CEVA Showfreight
Algemene voorwaarden en instructies

Exclusieve logistieke dienstverlener

VT WONEN&DESIGN BEURS 2017

Uiterste besteldatum: Woensdag 20 september 2017
Over opdrachten die wij ontvangen na de uiterste besteldatum belasten wij een laatboektoeslag van 20%

Contactgegevens:
Amsterdam@cevalogistics.com
+31 (0)88 028 3141

Tarief en instructies
Introductie
CEVA Showfreight is trots om wederom vernoemd te zijn tot exclusieve logistieke dienstverlener voor
de vt wonen&design beurs 2017. CEVA Showfreight is hiermee als enige partij gerechtigd om met
gemotoriseerd materieel, zoals heftrucks, te rijden op het terrein van RAI Amsterdam en in het
hallencomplex
CEVA Showfreight biedt de gelegenheid uw gehele logistieke proces uit handen te nemen, waardoor u
zich volledig kunt concentreren op de werkzaamheden ter voorbereiding aan uw beursdeelname. Ons
gepassioneerde team staat voor u klaar met diverse diensten voor uw beursdeelname, zoals:
•

•
•
•
•

Transport van uw beursgoederen via ons wereldwijde netwerk, inclusief afhandeling van
douaneformaliteiten
Lossen, laden en plaatsen van uw beursgoederen
Opslag van leeg verpakkingsmateriaal
Ontvangst, opslag en levering van uw koerierszendingen
Verhuur hoogwerkers, kranen, opslagcontainers en dergelijke

Op basis van van onze expertise, ervaring en uitgebreid netwerk maken wij graag een op maat gemaakte
offerte.

Data en boekingsdeadline
Boekingsdeadline

Woensdag 20 September 2017

Opbouwperiode:

Woensdag 27 – Vrijdag 29 September + maandag 2 oktober 2017 (6:00 – 23:00 uur)

Beursdagen:

Dinsdag 3 tot en met zondag 8 oktober 2017

Afbouwperiode:

Zondag 8 oktober (na sluiting beurs tot en met 23:00 uur)
Maandag 9 oktober (06:00 – 15:00 uur)

Een toeslag van 20% wordt berekend over de gehele factuur voor bestellingen welke na de
boekingsdeadline bij CEVA Showfreight worden geplaatst

Adressering
Wegtransport en koerierszendingen kunt u als volgt adresseren en afhalen:
CEVA Showfreight / <VT WONEN&DESIGN BEURS 2017>
<Uw firmanaam>
<Uw hal en standnummer>
Europaboulevard P5A
1078 GZ Amsterdam
NEDERLAND

Als u uw zending via onze opslag wilt aanleveren en/of ophalen, controleer bij ons dan altijd welk adres
u moet hanteren. Zorgt u alstublieft voor een correcte adressering, want wij accepteren alleen
zendingen die zijn geadresseerd aan CEVA Showfreight.
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Tarief en instructies
1. Heftruck voor direct lossen, laden of assistentie op stand
Tarief heftruck voor direct lossen naar stand, direct laden vanaf de stand en/of assistentie op stand:

Tarief 3 tons heftruck inclusief chauffeur
Eerste 15 minuten

€ 53,50

Iedere volgende 5 minuten

€ 12,75

Het is uiteraard ook mogelijk uw goederen aan te leveren via onze opslag of retour te laden via onze
opslag. Hiervoor geldt een ander tarief welke u vindt onder punt 2.
Heftrucks met een hoger hijsvermogen (tot 16 ton) en kranen (tot 70 ton) zijn op basis van offerte
beschikbaar.
Bovenstaande tarieven gelden voor werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens kantooruren
(maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur). Buiten deze tijden geldt een toeslag van 50%.
Meldt u bij het CEVA Showfreight kantoor zodra u de heftruck nodig heeft. Vergeet niet de
vrachtdocumenten mee te nemen en zorg er ook voor dat u uw CEVA boekingsreferentie, hal- en
standnummer voorhanden heeft.

