
 
 

 

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. 

Voorwaarden:  

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, 

exclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffe van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 

onder nummer 28/2014. Op grond van art. 2 lid 4 en 5 LSV zijn op Expeditie werkzaamheden (doen 

vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditie 

voorwaarden, met uitsluiting van artikel 23. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met 

(de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te 

Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van 

de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kunt u 

ook via www.windhorst.nl onder het kopje algemene voorwaarden lezen en downloaden. 

 

 

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 email message. 

Conditions: 

On all of our activities, the Logistics Services Conditions (LSV) 2014 are applicable, excluding arbitration 

clause, as deposited at the Courts of Rotterdam on 2 April 2014 under number 28/2014. On the basis 

of article 2 section 4 and 5 LSV, the Dutch Forwarding conditions are applicable on forwarding 

activities, customs and tax services, with exclusion of article 23. All disputes arising from or related to 

(the) agreement(s) concluded between parties will be settled by the competent court in Rotterdam. 

Dutch law is applicable. The conditions are enclosed to you at concluded agreement and copies are 

available on request, free of charge. The conditions can be read and download from our website 

www.windhorst.nl under the header “Conditions”.   
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