BULK TERMINAL ZEELAND - ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna:
Voorwaarden) wordt verstaan onder:
a. BTZ: De gebruiker van deze Voorwaarden:
- Bulk Terminal Zeeland (B.T.Z.) B.V.;
- BTZ Agri B.V.;
- BTZ Services B.V.;
- BTZ Commodities B.V.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of
rechtspersoon in wiens opdracht BTZ
werkzaamheden verricht, dan wel met wie
BTZ een Overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die
tussen BTZ en Opdrachtgever tot stand
komt, elke wijziging of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst;
d. Werkzaamheden en diensten: alle
werkzaamheden en diensten, in welke
vorm en hoe genaamd ook, die BTZ voor of
ten behoeve van een Opdrachtgever
verricht.
2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op
elk aanbod van BTZ en op elke
Overeenkomst tussen BTZ en
Opdrachtgever en op alle
Werkzaamheden en diensten die BTZ in
opdracht en ten behoeve van
Opdrachtgever verricht.
2.2. Eventuele afwijkingen van deze
Voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk en schriftelijk met BTZ
zijn overeengekomen.
3. Aanbod en Aanvaarding
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van BTZ zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
3.2. De Overeenkomst tussen BTZ en
Opdrachtgever komt tot stand en bindt
BTZ slechts indien deze schriftelijk is
bevestigd door BTZ, dan wel doordat BTZ

feitelijk uitvoering geeft aan de
Overeenkomst.
4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Het is BTZ toegestaan om in het kader van
de Werkzaamheden en diensten derden in
te schakelen.
4.2. Het is BTZ toegestaan (algemene)
voorwaarden van die derden te
aanvaarden. De Opdrachtgever stemt
ermee in die voorwaarden tegen zich te
laten gelden.
5. Prijzen
5.1. De door BTZ geoffreerde of met haar
overeengekomen prijzen zijn:
- gebaseerd op de hoogte van lonen,
loonkosten, speciale lasten,
overheidslasten, verzekeringspremies
en andere kosten per de datum van de
offerte of de overeenkomst;
- exclusief btw.
5.2. BTZ mag de geoffreerde of de
overeengekomen prijzen eenzijdig
verhogen indien en voor zover zich na het
sluiten van de Overeenkomst stijgingen
van kostprijsbepalende factoren
voordoen, waaronder begrepen (maar
niet beperkt tot) verhoging van
belastingen / heffingen en
loonsverhogingen.
6. Betaling
6.1. Betaling van de facturen van BTZ door
Opdrachtgever dient te geschieden
binnen de op de factuur vermelde
betalingstermijn. Indien de factuur geen
betalingstermijn vermeldt, dient
Opdrachtgever de factuur te voldoen
binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum. Bij gebreke van betaling
binnen de termijn is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en is zij de
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wettelijke handelsrente aan BTZ
verschuldigd.
Opdrachtgever doet afstand van enig
recht op opschorting van verplichtingen
jegens BTZ en van enig recht op
verrekening van over en weer
verschuldigde bedragen.
Alle buitengerechtelijke kosten die BTZ in
redelijkheid maakt als gevolg van de niet
(tijdige) nakoming door Opdrachtgever
van zijn verplichtingen komen ten laste
van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten zullen
tenminste 15% van het openstaande
bedrag belopen, met een minimum van €
500,00.
In geval van liquidatie, (aanvraag van)
surseance van betaling, (aanvraag van)
faillissement van de Opdrachtgever,
beslaglegging ten laste van de
Opdrachtgever, toepassing van de
wettelijke schuldsaneringsregeling op de
Opdrachtgever of een andere
omstandigheid waardoor Opdrachtgever
niet langer de vrije beschikking over zijn
vermogen heeft, zijn alle verplichtingen
van Opdrachtgever jegens BTZ
onmiddellijk opeisbaar.
BTZ is gerechtigd zaken, documenten en
gelden onder zich te houden voor
rekening en risico van de Opdrachtgever,
totdat alle vorderingen van BTZ op de
Opdrachtgever zijn voldaan of ter zake
deugdelijke zekerheid is verstrekt. BTZ
heeft een pandrecht op alle zaken,
document en gelden die zij onder zich
heeft/zal krijgen, uit welken hoofde dan
ook, voor alle vorderingen uit hoofde van
haar werkzaamheden of anderszins.

