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TOEPASSELIJKHEID 
Transcargo treedt op als expediteur. Als vaststaand geldt dat u met de inhoud van onze algemene voorwaarden  
bekend bent, en deze accepteert. Wij wijzen uw algemene voorwaarden van de hand. 
 
BETALING 
Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Onder voorbehoud van creditcheck.  
Facturatie zonder CMR. Deze zijn wél opvraagbaar.  
 
AANMELDINGSPROCEDURE 
Het aanmelden dient schriftelijk te geschieden, en uiterlijk één werkdag voor vertrekdatum vóór 12.00 uur. 
Te laat aanmelden komt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.  
 
VERPAKKING EN MARKERING 
Aangeboden goederen dienen goed verpakt en voorzien te zijn van duidelijke gegevens per collo omtrent product, 
volledige adressering van afzender en ontvanger, symbolen die de behandeling aangeven etc. Voor eventuele schade  
door ondeugdelijke verpakking blijft de opdrachtgever aansprakelijk. 
De afzender verzorgt alle benodigde vrachtdocumenten en overhandigt deze aan de chauffeur bij vertrek. 
Het laad- en losadres dient bereikbaar te zijn voor een internationale vrachtauto. 
Goederen dienen door verzender en ontvanger geladen en gelost te kunnen worden.   
Laadklep en/of heftruck zijn niet aanwezig en niet in de tarieven inbegrepen. 
 
LAAD- en LOSTIJDEN                                                                                                                                                                                                                                                             
Voorziene laad- respectievelijk lostijd: 1 uur voor deellading en 2 uren voor compleetlading. Ingeval van overschrijding 
van de gereserveerde laad- / lostijd, berekenen wij € 50,00 per uur of gedeelte van een uur voor wachttijd op basis  
van CMR-vrachtbrief. Tijdstippen van laden en lossen zijn altijd bij benadering en niet door ons gegarandeerd. 
 
Uitzondering deellading BENELUX hiervoor bedraagt de voorziene laad en respectievelijke lostijd maximaal 30 minuten. Ingeval 
van overschrijding van de gereserveerde laad- / lostijd, berekenen wij € 25,00 per kwartier of deel daarvan voor wachttijd op basis 
van CMR-vrachtbrief. Tijdstippen van laden en lossen zijn altijd bij benadering en niet door ons gegarandeerd. 
 
Toeslag tijdsleveringen voor laden en lossen: 
Deze toeslag wordt belast indien binnen een bepaalde tijd een zending opgehaald (laden) of afgeleverd (lossen) dient te worden. 

- Gebaseerd op een standaard werkdag 08.00 uur tot 17.00 uur (exclusief zaterdagen, zondagen en/of feestdagen); 
- Tijdvensters voor import worden naar boven afgerond op hele uren; 
- Tijdvensters voor export worden naar beneden afgerond op hele uren; 
- Tijdvensters dienen in hele uren afgerond te worden; 
- Ophaal- en/of aflevertijden worden alleen gehanteerd indien dit op de pre-alert en op de vrachtbrief vermeld staat. 

 
Import / Export: 
Ophalen / afleveren vóór 09.00 uur  € 50,00 per adres 
Ophalen / afleveren vóór 10.00 uur  € 40,00 per adres 
Ophalen / afleveren vóór 12.00 uur  € 30,00 per adres 
 
Tijdsbestek van: 
1 uur     € 50,00 per adres 
2 uur     € 40,00 per adres 
3 uur     € 30,00 per adres 
Tijdspecifiek gelijk of korter dan 1 uur € 50,00 per adres  
 
Lengtetarieven    Meer dan 2 meter toeslag € 15,00 per meter. 
     LTL zendingen niet hoger als 220 cm. 
WEIGERINGEN 
Kosten voor het retour nemen van zendingen, die worden geweigerd omwille van redenen, niet zijnde oorzaak Transcargo worden 
aan de opdrachtgever doorberekend. Kosten voor een nieuwe levering worden berekend volgens het geldende tarief. 
 
