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Artikel 1 Definities 
 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  
 

1. Aanlevering: 

Het ogenblik waarop Zaken voor uitvoering van Werkzaamheden aan CWT worden overgegeven of in 

daartoe door of namens CWT aan Opdrachtgever verhuurde Opslagruimte worden gebracht. 

 

2. Aflevering: 

Het ogenblik waarop Zaken na uitvoering van Werkzaamheden door of namens CWT aan Opdrachtgever 

worden overgegeven of door Opdrachtgever worden afgevoerd uit door of namens CWT verhuurde op-

slagruimte.  

 

3. CWT: 

CWT Commodities Metals B.V., gevestigd aan de Nieuwesluisweg 192 in Rotterdam. 

 
4. Opdrachtgever: 

De rechtspersoon of natuurlijke persoon die rechtstreeks of indirect aan CWT opdracht geeft tot uitvoe-

ring van Werkzaamheden, en ieder ander die handelt of zich gedraagt als recht- en regelmatig rechtheb-

bende op Zaken. 

 

5. Opslagruimte: 

De ruimte waarin Zaken worden bewaard of opgeslagen of die voor bewaring of opslag wordt verhuurd, 

met de bij die ruimte behorende kade, steiger en laad- en losplaats waar door of namens CWT werk-

zaamheden worden verricht. 

 

6. Overeenkomst: 

Elke mondeling, schriftelijk, langs elektronische weg of stilzwijgend met CWT gesloten overeenkomst 

voor het uitvoeren van Werkzaamheden door of namens CWT. 

 

7. Werkzaamheden: 

Lossing uit vervoermiddelen, Aanlevering, opslag, bewaring, Aflevering, en belading in vervoermiddelen 

door of namens CWT van Zaken, verhuur door of namens CWT van Opslagruimte, behandeling of bewer-

king van Zaken door of namens CWT, en uitvoering van alle andere daarmee verband houdende werk-

zaamheden en diensten. 

 

8. Zaken: 

Alle zaken en/of producten die aan CWT voor het uitvoeren van Werkzaamheden zijn toevertrouwd of 

in daartoe door of namens CWT verhuurde opslagruimte worden gebracht.  
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Artikel 2 Toepasselijkheid  
 

1. CWT zal Werkzaamheden uitsluitend uitvoeren onder toepasselijkheid van de onderhavige Algemene 

Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of in het navolgende uitdrukkelijk anders is 

vermeld. 

 

2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst resp. rechtsverhou-

ding tussen CWT en Opdrachtgever. 

 

3. Op de Overeenkomst of rechtsverhouding met CWT zijn eventuele andere algemene voorwaarden, waar-

naar door of namens Opdrachtgever mocht worden verwezen of die door Opdrachtgever van toepassing 

mochten worden verklaard, uitdrukkelijk niet van toepassing.  

 

4. Voor opslagwerkzaamheden en verhuur van opslagruimte gelden naast de onderhavige Algemene Voor-

waarden tevens de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van 

de Rechtbanken Amsterdam en Rotterdam. 

 

5. Voor stuwadoorswerkzaamheden gelden naast de onderhavige Algemene Voorwaarden tevens de voor-

waarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO), zoals laatstelijk gedeponeerd 

ter griffie van de Rechtbank Rotterdam.  

 

6. Voor expeditiewerkzaamheden (met inbegrip van werkzaamheden als douane-expediteur) gelden naast 

de onderhavige Algemene Voorwaarden tevens de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX) zoals 

laatstelijk gedeponeerd ter griffie van onder meer de Rechtbanken Amsterdam en Rotterdam. 

 

7. In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige Algemene Voorwaarden en de in dit artikel 2 onder 

leden 4, 5, en 6 genoemde Veemcondities Amsterdam-Rotterdam resp. VRTO-voorwaarden resp. Neder-

landse Expeditievoorwaarden, prevaleren de onderhavige Algemene Voorwaarden.  

 

8. Van de in dit artikel 2 onder leden 4, 5 en 6 genoemde Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, resp. 

VRTO-voorwaarden resp. Nederlandse Expeditievoorwaarden blijven alle arbitrale bedingen of bepa-

lingen aangaande de bevoegde rechter, zoals in die voorwaarden vervat, buiten toepassing. Daarvoor in 

de plaats treedt artikel 30 van de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

 

 

Artikel 3 Opzegging van Overeenkomst 
 

1. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, of indien een voor bepaalde tijd aange-

gane Overeenkomst stilzwijgend is verlengd, dan hebben zowel Opdrachtgever als CWT het recht de 

Overeenkomst schriftelijk of langs elektronische weg op te zeggen met inachtneming van een 
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opzegtermijn van één maand, tenzij uitdrukkelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen. In 

geval van zo’n opzegging door CWT is zij niet gehouden tot opgave van gronden of betaling van enige 

schadevergoeding aan Opdrachtgever. 

