag van de kosten die de 

Vennootschap haar klanten in rekening brengt voor het 
betreffende aangenomen vervoer (die ten behoeve hiervan 

de volledige kosten van de Vennootschap omvatten en niet 
louter de kosten voor enig onderdeel (indien minder) van 

het vervoer dat door de Onderaannemer is aangenomen); 

 
14.4 Indien de CMR dwingendrechtelijk of vrijwillig van toepassing is, 

komen de Onderaannemer en de Vennootschap overeen dat het 
bovenstaande artikel 3 de artikelen 37 en 38 van de CMR 

dienovereenkomstig wijzigt. 

 
14.5 Tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen (of 

dwingendrechtelijk anderszins op grond van enig internationaal 
verdrag of nationale wetgeving is vereist), zal artikel 32 van de 

CMR (waarin bepalingen over verjaring en stuiting van de 

verjaringstermijn zijn opgenomen) van toepassing zijn op alle 
claims tussen de Onderaannemer en de Vennootschap (zelfs als de 

CMR niet dwingendrechtelijk van toepassing is). 
 

14.6 Voor alle kwesties die niet onder de bepalingen van het 

onderhavige artikel 14 vallen (of voor elke kwestie met betrekking 
tot aansprakelijkheid die niet onder dit artikel valt) ZAL onder die 

omstandigheden, behoudens artikel 14.5 voor wat betreft 
verjaringstermijnen, de aansprakelijkheid van de Onderaannemer 

worden bepaald volgens de BIFA Voorwaarden. 

 
 

15. NALEVING ANTISMEERGELD REGELS 
 

15.1 De Onderaannemer dient:  

 
15.1.1 te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, wetten en 

regulering met betrekking tot antismeergeld en 
anticorruptie waaronder maar niet beperkt tot de 

Britse antismeergeld wet van 2010 (UK Bribery Act 

2010); 
 

15.1.2 te voldoen aan het antismeergeld- en 
anticorruptiebeleid van de Vennootschap met alle van 

tijd tot tijd daarop aangebrachte wijzigingen; 

 
15.1.3 haar eigen beleidslijnen en procedures vast te stellen 

en in stand te houden, met inbegrip van voldoende 
procedures onder de Britse antismeergeld wet van 

2010 ter naleving van het antismeergeld- en 

anticorruptiebeleid van de Vennootschap en de Britse 
antismeergeld wet van 2010 en ze indien van 

toepassing af te dwingen; 
 

15.1.4 de Vennootschap stipt in kennis te stellen van elk 

door de Onderaannemer ontvangen verzoek voor of 
elke aanspraak op enig ongepast financieel of ander 

voordeel van welke aard ook  in verband met de 
uitvoering van het contract met de Vennootschap 

door de Onderaannemer.  

 
15.1.5 ervoor te zorgen dat elke persoon die iets met de 

Onderaannemer te maken heeft en diensten verleent in 
verband met de onderhavige overeenkomst (waaronder 

die onder-onderaannemers die volgens het bovenstaande 

artikel 3.1 zijn goedgekeurd) deze diensten uitsluitend 
verleent op basis van een schriftelijk contract dat aan 

dergelijke personen verplichtingen oplegt en waarin zij 
zich van die verplichtingen verzekeren welke 

verplichtingen gelijk zijn aan die welke volgens artikel 

15 aan de Onderaannemer worden opgelegd.  De 
Onderaannemer is verantwoordelijk voor de naleving en 

uitvoering door die personen die in dit artikel 15 worden 
bedoeld en is rechtstreeks aansprakelijk jegens de 

Vennootschap voor elke niet-naleving door die personen. 
 
 

16. GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMER 

 

16.1 De Onderaannemer dient te verzekeren dat:  
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16.1.1 Goederen die in opdracht van een geautoriseerde 
marktdeelnemer (Authorised Economic Operator: 

'AEO') geproduceerd, opgeslagen, verzonden of 
vervoerd zijn en die aan een AEO zijn afgeleverd of 

die van een AEO voor aflevering in ontvangst zijn 

genomen:  
 

16.1.1.1 in beveiligde bedrijfspanden en 
beveiligde laad- en verzendruimtes 

geproduceerd, opgeslagen, voorbereid 

en geladen zijn; 
 

16.1.1.2 beveiligd zijn tegen onbevoegde 
tussenkomst tijdens productie, opslag, 

voorbereiding, lading en transport.   

