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ALGEMENE VOORWAARDEN FLEVO TRADER 

Betreffende dienstverlening ten aanzien van opslag door en levering middels een 
“Forwarder” 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 

Flevo Trader: Flevo Trader B.V., gevestigd te (8305 BP) Emmeloord (Nederland) 
aan de Reaal 9D, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 61106607. 

Forwarder: de wederpartij van Flevo Trader, jegens wie deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn. 

Partijen: Flevo Trader en Forwarder gezamenlijk. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  

(i) alle rechtsverhoudingen waarin Flevo Trader zaken aan een derde-
koper heeft verkocht, en de Forwarder zich jegens die derde-koper 
heeft verbonden om in zijn opdracht die zaken onder zich te 
nemen, die te inspecteren en na ontvangst van toestemming van 
Flevo Trader (‘release’) af te geven aan de derde-koper;  

(ii) alle rechtsverhoudingen waarin Flevo Trader zaken van een derde-
verkoper heeft gekocht, en de Forwarder in opdracht van Flevo 
Trader die zaken onder zich neemt, inspecteert en na ontvangst van 
toestemming van de derde-verkoper (‘release’) af te geven aan 
Flevo Trader;  

(iii) alle andere rechtsverhoudingen waarin Partijen de toepasselijkheid 
van deze voorwaarden overeen komen.  

Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden éénmaal overeen is gekomen, 
geldt dat ze eveneens van rechtswege van toepassing zijn op toekomstige, 
soortgelijke overeenkomsten, zodat de toepasselijkheid niet weer opnieuw 
expliciet overeengekomen hoeft te worden. 
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2 De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de 
toepasselijkheid van enige set algemene voorwaarden, gebruikt door de 
Forwarder, uit. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit echter 
niet uit dat aanvullende sets algemene voorwaarden, gebruikt door Flevo Trader, 
van toepassing kunnen zijn. Bij strijdigheid tussen bepalingen in verschillende 
sets voorwaarden geldt de bepaling die, ter beoordeling van Flevo Trader, haar de 
beste rechtspositie biedt. 

Artikel 3 – Procedure in geval van optreden namens de wederpartij van 
Flevo Trader 

1 Indien Forwarder in opdracht van een derde-koper namens die derde van 
Flevo Trader gekochte zaken in ontvangst neemt, geldt tussen Forwarder en Flevo 
Trader de navolgende procedure. 

2 zaken worden Forwarder aangeleverd in verpakte toestand, op de vooraf 
overeengekomen locatie. Flevo Trader kan zich hierbij laten vertegenwoordigen 
door een derde partij, in het bijzonder een transporteur. Indien door Flevo Trader, 
of een haar vertegenwoordigende derde, op voorhand een tijdstip van aanlevering 
is opgegeven geldt die opgave enkel als benadering van het verwachte tijdstip, 
zonder dat Forwarder daar enig recht aan kan ontlenen. Forwarder dient er zorg 
voor te dragen dat er op het moment van aanlevering personeel aanwezig is om de 
zaken in ontvangst te nemen. 

3 Voorafgaand of ten tijde van de aanlevering van de zaken wordt aan 
Forwarder een lijst ter beschikking gesteld met een omschrijving van de zaken. 
Deze lijst zal, in ieder geval, kenbaar maken welk(e) type(s) zaken wordt 
aangeleverd, en in welke hoeveelhe(i)d(en).   

4 Forwarder is gehouden om, direct na het in ontvangst nemen van de zaken, 
te controleren dat de aangeleverde zaken overeenstemmen met de op de in het 
vorige lid bedoelde lijst. Tevens dient Forwarder te controleren dat de zaken geen 
direct kenbare gebreken vertonen.  

5 Forwarder zal de zaken “on hold” houden, dat wil zeggen dat ze onder 
geen beding ter beschikking worden gesteld aan derden, de derde-koper 
inbegrepen, tenzij Flevo Trader daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, 
conform deze voorwaarden. 
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6 Flevo Trader heeft het recht om op ieder gewenst moment, mits tijdens 
kantooruren, toegang te verkrijgen tot de zaken, teneinde ze te inspecteren en te 
beoordelen of aan alle op Forwarder rustende verplichtingen wordt voldaan. 