7. Beëindiging overeenkomst
7.1. BTZ is gerechtigd om de Overeenkomst te
beëindigen of de uitvoering van haar uit
de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen op te schorten indien
Opdrachtgever een uit de Overeenkomst

of deze Algemene Voorwaarden
voortvloeiende verplichting niet nakomt,
of indien BTZ reden heeft om aan te
nemen dat Opdrachtgever niet in staat zal
zijn die verplichtingen na te komen. In zo
een geval zal BTZ nimmer aansprakelijk
zijn voor de mogelijk daaruit
voortvloeiende gevolgen voor
Opdrachtgever.
7.2. In geval van liquidatie, van (aanvraag van)
surseance van betaling of faillissement,
van beslaglegging ten laste van
Opdrachtgever, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor
Opdrachtgever niet langer de vrije
beschikking over zijn vermogen heeft,
heeft BTZ het recht om de Overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen,
zonder enige verplichting harerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding.
8. Overmacht
8.1. BTZ is gerechtigd de Werkzaamheden en
diensten op te schorten indien zij deze
door overmacht niet kan uitvoeren of
leveren.
8.2. Als overmacht gelden alle
omstandigheden die BTZ redelijkerwijze
niet heeft kunnen vermijden en waarvan
BTZ de gevolgen redelijkerwijze niet heeft
kunnen verhinderen. Als overmacht geldt
onder meer overheidsmaatregelen
waaraan BTZ geen schuld heeft; oproer;
natuur- en/of kernrampen; oorlog en
oorlogsdreiging; brand; explosie;
onwerkbaar weer; ongevallen; computer-,
internet- en elektriciteitsstoringen;
cyberaanvallen; verborgen gebreken in
het door BTZ gebruikte materieel;
werkstaking en alle andere vormen van
arbeidsonrust.
9. Aansprakelijkheid
9.1. BTZ is niet aansprakelijk voor enige schade
die Opdrachtgever lijdt, tenzij de
Opdrachtgever bewijst dat schade het
gevolg is van opzet of grove schuld /
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bewuste roekeloosheid van de directie
van BTZ of de tot de bedrijfsleiding van
BTZ behorende ondergeschikten.
Indien en voor zover, ondanks het in art.
9.1 bepaalde, BTZ tot schadevergoeding
gehouden is, dan is deze beperkt tot het
bedrag van de door de verzekeraar van
BTZ in het betreffende geval gedane
uitkering vermeerderd met het eigen
risico. Indien de verzekering in enig geval
niet tot uitkering overgaat – ongeacht de
reden die daaraan ten grondslag ligt – of
de schade niet door enige verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
BTZ beperkt tot maximaal het bedrag van
de in de Overeenkomst tussen BTZ en
Opdrachtgever bedongen vergoeding en
aan BTZ betaalde prijs (exclusief btw) voor
de Werkzaamheden en diensten waardoor
of in rechtstreeks verband waarmee de
schade is veroorzaakt.
Aansprakelijkheid van BTZ voor
gevolgschade in welke vorm dan ook is
uitgesloten.
Met uitzondering van door BTZ schriftelijk
erkende aanspraken vervalt iedere
aanspraak op BTZ door het enkele verloop
van 12 maanden na het ontstaan ervan.
Opdrachtgever vrijwaart BTZ en haar
ondergeschikten en/of hulppersonen van
alle aanspraken van derden in verband
met de uitvoering van de Overeenkomst,
daaronder begrepen aanspraken in
verband met de gebruikte en/of geleverde
producten en/of materialen, de
terbeschikkingstelling van personeel en de
terbeschikkingstelling of verhuur van (een
deel van) het terrein van BTZ of overige
opslagruimte, voor zover die aanspraken
meer of anders zijn dan de aanspraken die
Opdrachtgever op BTZ heeft.
Opdrachtgever is gehouden alle door BTZ
in dit verband geleden schade, waaronder
begrepen de volledige kosten van
verweer, aan BTZ te vergoeden.

10. Overdracht aanspraken
Behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van BTZ zijn de uit de
Overeenkomst voortvloeiende aanspraken van
Opdrachtgever jegens BTZ overdraagbaar noch
verpandbaar. Deze uitsluiting van
overdraagbaarheid heeft goederenrechtelijke
werking.

11. Algemeen
Mochten individuele bepalingen uit deze
Algemene Voorwaarden wegens strijd met
enige bepaling van dwingend recht nietig zijn,
blijven de overige bepalingen onverkort van
toepassing.
12. Toepasselijk recht en jurisdictie
12.1. Op elke overeenkomst tussen BTZ en
Opdrachtgever en op alle daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen is
uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
12.2 Alle geschillen die tussen partijen
ontstaan worden in eerste aanleg
uitsluitend beslecht door de rechtbank
Rotterdam.
13. Authentieke tekst
Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van
de Voorwaarden en een vertaling daarvan
prevaleert de Nederlandse tekst.