 

2. Behoudens andersluidend beding kan Opdrachtgever de Overeenkomst na aanvang van Werkzaam-

heden niet eenzijdig opzeggen. Indien Opdrachtgever in dat geval toch opzegt, blijft Opdrachtgever 

gehouden tot betaling voor de overeengekomen Werkzaamheden volgens de overeengekomen prij-

zen en/of tarieven of, bij gebreke van een overeenkomst over prijzen en/of tarieven, de prijzen en/of 

tarieven die door CWT gewoonlijk in rekening worden gebracht. 

 

 

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging  
 

1 CWT heeft het recht om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst 

en zonder inachtneming van enige opzegtermijn tussentijds schriftelijk of langs elektronische weg te 

beëindigen, en om de overeengekomen Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te beëindigen en om 

onverwijlde terugneming te vorderen van Zaken indien daartoe dringende redenen bestaan. 

 

2 Dringende redenen zijn onder andere aanwezig indien: 

 

(a) door de aanwezigheid van Zaken het risico kan ontstaan van verlies van of schade aan andere 

zaken en/of de Opslagruimte, dan wel ander nadeel voor personen of het milieu; 

(b) de Zaken gebrekkig zijn of onderhevig zijn aan bederf of kwaliteitsvermindering en Opdrachtge-

ver nalatig is maatregelen te nemen ter voorkoming of bestrijding daarvan; 

(c) de Opslagruimte door welke oorzaak ook ongeschikt geworden is om de Werkzaamheden te ver-

richten; 

(d) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan Opdrachtgever surséance van be-

taling wordt verleend, Opdrachtgever een beroep doet op de wettelijke schuldsaneringsregeling, 

of een dwangakkoord met Opdrachtgever tot stand komt; 

(e) Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens CWT; 

(f) zich een andere omstandigheid voordoet op grond waarvan naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid van CWT niet gevergd kan worden de Overeenkomst (ongewijzigd) te laten voortdu-

ren. 

 

 
Artikel 5 Inspectie van opslagruimte 

 

Opdrachtgever is gerechtigd om vóór het aangaan van de Overeenkomst de geschiktheid en de staat van de 

voor zijn Zaken bestemde Opslagruimte te inspecteren. Indien Opdrachtgever deze inspectie achterwege 

laat, of, na inspectie, vóór Aanlevering van Zaken geen bezwaar heeft gemaakt wegens een gebrek aan 
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geschiktheid of staat van de Opslagruimte, dan wordt de Opslagruimte geacht ten tijde van de Aanlevering 

van Zaken rein, geschikt en in goede staat te zijn geweest.  

 

 

Artikel 6 Tijdstippen van Aanlevering en afvoeren van Zaken 
 

Indien Zaken niet op de door Opdrachtgever opgegeven of met CWT overeengekomen tijdstippen aankomen 

of worden weggehaald of in ontvangst genomen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor daardoor veroorzaakte 

schaden en kosten. 

 

 

Artikel 7 Onderhoud, reparatie, wijzigingen of vervanging van Opslagruimte 
 

1. CWT heeft te allen tijde het recht om controle-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en wijzigingen 

in/aan/van de Opslagruimte te verrichten, indien dit naar het oordeel van CWT nodig of raadzaam is of 

indien dit wegens overheidsvoorschriften verplicht is. 

 

2. In dat geval heeft CWT het recht om, indien dat door CWT nodig of raadzaam geacht wordt, de zich in de 

desbetreffende Opslagruimte bevindende Zaken naar een andere opslagruimte te verplaatsen. CWT blijft 

in dat geval gerechtigd betaling te verlangen van de voor de Werkzaamheden overeengekomen vergoe-

ding. CWT zal Opdrachtgever voor zover mogelijk vooraf van zo’n verplaatsing kennis geven, zonder dat 

tegen CWT een beroep op het ontbreken van zo’n kennisgeving openstaat. 

 

3. Indien de desbetreffende Opslagruimte wordt beschadigd of voor de Werkzaamheden ongeschikt wordt 

als gevolg van overmacht in de zin van artikel 27, zal CWT niet verplicht zijn vervangende Opslagruimte 

ter beschikking te stellen. 

 

 

Artikel 8 Omschrijving van Zaken 
 

1. Opdrachtgever is verplicht bij het aangaan van een Overeenkomst aan CWT schriftelijk of langs elektro-

nische weg een juiste en volledige omschrijving van Zaken te verschaffen met opgave van alle bijzonder-

heden waarvan kennisneming voor CWT van belang is. 

 

2. Nieuwe gegevens die tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan Opdrachtgever over de Zaken bekend 

worden, zullen door Opdrachtgever onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg aan CWT worden 

meegedeeld. 

 
3. CWT is niet verplicht om onderzoek te doen naar de echtheid, authenticiteit en nauwkeurigheid van ge-

gevens en documenten die door Opdrachtgever aan CWT worden verschaft. 