7 Flevo Trader heeft op ieder door haar gewenst moment de bevoegdheid 
om de zaken terug te nemen, voordat aflevering aan Koper heeft plaats gevonden. 

8 Na aanlevering zal Forwarder de zaken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen twee dagen, elementair inspecteren. Forwarder zal daarbij vaststellen of de 
door Flevo Trader opgegeven producten en hoeveelheden aanwezig zijn en geen 
gebreken kennen. 

9 Indien de zaken een afwijking vertonen zal Forwarder Flevo Trader en 
derde-koper daar per ommegaande van op de hoogte stellen, waarna Partijen in 
overleg zullen treden over de verdere gang van zaken, inventarisatie en 
afwikkeling. 

10 Indien de zaken geen afwijking vertonen zal Forwarder Koper daar zo per 
ommegaande van op de hoogte te stellen. Forwarder zal dit doen door de derde-
koper schriftelijk, onder gelijktijdig afschrift aan Flevo Trader, te berichten: 

(i) Welke zaken hij onder zich heeft, inclusief type, hoeveelheid en 
staat van de verpakkingen; 

(ii) Welke controles Forwarder heeft uitgevoerd; 

(iii) Dat daarbij geen onregelmatigheden, in het bijzonder gebreken, aan 
het licht zijn gekomen. 

Indien achteraf blijkt dat de rapportage niet deugdelijk is geweest is Forwarder 
aansprakelijk voor de ten gevolge daarvan door Flevo Trader geleden schade, 
zijnde minimaal de vervangingswaarde van de betreffende producten. 

11 Op het moment dat Flevo Trader van oordeel is dat de zaken aan derde-
koper, dan wel een andere derde, ter beschikking mogen worden gesteld zal Flevo 
Trader dit schriftelijk aan Forwarder kenbaar maken, door verzending van een 
“Release”. Dit bericht zal kenbaar maken welke zaken afgegeven kunnen worden, 
aan welke partij. Dit bericht zal worden gecommuniceerd middels een e-mail, en 
vervolgens telefonisch worden bevestigd. Enkel indien beide berichten als 
zodanig van Flevo Trader zijn ontvangen mag Forwarder over gaan tot afgifte aan 
van de op de Release aangeduide zaken afgeven aan de aangegeven derde partij.    
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12 Direct na aflevering van de zaken aan Koper zal Forwarder Flevo Trader 
daar van op de hoogte stellen, onder overlegging van de door Koper ondertekende 
verklaring en een kopie van het gebruikte identificatiebewijs.  

Artikel 4 - Procedure in geval van optreden namens Flevo Trader  

1 Indien Forwarder in opdracht van Flevo Trader door laatsgenoemde 
gekochte zaken in ontvangst neemt van de derde-verkoper, geldt tussen Forwarder 
en Flevo Trader de navolgende procedure. 

2 Forwarder stelt Flevo Trader, zodra de zaken door haar zijn ontvangen, 
daar schriftelijk van op de hoogte.  

3 Na aanlevering zal Forwarder de zaken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen twee dagen, inspecteren. Forwarder zal daarbij vaststellen of de door Flevo 
Trader opgegeven producten en hoeveelheden aanwezig zijn. Forwarder zal geen 
controle uitvoeren die verhinderd dat de zaken, indien gewenst, in dezelfde staat 
(inclusief verpakking) aan de wederpartij geretourneerd zouden kunnen worden. 

4 Indien de zaken een afwijking vertonen zal Forwarder Flevo Trader en 
derdeverkoper daar per ommegaande van op de hoogte stellen, waarna Partijen in 
overleg zullen treden over de verdere gang van zaken, inventarisatie en 
afwikkeling. 

5 Indien de zaken geen afwijking vertonen zal Forwarder derde-verkoper 
daar per ommegaande van op de hoogte te stellen. Forwarder zal dit doen door de 
derde-verkoper schriftelijk, onder gelijktijdig afschrift aan Flevo Trader, te 
berichten: 

(i) Welke zaken hij onder zich heeft, inclusief type, hoeveelheid en 
staat van de verpakkingen; 

(ii) Welke controles Forwarder heeft uitgevoerd; 

(iii) Dat daarbij geen onregelmatigheden, in het bijzonder gebreken, aan 
het licht zijn gekomen. 