VOLUMEBEREKENING 
Voor metende goederen wordt de volgende omrekeningsfactor gehanteerd: 
1 Laadmeter 1750 kgs  1 m3 330 kgs 
1 europallet 700 kgs  1 blokpallet 875 kgs                            
Indien de gewichten mochten afwijken ten opzichte van bovenvermelde berekeningsmodellen, wordt steeds uitgegaan 
van de omrekening naar het hoogst betalend gewicht. 
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DOUANEFORMALITEITEN 
Onze prijsopgaves zijn exclusief de kosten voor douaneformaliteiten. 
Kosten aangifte ter uitklaring € 57,50 
Extra Item € 12,50 
Indien de waarde boven € 6.000,00 komt, dan dient er door de klant nog een Eur-1 aangevraagd te worden bij de KVK. 
Stempelen van het Eur-1 bij de douane kost € 27,50. 
De kosten van inklaring en het voldoen van de invoerrechten en BTW in het desbetreffende land dienen 
door de importeur rechtstreeks aan de douaneagent voldaan te worden, indien leveringsconditie DAP is. 
Bij accijnsgoederen dient de klant altijd zelf zorg te dragen voor de aangifte bij douane, Transcargo accepteert 
geen aansprakelijkheid indien aangifte om welke reden dan ook achterwege blijft. 
 
TARIEVEN / DIESELCLAUSULE 
Bovengenoemde opdracht wordt door Transcargo BV uitsluitend verricht als expediteur. Het tarief is inclusief  
expediteurscommissie. Het is u niet toegestaan op enigerlei wijze een direct samenwerkingsverband aan te gaan 
met een door ons ingeschakelde vervoerder op straffe van schadeplichtigheid. Tarieven zijn gebaseerd op de actuele koersen, 
tarieven en arbeidsvoorwaarden op 1 januari van het lopende jaar. De tarieven zijn exclusief BTW. Tarieven zijn inclusief tol, tenzij 
in de offerte anders staat vermeld. Tarieven kunnen tussentijds worden aangepast. Tarieven zijn exclusief eventuele kosten in 
verband met douaneformaliteiten. De tarieven zijn geldig tot 31 december of tot een nader genoemde datum in de offerte. 
Dieselclausule: de peildatum is 01.01.2009 en de peilprijs is € 0,8265 per liter exclusief BTW volgens www.tln.nl. Berekening: 
(maandgemiddelde -/- 0,8265) / 0,8265 * 22%. Het minimum van de dieseltoeslag is 0%. 
                                                                                                                                     
PALLETRUIL 
Een opdracht tot het ruilen van pallets vindt uitsluitend plaats indien uitdrukkelijk door ons schriftelijk bevestigd. De kosten voor 
europalletruil wordt op de offerte vermeld indien vooraf aan ons medegedeeld. Indien vooraf niet medegedeeld worden de kosten 
van de palletruil alsnog achteraf in rekening gebracht. De kosten bedragen minimaal 5% van het vrachttarief met een minimum van 
€ 25,00 exclusief de BTW. 
 
TRANSITTIJDEN  
Transittijden zijn altijd onder voorbehoud en verder ook onder meer afhankelijk van:  
* extreme weersomstandigheden.                    * rijverboden. 
* douane en overige controles.                         * andere oorzaken buiten toedoen van Transcargo. 
In de maanden juli en augustus kunnen de transittijden voor de diverse exportlanden met maximaal 2 dagen toenemen. 
 
KOSTEN ANNULERING 
75% van het vrachttarief bij annuleren één dag voor belading na 14.00 uur. 
100% van het vrachttarief bij annuleren op dag van belading, of indien geen, of niet alle, goederen aanwezig zijn op de  
overeengekomen tijd en plaats.  (Art 8:1110 -1113 BW.) 
 
VERZEKERING  
Bij hoge waarden kan een aanvullende verzekering wenselijk zijn. Wij kunnen daar schriftelijk desgevraagd voor zorgen. 
 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR KOSTEN 
De kosten worden in rekening gebracht aan diegene, die daarvoor volgens de leveringscondities in aanmerking komt. De 
opdrachtgever blijft aansprakelijk voor alle kosten, indien de afzender of ontvanger in gebreke blijft. De opdrachtgever 
blijft te allen tijde aansprakelijk ook voor eventuele demurragekosten.  
 
ADR GOEDEREN 
Indien de opdrachtgever gevaarlijke stoffen ten vervoer aanbiedt of doet aanbieden, dienen deze aan de wettelijke gestelde eisen 
te voldoen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, het vervoersdocument, de 
opdrachtverklaring en gevarenkaarten in de voorgeschreven talen. Denk hierbij aan de verplichtingen dat de gevarengoedkaarten 
in de talen van de eventueel te transiteren landen zijn bijgevoegd. De ADR-toeslag bedraagt ten minste 20% van het 
overeengekomen tarief en wordt op de offerte vermeld. 
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