2. Heftruck voor lossen en laden via opslag
Als u uw goederen voor aanvang van de opbouw van de beurs wilt laten afleveren en deze op een
bepaalde dag tijdens de opbouw bij uw stand afgeleverd wilt hebben, kan CEVA Showfreight de
tussentijdse opslag voor u verzorgen. Ditzelfde geldt als uw eigen vervoerder de goederen na afloop van
de afbouw ophaalt.
Tarief levering / ophalen via opslag
Per m3

€ 50,00

Minimum

€ 100,00

De bovengenoemde tarieven zijn inclusief lossen, opslag voorafgaande aan de beurs en levering tot aan
uw stand ofwel het ophalen van uw goederen van uw stand naar de opslag na de beurs en laden uit
opslag.
Aandachtspunt 1:
Er geldt een maximum van 5 aaneengesloten dagen in de opslag. Opslag voor langere termijn gaat op
basis van offerte. Zowel de dag van binnenkomst in de opslag als de dag van levering vanuit de opslag
worden beiden als dag meegeteld.
Aandachtspunt 2:
Als uw goederen na het verstrijken van de geldende afbouwperiode nog in de hal aanwezig zijn, worden
deze in opdracht RAI Amsterdam naar onze externe opslag vervoerd. De gemaakte kosten voor handling,
opslag en transport naar onze externe opslag belasten wij aan u door.
Aandachtspunt 3:
1 m3 is gelijk aan 300 kg. Het tarief zal worden berekend per beginnend m³, colli en stand.
Voor zendingen met een hoger volume dan 5 m3 kunnen prijzen op basis van offerte worden opgegeven.
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Tarief en instructies
3. Koerierszendingen tot 23 kilo
Koeriersbedrijven – zoals TNT, UPS, FedEx en DHL – leveren van deur tot deur. Zij zijn niet verplicht om
goederen op uw stand af te leveren.
Adresseer uw zending dus aan CEVA Showfreight. Dan bent u er zeker van dat uw zending op uw stand
wordt afgeleverd. Graag ontvangen wij de schriftelijke opdracht samen met een kopie van de vrachtbrief,
waarop het zendingsnummer, hal en standnummer vermeld staan.
Tarief
Ontvangst, registratie en aflevering op uw stand tot 23 kg

€ 26,00

Zendingen zwaarder dan 23 kg berekenen wij volgens standaard lostarief (zie punt 1 en 2)
Aandachtspunt 1:
Let op dat CEVA Showfreight alleen tijdens de officiële opbouwperiode koerierszendingen kan aannemen
op het eerder genoemde adres. Indien u voor de officiële opbouwperiode een zending wilt laten
afleveren, vraag ons naar het juiste afleveradres
Aandachtspunt 2:
Zorg alstublieft voor een correcte adressering, want wij accepteren alleen zendingen die aan CEVA
Showfreight zijn geadresseerd.
Aandachtspunt 3:
Als wij een zending ontvangen die wel aan CEVA Showfreight geadresseerd is, maar waarvan wij geen
schriftelijke opdracht hebben ontvangen, zullen wij deze pas afleveren op de stand wanneer wij de
schriftelijke opdracht ontvangen.
Aandachtspunt 4:
Zendingen waarvoor koerierskosten in rekening worden gebracht, kunnen wij helaas niet accepteren.
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Tarief en instructies
4. Opslag tijdens de beurs
CEVA Showfreight biedt u als deelnemer de mogelijkheden tot opslag van leeg verpakkingsmateriaal
tijdens vt wonen&design beurs 2017. Wij bieden u de volgende mogelijkheden, met bijbehorende
tarieven.
Hoge Prioriteit (retour dezelfde avond)

€ 56,20 per m3

Normale Prioriteit (retour uiterlijk volgende ochtend)

€ 46,80 per m3

Volgoed (gereedschap, ladders, pompwagens, etc.)