Indien achteraf blijkt dat de rapportage niet deugdelijk is geweest is Forwarder 
aansprakelijk voor de ten gevolge daarvan door Flevo Trader geleden schade, 
zijnde minimaal de vervangingswaarde van de betreffende producten. 
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6 Zodra Forwarder van de derde-verkoper bericht ontvangt dat de zaken 
vrijgegeven mogen worden aan Flevo Trader zal Forwarder Flevo Trader daar 
schriftelijk en telefonisch van op de hoogte stellen. Vanaf dat moment zal 
Forwarder op geen enkele wijze belemmeren dat Flevo Trader de zaken onder 
zich neemt of laat nemen. Forwarder zal haar verplichting tot afgifte aan Flevo 
Trader derhalve bijvoorbeeld niet opschorten, ook niet door het uitoefenen van 
een retentierecht, noch daar enige vorm van beslag op (laten) leggen. 

7 Indien partijen overeenkomen dat Forwarder zorg zal dragen voor 
transport van de zaken naar Flevo Trader worden de kosten daarvan geacht 
inbegrepen te zijn in de overeenkomen prijs, en vindt dat transport plaats voor 
rekening en risico van Forwarder. 

Artikel 5 – Betalingen 

1 Forwarder zal een op voorhand overeengekomen vergoeding voor zijn 
dienstverlening factureren aan Flevo Trader. De factuur dient gespecificeerd te 
zijn, dat wil zeggen dat daaruit duidelijk dient te worden om welke zaken en 
welke Koper de gefactureerde dienstverlening betrekking heeft, en dat daarop het 
referentienummer van Flevo Trader is vermeld..  

2 Flevo Trader zal hetgeen zij verschuldigd is te voldoen binnen 60 dagen na 
ontvangst van een factuur die aan de in het vorige lid gestelde eisen voldoet, tenzij 
anders overeen gekomen. Flevo Trader is bevoegd hetgeen zij verschuldigd is te 
verrekenen met enige vordering die zij heeft op Forwarder, ook indien die 
vordering (nog) niet opeisbaar is. Flevo Trader is bovendien bevoegd om zijn 
betaling op te schorten, indien en gedurende de periode dat zij gerechtvaardigde 
reden heeft een tekortkoming aan de zijde van Forwarder te veronderstellen, ook 
indien die tekortkoming betrekking heeft op een andere overeenkomst dan degene 
waar de factuur op ziet. In dit geval zal, indien er een tekortkoming is, de factuur 
voldaan worden op het moment dat de tekortkoming is hersteld, dan wel 
verrekend worden met een uit die tekortkoming voortvloeiende (schade)vordering 
op Forwarder. Indien niet van een tekortkoming blijkt zal alsnog over worden 
gegaan tot betaling. 

3 Indien op voorhand een vergoeding overeen is gekomen voor de 
dienstverlening van Forwarder, maar de dienstverlening in werkelijkheid, om 
welke reden dan ook, minder omvat dan overeengekomen, zal Forwarder enkel 
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aanspraak kunnen maken op dat gedeelte van de vergoeding dat pro rata 
overeenkomt met de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid 

1 Forwarder is aansprakelijk voor de schade die Flevo Trader lijdt ten 
gevolge van niet nakoming van enige op Forwarder rustende verplichting, zonder 
dat daarvoor enige ingebrekestelling wordt vereist. De door Flevo Trader geleden 
schade wordt tussen partijen vastgesteld op de nieuwwaarde van de betrokken 
producten, tenzij Flevo Trader aannemelijk kan maken dat haar werkelijke schade 
hoger is of zal zijn, in welk geval die (volledige) schade vergoed dient te worden. 
Deze aansprakelijkheid geldt ook voor overige dienstverlening die samenhangt 
met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zoals in het 
bijzonder dienstverlening met betrekking tot transport. 

