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ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP KOELING B.V., GEVESTIGD TE USQUERT 
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Koop 
Koeling BV, gevestigd te Usquert (hierna: de bewaarnemer), betrekking hebbende op bewaarneming van zaken 
door de bewaarnemer, al dan niet in een koelhuis, in opdracht van degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de 
betreffende wederpartij (hierna: de bewaargever). Onder bewaarneming wordt in deze algemene voorwaarden 
tevens verstaan door de bewaarnemer uitgevoerde bijkomende werkzaamheden, zoals de inslag, het koelen of 
invriezen, behandeling en/of bewerking en de uitslag.  

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bewaargever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.  

 
Artikel 2 - Aanbieding 

2.1 Elke aanbieding van de bewaarnemer is vrijblijvend, óók indien die een termijn voor aanvaarding inhoudt, tenzij 
uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.  

2.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt een prijslijst van de bewaarnemer als een aanbieding, 
die geldig is totdat voor de bewaarnemer een volgende prijslijst van kracht wordt.  

 
 Artikel 3 - Overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop 

alsmede instructies en/of verzoeken en/of mededelingen in het kader daarvan, is voor de bewaarnemer 
uitsluitend bindend na uitdrukkelijke instemming van zijn directie of ingeval zaken feitelijk in bewaring worden 
genomen. Toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten van de bewaarnemer binden hem niet.  

3.2 Er zal sprake zijn van een overeenkomst van bewaarneming, ongeacht of partijen de ruimte waarin de zaken 
(zullen) worden bewaard bepaaldelijk zijn overeengekomen of niet.  

3.3 Eenzijdige annulering zijdens de bewaargever is ongeldig, tenzij de bewaarnemer zich schriftelijk met een 
dergelijke annulering akkoord verklaart. 

 
Artikel 4 - Bijzondere bepalingen rondom aanvang bewaarneming 

4.1 De bewaargever heeft het recht op afspraak, voorafgaand aan de aanlevering van de zaak, de ruimte(n) te 
inspecteren waarin deze zullen worden bewaard.  

4.2 Ingeval de bewaargever nalaat een inspectie als bedoeld in artikel 4.1 uit te voeren of naar aanleiding van een 
inspectie geen bezwaar maakt tegen de ruimte(n), heeft de bewaargever geen enkele aanspraak op de 
bewaarnemer ter zake van schade of verliezen verband houdende met de aard en de toestand van de betreffende 
ruimte(n). 

4.3 De bewaargever draagt zorg voor aanlevering van de zaken op de voor bewaring bestemde plaats danwel een 
andere door de bewaarnemer aangewezen plaats, zonder kosten voor de bewaarnemer. 

4.4 De bewaargever zal uiterlijk bij aanlevering van de zaken een schriftelijke beschrijving daarvan verstrekken aan 
de bewaarnemer, waarin in ieder geval per soort zaak zullen zijn vermeld de aard, het aantal, het gewicht, de 
waarde en bijzonderheden die voor de bewaarneming van belang zijn. De bewaarnemer heeft het recht de 
aangeboden zaken te weigeren op grond van het niet overeenstemmen van de soort, de aard, het aantal, het 
gewicht en/of de waarde van de aangeboden zaken met hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, alsmede op 
grond van de bijzonderheden als in dit lid bedoeld. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor de 
beschrijving of aanduiding van de zaken. 

4.5 De bewaargever dient ervoor zorg te dragen dat de zaken en hun verpakking bij aanlevering in goede en schone 
staat verkeren, alsmede dat de zaken bij aanlevering duidelijk gemerkt zijn. De bewaarnemer heeft het recht de 
bewaarneming te weigeren van zaken die bij aanlevering niet in goede en schone staat verkeren, waarvan bij 
aanlevering de verpakking niet in goede en schone staat verkeert, alsmede van zaken die bij aanlevering naar het 
oordeel van de bewaarnemer niet duidelijk zijn gemerkt. De enkele aanvaarding van zaken impliceert niet dat 
bewaarnemer erkent dat de zaken en/of de verpakking in goede en schone staat verkeren. 

4.6 De bewaarnemer heeft voorts het recht de bewaarneming te weigeren van zaken die naar zijn oordeel gevaar of 
schade (kunnen) opleveren voor andere bij de bewaarnemer in bewaring zijnde zaken, voor andere zaken van de 
bewaarnemer of derden of voor de plaats van bewaarneming. 

4.7 Ingeval de in bewaring te nemen zaken niet voldoen aan het bepaalde in de leden 4, 5 en/of 6 van dit artikel, 
maar de bewaarnemer deze zaken op wens van de bewaargever toch in bewaring neemt, komen alle daarmee 
verband houdende extra werkzaamheden en maatregelen voor rekening en risico van de bewaargever. 