 

4. CWT heeft het recht om Zaken te weigeren of daaraan nadere voorwaarden te stellen, indien de Zaken 
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naar het oordeel van CWT afwijken van de verschafte omschrijving of opgegeven bijzonderheden. 

  

5. Indien CWT aangeleverde Zaken in ontvangst neemt, wordt CWT niet geacht de aard van Zaken te kennen 

in geval de verschafte omschrijving of opgegeven bijzonderheden niet juist of volledig is/zijn of blijkt/blij-

ken. 

 
 

Artikel 9 Toestand van Zaken bij Aanlevering 
 

1. Inhoud, maat, aard, hoedanigheid, gewicht, aantal, merken, nummers en waarde van Zaken worden 

steeds geacht voor CWT onbekend te zijn. CWT mag zich op deze onbekendheid beroepen, ook al zouden 

Zaken aan CWT zijn toegeteld, toegewogen of toegemeten. 

 

2. CWT heeft het recht, maar niet de plicht, om Zaken bij Aanlevering te controleren, meten, wegen, tellen, 

of op hoedanigheid te (doen) onderzoeken. De middels controle, meting, weging, telling of onderzoek 

door CWT verkregen gegevens kunnen door CWT worden gebruikt als grondslag voor berekening van de 

aan CWT toekomende vergoeding, maar zijn voor CWT overigens niet bindend. 

 

3. Indien Zaken in beschadigde of gebrekkige staat aankomen, heeft CWT het recht deze te weigeren. 

 

4. Ook heeft CWT in dat geval het recht, maar niet de plicht, om voor rekening van Opdrachtgever alle 

maatregelen te nemen die naar het oordeel van CWT nuttig of nodig zijn om verdere schade of kwali-

teitsverlies te vermijden of te beperken. De Opdrachtgever kan tegenover CWT geen rechten ontlenen 

aan de wijze waarop CWT die maatregelen heeft uitgevoerd. 

 

5. De enkele toelating door CWT van Zaken tot de Opslagruimte levert geen bewijs op dat de Zaken in 

goede, volledige of onbeschadigde staat verkeerden. 

 
 
Artikel 10 Bijzondere wijze van uitvoering van Werkzaamheden 
 

1. Indien een bijzondere wijze van uitvoering van Werkzaamheden vereist is, dient Opdrachtgever dit schrif-

telijk en tijdig aan CWT mee te delen. 

 

2. Extra kosten van een bijzondere wijze van uitvoering van de Werkzaamheden die door Opdrachtgever 

wordt verlangd, of naar het oordeel van CWT noodzakelijk is, komen voor rekening van Opdrachtgever. 

 

 

Artikel 11 Weigeren van Werkzaamheden of Zaken 
 

1. CWT is gerechtigd om te weigeren ter Aanlevering aangeboden Zaken in ontvangst te nemen of 
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Werkzaamheden te verrichten die gevaar voor of schade aan personen, Zaken en andere zaken, Opslag-

ruimte of het milieu kunnen opleveren of die in strijd zijn met overheidsvoorschriften, ook indien reeds 

een Overeenkomst met betrekking tot die Zaken of Werkzaamheden was gesloten. 

 

2. CWT heeft het recht te verlangen dat vergoeding voor Werkzaamheden die zijn verricht tot het ogenblik 

waarop Zaken worden geweigerd, of waarvoor CWT al verplichtingen was aangegaan, door Opdrachtge-

ver wordt betaald.  

 
 

Artikel 12  Bijzondere maatregelen 
 

CWT heeft het recht, maar niet de plicht, om onverwijld en voor rekening en risico van CWT, iedere door 

CWT noodzakelijk geachte of uit overheidsvoorschriften voortvloeiende maatregel te nemen, met inbegrip 

van het opschorten, beëindigen of staken van alle of een gedeelte van de Werkzaamheden, dan wel over te 

gaan tot verplaatsing of vernietiging van Zaken, indien door het nalaten daarvan naar het oordeel van CWT 

verlies van of schade aan Zaken zelf of andere zaken kan ontstaan, of indien enig ander nadeel voor personen 

en/of het milieu te vrezen is, of indien een dergelijke maatregel naar het oordeel van CWT noodzakelijk is als 

gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 27. CWT zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kennis 

geven van de te nemen of genomen maatregel, zonder dat tegen CWT een beroep op het ontbreken van zo’n 

kennisgeving openstaat. 

 

 

Artikel 13 Gebruik en onderhuur 
 

1. CWT behoudt zich het recht voor om regelingen betreffende het gebruik van de ter beschikking gestelde 

Opslagruimte vast te stellen of te wijzigen. Opdrachtgever is gehouden die regelingen na te leven. 

 

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan Opslagruimte onder te verhuren of aan derden ter beschikking te 

stellen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CWT. Opdrachtgever zal 

een dergelijke toestemming niet kunnen inroepen dan nadat de desbetreffende derde schriftelijk heeft 

verklaard dat deze zich onderwerpt aan de bepalingen van de Overeenkomst en van de onderhavige 

Algemene Voorwaarden.   