€ 62,20 per m3

Minimum

3 m3

Volumekorting
25 – 50 m3

2,5 % korting

51 m3 of meer

5 % korting

De bovengenoemde tarieven zijn inclusief afhalen, opslag gedurende de beursperiode en automatisch
retourneren na sluiten van de beurs, met uitzondering van volgoed (zie aandachtspunt 1). Het tarief zal
worden berekend per beginnend m³, colli en stand.
Aandachtspunt 1:
Volgoed zijn veelal diefstalgevoelige materialen, om deze reden worden deze materialen niet
automatisch geretourneerd. Eerst meldt een vertegenwoordiger van uw bedrijf zich in ons kantoor,
vervolgens wordt uw opgeslagen volgoed geleverd.
Aandachtspunt 2:
Na het sluiten van de beurs (18:00 uur) zal eerst het tapijt uit de hallen verwijderd worden. Dit zal circa
2 uur in beslag nemen. Pas hierna kunnen wij beginnen met het retourneren van verpakkingsmateriaal.
Aandachtspunt 3:
Wij kunnen helaas geen toezeggingen doen voor retour-levering op een bepaalde tijd.
Aandachtspunt 4:
Indien u de opslag van leeg verpakkingsmateriaal van tevoren besteld heeft, zullen de opslaglabels voor
u klaar liggen op het CEVA kantoor.
Deze labels kunt u op het verpakkingsmateriaal plakken, CEVA Showfreight zal de rest verzorgen.
Aandachtspunt 5:
De opslag van leeg verpakkingsmateriaal is enkel toegankelijk voor CEVA personeel en niet bereikbaar
tijdens de beurs.
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Tarief en instructies
5. Overige dienstverlening
Buiten onze heftruck- en opslagservice, bieden wij een aantal extra diensten aan:
•
•
•
•

Verhuur van diverse types hoogwerkers of materiaalliften;
Standbevoorrading van uw folders of promotiemateriaal tijdens de beurs;
Opslagcontainers voor uw promotiemateriaal tijdens de beurs;
Transport van uw (beurs)goederen van of naar uw locatie, waar dan ook ter wereld

Indien u voor bovenstaande diensten een offerte wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op via
Amsterdam@cevalogistics.com

6. Aansprakelijkheid
CEVA Showfreight is een handelsnaam van CEVA Logistics Netherlands B.V., welke geregistreerd staat
onder Kamer van Koophandelnummer 16066165. Alle handelingen en werkzaamheden die CEVA
Showfreight aanbiedt zijn onderhevig aan zowel de Algemene Voorwaarden van CEVA Showfreight als de
Algemene Voorwaarden van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek)
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en
Rotterdam.
Een kopie van de FENEX voorwaarden is bijgevoegd en aanwezig op elk kantoor van CEVA Logistics en kan
op verzoek worden overhandigd.
Wij brengen bij u onder de aandacht dat uw goederen niet automatisch door ons zijn verzekerd. Wij zijn
niet aansprakelijk indien goederen zonder toezicht op de stand achtergelaten worden. Wij adviseren u
daarom uw goederen tijdens de beursdeelname te verzekeren.

7. Algemene bepalingen
•

Uiterste besteldatum is woensdag 20 september;

•

Een toeslag van 20% wordt berekend over de gehele factuur voor bestellingen welke na de uiterste
besteldatum bij CEVA Showfreight worden besteld;

•

Opslagtarieven worden berekend in gehele m3, per beginnend colli en per afzonderlijke stand;

•

De prijzen zijn exclusief 21% BTW;

•

Wij brengen u administratie kosten in rekening van € 25,00 per factuur;

•

Voor facturen van CEVA Showfreight geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij
op de factuur anders vermeld;

•

Normale werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur;

•

Een toeslag van 50% geldt voor alle werkzaamheden uitgevoerd buiten normale werktijden, tenzij
anders vermeld in onze instructies en voorwaarden;

•

Een voorschotprovisie van 6% wordt belast over alle kosten die voldaan dienen te worden aan derden;

•

Alle zendingen worden per standnummer en/of deelnemer gefactureerd;

•

Dit tarief is alleen geldig voor vt wonen&design beurs 2017, gehouden op het terrein van RAI
Amsterdam.
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CEVA Showfreight
Opdrachtformulier
Stuur dit formulier, met de volgende pagina naar: Amsterdam@cevalogistics.com