2 Flevo Trader is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Forwarder 
lijdt ten gevolge van zijn dienstverlening, in het bijzonder ten gevolge van de 
opslag van de zaken. Forwarder vrijwaart Flevo Trader van iedere claim, ingesteld 
jegens Flevo Trader door een derde, en betrekking hebbende op de door 
Forwarder geleverde diensten, in het bijzonder de opslag van de zaken. 

Artikel 7 – Eigendom en bewaarneming 

1 Vanaf het moment dat Forwarder de zaken onder zich heeft, of dat nu voor 
een derde-verkoper of Flevo Trader is, worden deze door Forwarder ten titel van 
bewaarneming gehouden. Forwarder is verplicht de zorg van een goed bewaarder 
in acht te nemen. Dit betekent onder meer, doch niet uitsluitend, dat Forwarder: 

(i) de zaken verzekerd heeft tegen (in ieder geval) diefstal (met of 
zonder braak), brand, waterschade,  schade veroorzaakt door de 
Forwarder; 

(ii) de zaken onder zodanige omstandigheden en condities worden 
opgeslagen als nodig zijn om ze in hun oorspronkelijke staat te 
houden; 

(iii) de zaken niet opent, uitpakt, verpakt, onderzoekt, verplaatst, of op 
enige wijze aanpast en/of bewerkt, anders dan voor zover deze 
handelingen nodig zijn voor uitvoering van zijn verplichtingen 
jegens Flevo Trader. 
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2 Forwarder is onder alle omstandigheden gehouden te waarborgen dat de 
zaken zich op het moment van aflevering aan de derde-koper ofwel aan Flevo 
Trader  in dezelfde staat bevinden als op het moment dat Forwarder ze onder zich 
kreeg, dus zonder gebreken, beschadigingen of aanpassingen – tenzij Forwarder 
aannemelijk kan maken dat deze ten tijde van aanlevering reeds aanwezig waren. 

3 Forwarder zal ten aanzien van de zaken zich nimmer op enig 
eigendomsrecht kunnen beroepen. 

4 Indien Forwarder in opdracht van een derde-koper zaken geleverd krijgt 
van Flevo Trader houdt Forwarder die zaken voor Flevo Trader, tot het moment 
dat Flevo Trader de zaken vrijgeeft voor afgifte aan de derde-koper, als hierboven 
beschreven. Vanaf dat moment houdt Forwarder de zaken voor de derde-koper. 

5 Indien Forwarder in opdracht van Flevo Trader zaken geleverd krijgt van 
een derde-verkoper houdt Forwarder de zaken voor die derde-verkoper, tot het 
moment dat Forwarder van die partij toestemming krijgt om de zaken af te geven 
aan Flevo Trader. Vanaf dat moment houdt Forwarder de zaken voor Flevo 
Trader. 

Artikel 8 – Geheimhouding 

Forwarder is gehouden jegens derden absolute geheimhouding te betrachten ten 
aanzien van al hetgeen hem bekend wordt ten aanzien van onderneming van Flevo 
Trader, de door Flevo Trader geleverde en/of gekochte zaken, de wederpartijen 
van Flevo Trader, de inhoud van de door haar gesloten overeenkomsten, en alle 
andere informatie betreffende Flevo Trader waar Forwarder bekend mee raakt ten 
gevolge van de overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing worden 
verklaard, behoudens voor zover kennisname door derden van dergelijke 
informatie strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de op Forwarder rustende 
verplichtingen. Forwarder garandeert dat een zelfde geheimhoudingsbeding is 
opgelegd aan al haar werknemers en derden als bedoeld in dit artikel. Bij niet 
nakoming van dit artikel verbeurt Forwarder, zonder dat daarvoor enige 
ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete van € 10.000 per 
overtreding, onverminderd het recht van Flevo Trader om nakoming en 
schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 9 – Recht en geschillen 
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Op de rechtsverhouding tussen Flevo Trader en Forwarder is Nederlands recht 
van toepassing. In het geval van een geschil zullen partijen dit (in eerste aanleg) 
ter beslechting voorleggen aan de bevoegde rechter te Zwolle. 

 

 

 

 

 