 

 

Artikel 14 Verzekering 
 

1. CWT is jegens Opdrachtgever niet gehouden te zorgen voor enige verzekering van risico’s van schade aan 

of geheel of gedeeltelijk verlies van Zaken. 

 

2. Opdrachtgever is verplicht om mede in het belang van CWT, diens personeel en haar hulppersonen zorg 

te dragen voor verzekering van de Zaken op gebruikelijke voorwaarden tegen risico’s van schade aan of 
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geheel of gedeeltelijk verlies van de Zaken die door of tijdens de Werkzaamheden zouden kunnen ont-

staan of zouden kunnen worden veroorzaakt, met bepaling dat door de desbetreffende verzekeraar(s) 

afstand wordt gedaan van regres op CWT en/of haar hulppersonen. 

 

 

Artikel 15 Toegang tot Opslagruimte 
 

1. Personen die zich voor of namens Opdrachtgever of diens hulppersonen op of in de Opslagruimte bevin-

den, met inbegrip van personeel van vaar- of voertuigen, zijn verplicht om regels, voorschriften en aan-

wijzingen in acht te nemen die door of namens CWT of de overheid zijn of worden gegeven. 

 

2. Iedereen die zich op of in de Opslagruimte begeeft, doet dit op eigen risico, ook indien dit geschiedt met 

toestemming of onder geleide van CWT. 

 

 

Artikel 16 Aflevering en afvoeren van Zaken 
 

1. Behoudens het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, op Zaken of onder CWT gelegd beslag 

en rechten van derden heeft de Opdrachtgever het recht om Aflevering te verlangen van de hem toeko-

mende en zich op of in de Opslagruimte bevindende Zaken. 

 

2. De Opdrachtgever is verplicht om zijn Zaken resp. de resten van beschadigde Zaken af te voeren uiterlijk 

op de laatste dag van de periode waarvoor de Overeenkomst geldt, of, indien de Overeenkomst tussen-

tijds wordt beëindigd, uiterlijk binnen twee werkdagen na de dag van die beëindiging. 

 
3. Aflevering en afvoeren geschiedt na ontvangst van een door of namens Opdrachtgever rechtsgeldig on-

dertekend ontvangstbewijs en tegen teruggave van een eventueel afgegeven ceel. 

 
4. CWT heeft het recht om, alvorens over te gaan tot gehele of gedeeltelijke Aflevering of mee te werken 

aan het afvoeren van Zaken, betaling te verkrijgen van al hetgeen CWT van Opdrachtgever op welke 

grond ook te vorderen heeft. 

 
5. Indien de verplichting van Opdrachtgever om Zaken af te voeren (met inachtneming van het bepaalde in 

lid 2 of lid 3) niet wordt nagekomen, heeft CWT het recht, maar niet de plicht, om maatregelen te nemen 

die naar het oordeel van CWT nodig zijn voor ontruiming van de desbetreffende Opslagruimte, waaron-

der het verplaatsen van Zaken naar een andere opslagruimte voor rekening en risico van Opdrachtgever, 

of om over te gaan tot toepassing van artikel 22, onverminderd het recht van CWT om vergoeding te 

vorderen van alle directe en indirecte schade en kosten. CWT zal waar praktisch mogelijk aan Opdracht-

gever een redelijke termijn stellen alvorens hiertoe over te gaan, zonder dat tegen CWT een beroep op 

het ontbreken van het stellen van een redelijke termijn openstaat.  

 

 



 
 

 

10 
 

Artikel 17  Eigendomsgeschillen en beslag  
 

1. Indien eigendom van of recht op uitlevering van Zaken in geschil is, of een derde beweert recht op Zaken 

te hebben, of op Zaken of onder CWT beslag is gelegd, heeft CWT het recht de desbetreffende Zaken 

onder zich te houden totdat bij onherroepelijke rechterlijke of arbitrale uitspraak tussen alle betrokken 

partijen is beslist, dan wel tussen alle betrokken partijen voldoende vaststaat en door deze partijen schrif-

telijk aan CWT is bevestigd wie recht heeft op uitlevering heeft, en tot een eventueel afgegeven ceel bij 

CWT is ingeleverd. 

 

2. CWT heeft in geval van een geschil of beslag als bedoeld in lid 1 het recht om haar belang en/of het 

belang van Opdrachtgever te beschermen door zich te voorzien van rechtsbijstand, het nemen van 

rechtsmaatregelen, of het eisend of verwerend op te treden in een procedure, in welk geval alle kosten 

van rechtsbijstand en alle proceskosten voor rekening van Opdrachtgever zullen zijn. 