Algemene gegevens
Naam exposant: ______________________________________________________________________________
Hal en stand nummer: _________________________________________________________________________
Contactpersoon op locatie:______________________________________________________________________
Mobiel nummer op locatie:______________________________________________________________________

Facturatiegegevens opdrachtgever
Bedrijfsnaam: ________________________________________________________________________________
CEVA Account- / klantnummer: SF________________________________________________________________
Contactpersoon / Afdeling: _____________________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________________
Postcode: ______________________________ Plaats: _______________________________________________
Land: __________________________________BTW nummer: _________________________________________
Niet van toepassing voor Nederlandse bedrijven
Telefoon nummer: ____________________________________________________________________________
E-mailadres: _________________________________________________________________________________
Uw referentie: ________________________________________________________________________________
Optioneel

Creditcard gegevens
American Express

Visa Card

Eurocard Mastercard

Naam kaarthouder: ___________________________________________________________________________
Kaartnummer: _______________________________________________________________________________
Geldig tot: _______________________________________ Veiligheidscode : _____________________________
Door ondertekening van dit opdrachtformulier plaatst u een opdracht voor logistieke diensten.
Ondergetekende verklaart de tarieven en condities ontvangen te hebben en verklaart zich akkoord met de Algemene Voorwaarden
van CEVA Showfreight. Tevens verklaart ondergetekende gevolmachtigd te zijn voor het bedrijf te tekenen.
CEVA Showfreight accepteert alleen volledig ingevulde en getekende opdrachtformulieren.
Mocht u uw BTW nummer niet invullen dan zijn wij genoodzaakt 21% BTW te berekenen voor deelnemers binnen de Europese Unie.
Indien u vragen of speciale verzoeken heeft kunt u ons altijd raadplegen, wij staan graag voor u klaar.

Naam in blokletters:

Handtekening:

Datum:

_____________________________

______________________________

_______________________________
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CEVA Showfreight
Opdrachtformulier
Stuur dit formulier, met de volgende pagina naar: Amsterdam@cevalogistics.com

Omschrijving van de goederen
Aantal colli

Soort colli
(Omcirkel de juiste)

Lengte cm
per stuk

Breedte cm
per stuk

Hoogte cm
per stuk

Gewicht kg
per stuk

Pallet / Kist / Doos / Flightcase / Trailer
Pallet / Kist / Doos / Flightcase / Trailer
Pallet / Kist / Doos / Flightcase / Trailer
Pallet / Kist / Doos / Flightcase / Trailer
Pallet / Kist / Doos / Flightcase / Trailer

Heftruckdiensten
Lossen direct naar stand
Lossen via opslag (ook voor koerierszendingen tot 23 kg)

Datum/tijd:
Datum/tijd in opslag:
Datum/tijd op stand:

______________________
______________________
______________________

Opslag van verpakkingsmateriaal Normale Prioriteit
Opslag van verpakkingsmateriaal Hoge Prioriteit
Opslag van volgoed

Volume:
Volume:
Volume:

_ ± _________________ m3
_ ± _________________ m3
_ ± _________________ m3

Laden direct vanaf uw stand
Laden via opslag

Datum/tijd:
______________________
Datum/tijd vanaf stand: ______________________
Datum/tijd uit opslag: ______________________

Overige diensten
Aanvraag voor (inter)nationaal transport
Laad / afhaal adres:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Openingstijden:
Heftruck aanwezig op afhaaladres?

Standbevoorrading
Huur van opslagcontainer
Huur hoogwerker met _______ meter platformhoogte
Overig, __________________________________
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_________________________________________
Ja

Data:
Type hoogwerker:
Datum/tijd:

Nee

8 ft
20 ft
______________________
______________________
______________________

CEVA Showfreight
Voorwaarden
CEVA Logistics Netherlands B.V.
Showfreight
VOORWAARDEN
Op alle werkzaamheden van CEVA Showfreight zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden zoals
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en
Rotterdam door de Nederlandse organisatie van Expeditie en Logistiek (Fenex), laatste versie van
toepassing De meest relevante artikelen treft u onderstaand aan. De Fenex voorwaarden sluiten niet in
alle gevallen aan op het dienstenpakket van CEVA SHOWFREIGHT. Derhalve is er voor gekozen om
aanvullende voorwaarden van toepassing te verklaren. Deze voorwaarden en een overzicht van de
belangrijkste Fenex artikelen treft u onderstaand aan. De volledige Fenex voorwaarden kunnen op
verzoek worden overhandigd.
VOORWAARDEN CEVA SHOWFREIGHT
A. Algemeen
1. Begrips-omschrijvingen
CEVA Showfreight (Divisie van CEVA Logistics Netherlands BV): Hierna te noemen CEVA
SHOWFREIGHT, verzorgt in opdracht van o.a. beursorganisatoren, standbouwers en
standhouders logistieke diensten t.b.v. beurzen, tentoonstellingen en evenementen.
Opdrachtgever: Bedrijf of organisatie die opdracht geeft aan CEVA SHOWFREIGHT om
werkzaamheden uit te voeren.
Standhouder: Bedrijf of organisatie dat deelneemt aan beurzen, tentoonstellingen en
evenementen.
Standbouwer: Bouwt in opdracht van de standhouder de stand, en draagt evt. zorg voor de
inrichting hiervan.
Hallen-verhuurder/beheerder: Eigenaar van een hallencomplex die standruimte verhuurt aan
beursorganisatoren of beursdeelnemers.
Beursorganisator: Bedrijf of organisatie dat evenementen en tentoonstellingen organiseert in
hallencomplexen, waarvan zij geen eigenaar is.
2. CEVA SHOWFREIGHT is gedurende de normale werkdagen en tijden op de locatie aanwezig. Ter
discretie van CEVA SHOWFREIGHT kunnen deze tijden worden aangepast. Werkzaamheden
uitgevoerd gedurende deze aangepaste tijden worden met een extra toeslag belast.
Alle extra kosten samenhangende met werkzaamheden uitgevoerd buiten normale
kantooruren, zoals bijv. reis en wachttijd worden op basis van nacalculatie bij de opdrachtgever
in rekening gebracht.
3. Indien opdrachtgever verzoekt om materiaal dat niet op de beurslocatie aanwezig is, dan kan
dit op aanvraag en bij beschikbaarheid worden ingezet. De aan- en afvoerkosten en de
volledige daghuur worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Indien na schriftelijke bevestiging van een opdracht door de opdrachtgever de diensten niet
worden afgenomen, behoudt CEVA SHOWFREIGHT zich het recht voor om maximaal 50% van
de waarde van deze opdracht bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
B. Vertegenwoordiger
Tenzij anders is overeengekomen, wordt een ieder die aan CEVA SHOWFREIGHT opdracht geeft
tot uitvoering van werkzaamheden, beschouwt als de geautoriseerde vertegenwoordiger van
de standhouder/bouwer/organisator t.b.v. wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze
vertegenwoordiger verklaart zich akkoord met de toepassing van zowel de CEVA
SHOWFREIGHT- als de Fenex voorwaarden. Tenzij anders is overeengekomen beschouwt CEVA
SHOWFREIGHT deze vertegenwoordiger als degene die gerechtigd is tot het geven van
instructies en aanwijzingen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
C. Uitvoering werkzaamheden
1. CEVA SHOWFREIGHT werkt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. Indien goederen geadresseerd zijn aan CEVA SHOWFREIGHT, beschouwt CEVA SHOWFREIGHT
