
 
  
  

 
  
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde. Windhorst 
Transport B.V. kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid 
van de informatie in het e-mailbericht geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich 
nemen. Windhorst Transport B.V. is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of 
gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op dit e-mailbericht en/of de 

inhoud daarvan uit te sluiten. 
 
 
Op al onze werkzaamheden zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden van toepassing: 
 
Vervoer: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd door de Stichting 
vervoeradres ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; bij 

internationaal vervoer zijn de AVC 2002 aanvullend op het C.M.R. van toepassing; 
Expeditie: De Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX op 4 januari 1999 

ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam met 
uitsluiting van artikel 23; 
Physical Distribution: De Physical Distributionvoorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam onder resp. nr. 177/2000 en 116/2000; 
Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn 

gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter 
griffie van de Arrondissementsrechtbank te „s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. 
Betaling binnen 28 dagen. Reclames schriftelijk binnen 8 dagen na faktuurdatum. 
 
Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van 
toepassing. De voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegestuurd. De voorwaarden kunt u 

ook teruglezen en downloaden via onze website www.windhorst.nl onder het kopje “Voorwaarden”. 
 
 
 
 
 
This e-mail message is only for the intended recipient. Windhorst Transport B.V. is not able to 

guarantee the correctness and/or the exhaustiveness of the information contained in the e-mail 
message and cannot accept any obligations from that. Windhorst Transport B.V. is compelled to 
exclude the liability for direct and consequential damages resulting from the use of this e-mail 
message and/or resulting from the resting on this e-mail message and/or the content from this e-
mail message.  
  
 

Depending on the nature of our activities the following conditions will be applicable: 
 
Transport: the General Transport conditions 2002 (AVC 2002) as deposited at the Registry of the 
District Courts at Amsterdam and Rotterdam; for international transport the AVC 2002 conditions 
are applicable in addition to the C.M.R. conditions; 
Forwarding: The Dutch Forwarding conditions as deposited by the FENEX at the Registry of the 

District Courts at Amsterdam, Arnhem, Breda and Rotterdam, excluding article 23; 
Physical Distribution: The Physical Distribution conditions 2000, as deposited at the Registry of 
the District Courts at Amsterdam and Rotterdam under respectively no. 177/2000 and 116/2000; 
Payment: For all activities not mentioned above the general “Transport and Logistiek Nederland” 

payment terms are applicable, as deposited at the Registry of the District Court at The Hague on 
July 2nd, 2002 under no. 69/2002. 
Payment within 28 days. Queries must be notified in writing within eight days after date of invoice. 

 
With regard to the above mentioned always the latest deposited version is applicable. Copies 
available on request, free of charge. The conditions can be read and downloaded from our website 
www.windhorst.nl under the header “Conditions”. 

 