 

 

Artikel 18 Staat van Opslagruimte na Aflevering en afvoeren 
  

Opdrachtgever is gehouden aan CWT de kosten te vergoeden die na Aflevering of afvoeren van Zaken ver-

bonden zijn aan het terugbrengen van de voor zijn Zaken gebruikte Opslagruimte in dezelfde staat als waarin 

deze zich vóór de aanvang van de overeengekomen Werkzaamheden bevond. 

 

 

Artikel 19 Offertes, prijzen en tarieven 
 

1. Door CWT uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen op ieder moment worden herroepen, tenzij 

daarin een uitdrukkelijke geldigheidsduur is opgenomen.  

 

2. Tenzij voor bepaalde Werkzaamheden uitdrukkelijk prijzen en/of tarieven zijn overeengekomen, is Op-

drachtgever voor door of namens CWT verrichte werkzaamheden prijzen en/of tarieven verschuldigd die 

door CWT gewoonlijk in rekening worden gebracht of toegepast.  

 
3. Uitgaven die door CWT zouden worden gedaan in verband met Werkzaamheden of Zaken (zoals vrach-

ten, rechten, belastingen, heffingen, haven- en kadegelden) komen ten laste van Opdrachtgever, die de 

desbetreffende bedragen op eerste verzoek aan CWT moet voldoen.  

 
4. Tenzij schriftelijk of langs elektronische weg anders overeengekomen, is Opdrachtgever aan CWT be-

waarloon resp. huur met bijkomende kosten verschuldigd over de maximale inhoud van de voor opslag 

of bewaring resp. verhuur gebruikte Opslagruimte, en gedurende de gehele looptijd van de Overeen-

komst, ongeacht of Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk van de Opslagruimte gebruik maakt, en, ingeval 

van eigendomsgeschil of beslag, gedurende de tijd waarin CWT de Zaken onder zich houdt als bedoeld in 

artikel 17 lid 1. 
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5. Indien de kostprijs van Werkzaamheden wordt beïnvloed door wijziging van prijsbepalende factoren (zo-

als geldontwaarding, arbeidskosten, energiekosten, maatregelen in het belang van veiligheid of milieu), 

is CWT gerechtigd haar prijzen en/of tarieven naar billijkheid dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

6. Indien CWT op verzoek van Opdrachtgever instemt met het verrichten van Werkzaamheden (anders dan 

eigenlijke opslag of bewaarneming) op werkdagen vóór 07 uur en/of na 15:30 uur, of op zaterdag, zondag 

of feestdagen, dan worden de prijzen en/of tarieven verhoogd met een toeslag als vermeld in de prijslijst 

van CWT. 

 
 

Artikel 20 Betalingscondities 
 

1. De door CWT ingediende facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zijn voldaan. Bij overschrij-

ding van deze termijn is Opdrachtgever in verzuim en zal de vordering worden verhoogd met de wette-

lijke handelsrente bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. 

 

2. CWT is gerechtigd aan Opdrachtgever alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening 

te brengen. Tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 

15% van het te incasseren bedrag. Deze kosten zijn verschuldigd zodra CWT de vordering ter incasso uit 

handen heeft gegeven. 

 
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de aan CWT verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die 

Opdrachtgever naar zijn oordeel te eniger tijd van CWT te vorderen zal hebben. 

 
4. CWT is gerechtigd om bedragen die zij naar haar oordeel te eniger tijd van Opdrachtgever te vorderen 

zal hebben, te verrekenen met bedragen die CWT te eniger tijd aan Opdrachtgever verschuldigd zal zijn. 

 

5. CWT is gerechtigd om - ook voordat met Werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt - vooruitbetaling 

en/of zekerheid te verlangen voor al hetgeen Opdrachtgever aan CWT verschuldigd is of kan of zal wor-

den, alsmede voor hetgeen Opdrachtgever aan CWT verschuldigd is of kan worden volgens artikel 19 lid 

3. 

 
 

Artikel 21 Pandrecht en retentierecht 
 

1. Tot zekerheid voor de betaling van hetgeen CWT van Opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben, op 

welke grond ook, heeft CWT het recht van pand en het recht van retentie op alle Zaken, overige goe-

deren, gelden, documenten en/of geldswaarden die CWT van of vanwege Opdrachtgever onder zich 

heeft of zal verkrijgen dan wel aan Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden. CWT is gerechtigd deze 

rechten in te roepen jegens Opdrachtgever en jegens een ieder die afgifte verlangt van deze Zaken, ove-

rige goederen, gelden, documenten en/of geldswaarden.  
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2. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is met voldoening van hetgeen waarvoor het pand tot waarborg 

strekt, heeft CWT het recht van parate executie met betrekking tot de Zaken, overige goederen, gelden, 

documenten en/of geldswaarden die op grond van lid 1 aan CWT zijn verpand. 