dit als opdracht en zal zij (evt na contante betaling) tot verdere afhandeling/aflevering
overgaan. De kosten van deze werkzaamheden zullen bij de standhouder/bouwer/organisator
in rekening worden gebracht.
3. CEVA SHOWFREIGHT behoudt zich het recht voor om werkzaamheden zoals laden en/of lossen,
op te schorten, indien:
a. Niet duidelijk is in wiens opdracht de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
b. Zendinggegevens onduidelijk en/of niet compleet zijn.
c. Goederen zich in een dusdanige staat bevinden, dat eventuele afhandeling kan leiden tot
(verdere) schade aan goederen en/of derden en/of letsel kan toebrengen aan personen.
d. Het benodigde materiaal niet ter beschikking is.
e. Schade in enige vorm is- of kan ontstaan
f. Instructies van CEVA SHOWFREIGHT personeel niet correct worden opgevolgd.
g. De locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd niet bereikbaar of beschikbaar is.
D. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
1. Goederen zijn niet automatisch verzekerd, opdrachtgever dient zelf een (transport)
verzekering) af te sluiten.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden op en rond de stand, waardoor
de werkzaamheden binnen de overeen gekomen tijden kunnen worden uitgevoerd.
3. De standhouder / standbouwer wordt geacht, ten tijde van uitvoering van de werkzaamheden
aanwezig te zijn, teneinde de werkzaamheden te begeleiden en instructies te geven.
4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van schriftelijke instructies, m.b.t.
de uit te voeren werkzaamheden.
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E. Verantwoordelijkheid / Aansprakelijkheid CEVA SHOWFREIGHT
1. Indien niet anders overeengekomen, levert CEVA SHOWFREIGHT goederen direct af op de
stand, waarna deze daar voor rekening en risico van de standhouder / bouwer verblijven.
2. CEVA SHOWFREIGHT zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor schade aan
en vermissing van goederen welke onbeheerd in de beurshallen en/of standlocaties aanwezig
zijn.
3. CEVA SHOWFREIGHT is niet aansprakelijk voor de inhoud van de colli.
4. CEVA SHOWFREIGHT is niet aansprakelijk voor het aantal colli, dat vanaf de stand geladen, dan
wel in opslag geplaatst wordt.
5. CEVA SHOWFREIGHT is niet aansprakelijk voor schade en vermissing voorkomende uit het
onjuist etiketteren van de zendingen, welke in beheer van CEVA SHOWFREIGHT vervoerd dan
wel geladen zullen worden.
6. CEVA SHOWFREIGHT is, tenzij anders overeengekomen, niet aansprakelijk voor het onjuist
verladen van goederen, bij afwezigheid van de opdrachtgever.
7. CEVA SHOWFREIGHT is niet aansprakelijk voor schade voortkomende uit het gebruik van
ongeschikte transportmiddelen door de opdrachtgever.
8. CEVA SHOWFREIGHT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan vanwege onjuiste stuwage,
indien door of vanwege opdrachtgever of andere belanghebbenden, er geen of onvoldoende
aanwijzingen zijn gegeven en evt. bezwaren tegen de stuwage niet schriftelijk tijdens de
werkzaamheden bij CEVA SHOWFREIGHT in kennis zijn gebracht.
9. CEVA SHOWFREIGHT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het begeven van
hefwerktuigen, hijsmaterieel, en andere gereedschappen. Tenzij, indien het materiaal van
CEVA SHOWFREIGHT betreft, kan worden aangetoond dat het materiaal zich niet in goede staat
van onderhoud bevond, dan wel niet aan de door de overheid gestelde eisen voldeed, of bij het
ontbreken hiervan aan redelijk te achten eisen voldeed.