 
16.1.2 Betrouwbaar personeel in dienst wordt genomen 

voor de productie, opslag, herstel, lading en 
transport van deze Goederen.  

 

16.1.3 Elke persoon die namens de Onderaannemer 
handelt (waaronder die onder-onderaannemers die 

volgens het bovenstaande artikel 3.1 zijn 
goedgekeurd) op de hoogte wordt gesteld dat hij 

eveneens voor de beveiliging van de toevoerketen 

volgens het onderhavige artikel 16 moet zorgen. 

 

 

17.      GEGEVENSBEVEILIGING  
 

17.1 Vanwege veiligheidsvereisten die van toepassing zijn op plaatsen 
waarop de diensten van de Onderaannemer worden verleend, kan het 

noodzakelijk zijn om persoonlijke gegevens bekend te maken om de 
identiteit van door de Onderaannemer ingeschakelde werknemers, 

ondergeschikten, tussenpersonen of onder-onderaannemers te controleren 

die aanwezig zijn op een plaats waarop dergelijke veiligheidsvereisten 
van toepassing zijn.  

 
17.2 De Onderaannemer garandeert dat zij de noodzakelijke 

toestemming van elke werknemer, ondergeschikte, tussenpersoon of 

onder-onderaannemer heeft verkregen om dergelijke gegevens voor dit 
doel te bewerken en bekend te maken en dat zij tevens toestemming voor 

de Vennootschap heeft verkregen om dergelijke persoonsgegevens aan 
haar klanten bekend te maken om zodoende te voldoen aan dergelijke 

veiligheidsvereisten.  

 
 

18. WIJZIGINGEN VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN 
 

 De Vennootschap kan op elk moment de onderhavige Voorwaarden 

wijzigen en/of verbeteren.  De Onderaannemer wordt in kennis 
gesteld van al dergelijke wijzigingen of verbeteringen en alle 

contracten aangegaan tussen de Vennootschap en de 
Onderaannemer na de datum van een dergelijke wijziging of 

verbetering worden onderworpen aan dergelijke wijzigingen of 

verbeteringen.  
 

 
19. JURISDICTIE EN RECHTSKEUZE 

 

19.1 Elke vordering van welke aard ook ontstaan uit of in verband met 
de onderhavige Voorwaarden of schending daarvan is onderworpen 

aan het recht van Engeland.  Alle vorderingen of geschillen worden 
onderworpen aan de rechtsmacht van de Engelse rechter of, 

uitsluitend ter optie van de Vennootschap ofwel (a) aan de 

rechtsmacht van de rechter van het land van de hoofdvestiging van 
de Onderaannemer of (b) aan de rechtsmacht van de rechter van het 

land waarin op enig vermogensbestanddeel (waaronder elke 
Transporteenheid of bankrekening) van de Onderaannemer op 

initiatief van de Vennootschap beslag wordt gelegd of die wordt 

geblokkeerd. 
 

19.2 De bepalingen van artikel 19.1 zijn uitsluitend onderworpen aan (a) 
eventueel dwingendrechtelijk plaatselijk recht dat in bepaalde 

omstandigheden van toepassing zal zijn en (b) indien relevant, aan 

de dwingendrechtelijke bepalingen van dwingendrechtelijke 

toepasselijke internationale verdragen zoals maar niet beperkt tot 
het CMR Verdrag van 19 mei 1956. 

 
Kopieën van de BIFA Voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. 
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Ik erken dat ik een kopie van de onderhavige 
Onderaannemingsvoorwaarden heb ontvangen en ik ga ermee akkoord 

mij daaraan te binden.  
 

Ondertekend: .......................................... ……………………………... 

 
Naam in 

drukletters……………………………………………………………… 
 

Functie in de organisatie van de 

Onderaannemer .......................................... 
 

Naar behoren bevoegde vertegenwoordiger voor en namens  

[schrijf in drukletters de naam en het inschrijvingsnummer van de 

Onderaannemer] 

 
…………………………………………………………………………… 

 
 

Datum: ........................................................................................ 201[ ] 

 