 

 

Artikel 22 Openbare verkoop 
 

1. Indien de verplichting van Opdrachtgever om Zaken af te voeren of terug te nemen niet wordt nageko-

men, heeft CWT het recht, onverminderd het bepaalde in artikel 21, om de haar toevertrouwde Zaken 

zonder inachtneming van enige formaliteit en op de plaats, wijze en voorwaarden die CWT goeddunken 

in het openbaar, of op andere wijze voor zover de wet dat toelaat, op kosten van Opdrachtgever te (doen) 

verkopen en om zichzelf uit de opbrengst daarvan te voldoen.  

 

2. Indien aannemelijk is dat de kosten van verkoop hoger zullen zijn dan de baten, dan is CWT gerechtigd 

de Zaken te (doen) verwijderen en/of te (doen) vernietigen. Opdrachtgever blijft in dat geval aansprake-

lijk voor hetgeen hij aan CWT verschuldigd is, verhoogd met de kosten van verwijdering en/of vernieti-

ging. 

 
3. In geval van verkoop zal CWT hetgeen van de opbrengst, na aftrek van alle kosten en vorderingen van 

CWT, resteert, gedurende vijf jaar ter beschikking van Opdrachtgever houden, na welke termijn dit res-

tant, indien het niet is opgeëist, aan CWT vervalt. 

 

 

Artikel 23 Aansprakelijkheid en risico van Opdrachtgever 
 

1. Alle Werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schaden, kosten en/of verliezen die ten nadele van CWT, perso-

neel en hulppersonen van CWT of met CWT gelieerde ondernemingen of personeel daarvan zijn veroor-

zaakt door Opdrachtgever, zijn personeel of andere hulppersonen die ingevolge opdracht, met toestem-

ming of ten behoeve van Opdrachtgever aanwezig zijn in of bij de Opslagruimte, daar aanwezige voer-

tuigen, aan boord van daaraan afgemeerde vaartuigen, of die zijn veroorzaakt door Zaken of overige 

goederen van Opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen.   

 
3. Onverminderd zijn aansprakelijkheid komen voor rekening en risico van Opdrachtgever alle schaden, 

kosten, verliezen en/of andere gevolgen voortvloeiend uit of verband houdend met de hierna genoemde 

omstandigheden, zonder dat aan deze opsomming een limitatief karakter mag worden ontleend: 

 
(a) de aard, soort, hoedanigheid en/of eigenschappen van de Zaken; 

(b) onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, aanduidingen, inlichtingen, mededelingen en/of 

instructies alsmede gebreken aan de Zaken, verpakking of containers;  

(c) het niet naleven van overheidsvoorschriften door Opdrachtgever en/of diens personeel of andere 
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hulppersonen die ingevolge opdracht, met toestemming of ten behoeve van Opdrachtgever aanwe-

zig zijn in of bij de Opslagruimte, daar aanwezige voertuigen, of aan boord van daaraan afgemeerde 

vaartuigen; 

(d) het niet voldoen aan overheidsvoorschriften of anderszins te stellen eisen aan en/of ongeschiktheid 

voor Werkzaamheden van voer- of vaartuigen of andere transportmiddelen met aan- en toebehoren. 

 

 

Artikel 24 Uitsluiting van aansprakelijkheid van CWT 
 

1. CWT is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van Zaken voordat deze zich in of op de Opslagruimte 

bevinden of nadat zij de Opslagruimte hebben verlaten. 

 

2. CWT is niet aansprakelijk voor: 

 
(a) schade of verlies ontstaan door risico’s die Opdrachtgever zou hebben kunnen laten verzekeren; 

(b) schade aan Zaken, welke geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door een eigen gebrek, door de aard 

en/of toestand van die Zaken, kwaliteitsveranderingen van Zaken door verloop van tijd, innerlijk be-

derf, indrogen, vergruizen, lekken, broei, doorslaan, chemische reacties, zweten, gisten, bevriezen, 

roesten, breuk, gebreken van de verpakking; 

(c) schade aan of verlies van Zaken die in of op onoverdekte Opslagruimte zijn bewaard of opgeslagen;  

(d) indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving; 

(e) schade, verlies, vorderingen van derden, boeten en/of kosten, op welke wijze ook ontstaan, die het 

gevolg zijn van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 27 lid 1; 

(f) de juistheid en/of volledigheid van omschrijvingen, aanduidingen of opgaven door of namens CWT 

van hoeveelheid, aard of kwaliteit van Zaken op een afgegeven ceel of welk ander document ook; 

(g) verliezen, schaden, kosten of andere gevolgen voortvloeiend uit of verband houdend met afgifte van 

een ceel of duplicaat daarvan;  

(h) oponthoud, tijdverlies, overliggeld, staangeld of andere schaden of kosten ontstaan in verband met 

(afwijking van) de volgorde van behandeling van voer- of vaartuigen of veroorzaakt door het niet 

bereikbaar, niet bruikbaar of reeds ingenomen zijn van Opslagruimte, ook niet indien tevoren reser-

veringen zijn gemaakt dan wel de voer- of vaartuigen of andere transportmiddelen tevoren zijn aan-

gemeld; 