10. CEVA SHOWFREIGHT is niet aansprakelijk voor schade / vermissing veroorzaakt door partijen,
welke op het beursterrein werkzaam zijn, al dan niet in opdracht van hallenbeheerders / dan
wel beursorganisatoren.
11. CEVA SHOWFREIGHT neemt alleen schadegevallen in behandeling, indien de schade direct na
het ontstaan, maar in ieder geval voor het verlaten van de goederen van het beursterrein op
kantoor gemeld is, teneinde CEVA SHOWFREIGHT in de gelegenheid te stellen de schade op te
nemen en evt een expertise uit te laten voeren.
F. Instructies van Hallenbeheerders / Beursorganisatoren
1. Behandeling van goederen en emballage van deelnemers, zoals intern transport en opslag in
opdracht van hallenbeheerders, beursorganisatoren en andere belanghebbenden, komen voor
rekening van de standbouwer/standhouder.
2. Kosten voor werkzaamheden voortkomende uit wijzigingen in o.a. op- / afbouwtijden en
locatie komen voor rekening van standhouder /standbouwer.
G. Emballage Opslag
1. CEVA SHOWFREIGHT is niet verantwoordelijk voor aard, hoedanigheid en aantallen van
emballage, welke gedurende de opbouw van een beurs van de stand worden afgehaald.
2. CEVA SHOWFREIGHT behoudt zich het recht voor om na opdracht, de emballage op een door
CEVA SHOWFREIGHT te bepalen locatie op te slaan. De ligging van deze locatie heeft geen
invloed op de toepassing van de emballage-tarieven.
3. Bij het geven van de opdracht dient duidelijk te worden aangegeven in hoeverre er sprake is
van leeg- dan wel volgoed.
4. CEVA SHOWFREIGHT geeft geen garantie voor het tijdstip waarop de emballage wordt
teruggebracht naar de stand.
5. Emballage wordt doorgaans in niet adequaat afsluitbare ruimten opgeslagen. Derhalve is CEVA
SHOWFREIGHT niet aansprakelijk voor evt. schade en vermissing die hieruit voort kan vloeien.
6. De emballage-opslag is niet toegankelijk voor de opdrachtgever.
7. Na afloop van de beurs word de emballage teruggebracht naar de stand. Na aflevering op of bij
de stand ligt de verantwoordelijkheid voor de emballage bij de standhouder.
H. Opslag
1. CEVA SHOWFREIGHT is niet verantwoordelijk voor aard, hoedanigheid en aantallen van
goederen welke door de opdrachtgever in opslag worden gegeven.
2. Indien opgeslagen goederen schade toebrengen aan eigendommen van derden, materieel en
gebouwen, dan zullen de ontstane kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. De opslagruimte is toegankelijk gedurende de normale werktijden, na toestemming en onder
begeleiding van een medewerker van CEVA SHOWFREIGHT.
4. Het betreden van de opslagruimte is op eigen risico. Bij het betreden van de ruimte dienen
bezoekers zich te houden aan de voorschriften van CEVA SHOWFREIGHT.
5. De aan het bezoek verbonden begeleidingskosten, dienen door de opdrachtgever aan CEVA
SHOWFREIGHT te worden betaald.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe- of indirecte schade, welke door hem of de
onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen wordt veroorzaakt.
NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN (relevante artikelen) VAN DE
FENEX(Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek)
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en
Rotterdam op 1 juli 2004.
Aansprakelijkheid
Artikel 11.
1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. De expediteur is - onverlet het bepaalde in artikel 16 - niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij
de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de expediteur of
diens ondergeschikten.
3. De aansprakelijkheid van de expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of
reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak, met dien verstande dat in geval van
beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen zaken de
aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met
een maximum van 4.000 SDR per zending.
4. De door de zaken, bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal
gelden op het moment dat de schade is ontstaan. De expediteur is niet aansprakelijk voor gederfde
winst, gevolgschade en immateriële schade.
5. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor de expediteur niet aansprakelijk
is, dient de expediteur zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op
degene die voor de schade aansprakelijk is. De expediteur is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten
aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de expediteur zijn aanspraken op
de door hem ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.
6. De opdrachtgever is jegens de expediteur aansprakelijk voor schade tengevolge van de (aard der)
zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van
instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de
afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of
instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens
ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.
7. De opdrachtgever zal de expediteur vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen
ondergeschikten van zowel de expediteur als de opdrachtgever, die verband houden met de in het
vorige lid bedoelde schade.
8. De expediteur, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn
overeengekomen, niet als vervoerder, doch volgens deze voorwaarden aansprakelijk.
Artikel 12.
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de expediteur redelijkerwijze niet heeft kunnen
vermijden en waarvan de expediteur de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.
Artikel 13.
1. Ingeval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de expediteur
worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.
2. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of
terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de opdrachtgever
en dienen op eerste verzoek van de expediteur aan deze te worden voldaan.
Artikel 14.
1. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt de expediteur niet.
2. Tijden van aankomst worden door de expediteur niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 24.
1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Nederlandse
Expeditievoorwaarden".
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