(i) de wijze van verdeling en omslag van verliezen, restanten en kosten bij gebruik van een gemeen-

schappelijke Opslagruimte; 

 

3. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is CWT niet aansprakelijk voor 

schade aan of verlies van Zaken, vorderingen van derden, boeten en/of kosten, op welke wijze ook ont-

staan, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die schade, dat verlies, die vorderingen van derden, die boeten 

en/of kosten veroorzaakt zijn door opzet of bewuste roekeloosheid van CWT zelf of van diens eigen lei-

dinggevend personeel dat belast is met de leiding van de uitvoering van de Overeenkomst of van de 
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Werkzaamheden. 

 

 

Artikel 25 Beperking van Aansprakelijkheid 
 

1. Indien CWT aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan 

de dagwaarde van de beschadigde, verloren gegane of vernietigde Zaken op het tijdstip van beschadi-

ging, verlies of vernietiging, echter tot een maximum van € 2500 per 1.000 kg van de beschadigde, ver-

loren gegane of vernietigde Zaken, en verder tot een maximum van € 250.000 per gebeurtenis of reeks 

van gebeurtenissen uit één en dezelfde oorzaak ontstaan. 

 

2. CWT is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade of verlies, zoals winstderving, bedrijfsschade, kos-

ten, indirecte schade of indirect verlies, of gevolgschade. 

 
3. Indien meerdere personen met betrekking tot de Zaken recht hebben op schadevergoeding, wordt het 

bedrag van schadevergoeding, berekend volgens lid 1, over deze gerechtigden verdeeld naar evenredig-

heid van het bedrag van de door ieder van hen geleden en rechtens erkende schade. 

 

 

Artikel 26 Vrijwaring 
 

1. Onverminderd het bepaalde in artikelen 23, 24 en 25, is Opdrachtgever gehouden CWT te vrijwaren voor 

alle door derden tegen CWT ingestelde of in te stellen vorderingen, dan wel CWT schadeloos te stellen 

voor schade betaald aan of verschuldigd aan derden: 

 

(a) verband houdend met door Opdrachtgever aan CWT toevertrouwde Zaken, met schade, verlies of 

kosten veroorzaakt door Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden of door personen die (al 

dan niet in dienst van Opdrachtgever of van door Opdrachtgever ingeschakelde derden) ingevolge 

opdracht, met toestemming of ten behoeve van Opdrachtgever aanwezig zijn in of bij de Opslag-

ruimte, daar aanwezige voertuigen, of aan boord van daaraan afgemeerde vaartuigen; 

(b) wegens schaden, verliezen, kosten en verdere gevolgen voor die derden, op welke wijze ook ont-

staan, verband houdend met het bepaalde in artikel 23 lid 3 en artikel 24. 

 

 

Artikel 27 Overmacht 
 

1. Voor CWT zullen, ongeacht hun oorsprong, onder meer de volgende feiten (hetzij ieder voor zich, hetzij 

in een combinatie) overmacht opleveren: 

 

(a) eigen gebrek, eigen bederf of natuurlijke hoedanigheid van Zaken, kwaliteitsveranderingen van Za-

ken door verloop van tijd, chemische reacties, wegslinking, verdamping, condensatie, schimmel, gis-

ting, roest, vergassing, broei, indroging, inweging, uitslaan, stolling, bevriezing, smelten, lekkage, 
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gewichtsverlies, bederf, schade door micro-organismen, knaagdieren, insecten, wormen of ander 

ongedierte, schade veroorzaakt door andere zaken, alsmede al dan niet verborgen gebreken van de 

Opslagruimte, funderingen, enz.; 

(b) overheidsvoorschriften, mobilisatie, oorlog, rekwisitie, quarantainemaatregelen, epidemie, belem-

mering van toegang tot havens, in-/uit- en doorvoerverboden of -belemmeringen, beslagen, werk-

staking, stiptheidsacties, bezetting, blokkade, uitsluiting, sabotage, molest, opstootjes, oproer, plun-

dering, terroristische acties, stagnatie in de toevoer van energie, en alle andere gelijksoortige om-

standigheden of dreiging daarvan;  

(c) inbraak, brand, rook, explosie, bluswater, atoomkernreacties, leidingbreuk, overstroming, dijkbreuk, 

storm, hoog water (1 meter boven NAP), gevaren van de zee, vliegtuigrampen, sneeuw, ijsgang, drei-

gend ijsgevaar, storingen in de scheepvaart of in de met de Opslagruimte in verbinding staande trans-

portwegen over water of land, gebreken aan verpakkingsmateriaal, aan containers of aan vervoer-

middelen, vertraging in de Aflevering van toevertrouwde Zaken, uitblijven of vertraagde aankomst 

van verpakkingsmateriaal, van containers of van vervoermiddelen, bedrijfsstoringen van welke aard 

ook op of buiten de opslagruimte; 

(d) alle andere omstandigheden die CWT redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of voorkomen of 

waarvan zij de gevolgen niet redelijkerwijze heeft kunnen verhinderen. 

 

2. CWT is niet gehouden haar verplichtingen na te komen gedurende en na de periode waarin overmacht 

of de gevolgen daarvan de nakoming van haar verplichtingen bemoeilijk(t)en of verhinder(d)en. 

 

3. Indien Opdrachtgever door tijdelijke overmacht niet in staat is zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen na te komen, heeft CWT, nadat die overmacht heeft opgehouden te bestaan, het recht 

nakoming door Opdrachtgever te verlangen, ongeacht of deze nakoming als gevolg daarvan zou plaats-

vinden vóór of na afloop van de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan. Tijdelijke overmacht 

is voor Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. 

 
 

Artikel 28 Verval van vorderingen 
 

1. Alle vorderingen tegen CWT tot vergoeding van schade aan of verlies van Zaken vervallen, indien van die 

schade of dat verlies niet schriftelijk of langs elektronische weg kennis aan CWT is gegeven, in geval van 

uiterlijk zichtbare schade of verlies uiterlijk op of vóór het tijdstip waarop de Zaken aan Opdrachtgever 

worden Afgeleverd of door of namens Opdrachtgever worden afgevoerd, en ingeval van uiterlijk onzicht-

bare schade of verlies binnen drie werkdagen na Aflevering of afvoer, teneinde CWT zo veel mogelijk in 

staat te stellen naar de oorzaak, aard en omvang van die schade of dat verlies onderzoek in te stellen en, 

waar nodig, maatregelen te nemen die CWT ter bescherming van haar positie nodig acht. 

 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, vervalt elke vordering tegen CWT tot vergoeding van schade aan of 

verlies van Zaken door verloop van zes maanden na afloop van de dag waarop de Zaken aan 
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Opdrachtgever zijn Afgeleverd resp. door of namens Opdrachtgever zijn afgevoerd, en vervalt elke vor-

dering tegen CWT voortvloeiend uit vorderingen van derden, boeten, kosten of anderszins door verloop 

van drie maanden na afloop van de dag waarop Opdrachtgever met die vordering kennis heeft verkregen. 

 

 

Artikel 29 Werkingssfeer van beschermende bepalingen  
 

Al het personeel van CWT of van met CWT gelieerde ondernemingen, en alle hulppersonen van CWT en al 

diens personeel kunnen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen en alle bepalingen van de onder-

havige Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de in artikel 30 genoemde rechtskeuze en rechterlijke be-

voegdheid, die CWT jegens Opdrachtgever kan inroepen, zelfstandig jegens Opdrachtgever inroepen. 

 

 

Artikel 30 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 

1. Alle Overeenkomsten en rechtsverhoudingen met CWT worden beheerst door Nederlands recht. 

 

2. Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en CWT ontstaan en onderworpen zijn aan deze Algemene 

Voorwaarden moeten door Opdrachtgever en kunnen door CWT ter beslissing worden voorgelegd aan 

de Rechtbank Amsterdam. CWT is echter bevoegd om vorderingen tegen Opdrachtgever of derden aan 

een ander bevoegd gerecht ter beslissing voor te leggen, in het bijzonder het bevoegde gerecht van de 

plaats van vestiging of het kantoor van degene tegen wie CWT de vordering wenst in te stellen. 

 
3. Het bepaalde in lid 2 laat onverlet het recht van Opdrachtgever en CWT om spoedeisende vorderingen 

voor te leggen aan de daarvoor bevoegde voorzieningenrechter. 

 

 

Artikel 31 Beslissende tekst 
 

1. In geval van afwijking tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en enige daarvan 

gemaakte vertaling, of in geval de Nederlandse tekst of enige vertaling daarvan op verschillende wijze 

kan worden geïnterpreteerd, zal de Nederlandse tekst respectievelijk de aan de Nederlandse tekst te 

geven uitleg beslissend zijn. 

 

2. Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk 

ongeldig of onverbindend zijn of worden of nietig worden verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid 

en verbindendheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de ongeldige, onverbindende 

of nietig verklaarde bepaling of gedeelte daarvan, wordt geacht een bepaling te zijn overeengekomen 

die geldig is en de bedoeling en geest van de ongeldige, onverbindende of nietig verklaarde bepaling het 

meest benadert. 
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Artikel 32 Gedeponeerde voorwaarden en wijzigingen 
 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam. 

 

2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door CWT eenzijdig worden gewijzigd. De wijzigingen treden 

in werking 30 dagen na de bekendmaking daarvan bij brief per reguliere post aan Opdrachtgever 

en/of de laatste aan CWT bekende ceelhouder, dan wel op een latere datum die in de bekendmaking 

wordt vermeld. 

 
  

 