4.8 De lossing van de zaken is voor rekening en risico van de bewaargever. 
4.9 De bewaarneming vangt aan zodra de betreffende zaken in de voor bewaarneming bestemde ruimte c.q. op de 

voor bewaarneming bestemde plaats zijn neergezet. 
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4.10 Indien de bewaargever de zaken niet op het overeengekomen of het door hem aangekondigde tijdstip aanlevert 
of afhaalt, is hij aansprakelijk voor alle daardoor voor de bewaarnemer ontstane schade en kosten.  

4.11 De bewaargever zal de bewaarnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die met de vertraging in de 
aanlevering en/of het afhalen  verband houden.  

4.12 De bewaarnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten verband houdende met vertraging 
in de aanvang van de bewaarneming, door welke oorzaak dan ook. Onverminderd het vorenstaande heeft de 
bewaarnemer in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

 
 Artikel 5 - Bijzondere bepalingen omtrent de bewaarneming 
5.1 De bewaarneming vindt plaats voor rekening en risico van de bewaargever. De bewaargever is verplicht de 

zaken tegen schade of verlies, door welke oorzaak, ook te verzekeren.  
5.2 De bewaarnemer zal gedurende de bewaring alle geldende c.q. overeengekomen voorschriften ter zake van de 

bewaring in acht nemen. De bewaarneming is tevens onderworpen aan de ter zake geldende wetten, 
voorschriften en aanwijzingen van overheidswege. Wijzigingen in de ter zake geldende wetten, voorschiften en 
aanwijzingen van overheidswege na totstandkoming van de overeenkomst worden geacht deel uit te maken van 
deze overeenkomst. Daaruit voortvloeiende kostenverhogingen zijn voor rekening van de bewaargever. 

5.3 De bewaarnemer zal slechts gehouden zijn tot het treffen van bijzondere maatregelen ter zake van de bewaring, 
indien partijen dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen en de bewaarnemer voldoende gelegenheid heeft gehad 
om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. De kosten die zijn gemoeid met dergelijke maatregelen en 
voorbereidingen komen ten laste van de bewaargever.  

5.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de bewaarnemer niet gehouden (maar wel bevoegd) 
werkzaamheden aan of met betrekking tot in bewaring genomen zaken uit te voeren buiten de bij de 
bewaarnemer gebruikelijke werkuren op werkdagen. Alle (extra) kosten verband houdende met het uitvoeren 
van werkzaamheden buiten de bij de bewaarnemer gebruikelijke werkuren op werkdagen komen ten laste van de 
bewaargever.  

5.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de bewaarnemer niet gehouden (maar wel te allen tijde 
bevoegd) om de in bewaring genomen zaken te onderzoeken, controleren, wegen of meten en/of daaruit 
monsters te trekken.  

5.6 Ingeval de bewaarnemer op grond van onderzoek, controle, weging, meting of monsterneming als bedoeld in het 
vorige lid constateert dat enige opgave van de bewaargever omtrent de in bewaring genomen zaken onjuist is, 
komen de betreffende kosten voor rekening van de bewaargever en heeft de bewaarnemer het recht de grondslag 
voor de berekening van de door de bewaargever verschuldigde vergoeding te wijzigen overeenkomstig zijn 
constatering, onverminderd zijn overige uit deze voorwaarden en de overeenkomst voortvloeiende rechten.  

5.7 De bewaarnemer is vrij in de keuze van de ruimte waarin de zaken worden bewaard, mits deze geschikt is voor 
de betreffende soort zaken. De bewaarnemer heeft het recht de zaken tijdens de bewaarneming te allen tijde te 
verplaatsen naar een andere geschikte ruimte. De kosten van zo’n verplaatsing en het transport-risico komen 
voor rekening van de bewaargever, indien de verplaatsing plaatsvindt in het belang van de zaken of tengevolge 
van omstandigheden die de bewaarnemer niet kunnen worden toegerekend. 

5.8 Indien de plaats van bewaarneming die aan de bewaargever ter beschikking is gesteld, geheel of gedeeltelijk 
wordt beschadigd of ongeschikt wordt voor bewaring van de zaken, dan is bewaarnemer niet gehouden aan 
bewaargever een andere plaats van bewaring ter beschikking te stellen, tenzij sprake is van opzet of grove 
schuld van de bewaarnemer. 

5.9 De bewaarnemer is vrij in het bepalen van de wijze van bewaarneming/stapelen, hetgeen volgens de eisen van 
goed vakmanschap zal geschieden. Indien een bijzondere wijze van bewaarneming/stapelen vereist is, zal de 
bewaargever de bewaarnemer hierover tijdig voor aanvang van de bewaarneming informeren. Ingeval een 
andere wijze van bewaarneming/stapelen noodzakelijk is dan redelijkerwijs door de bewaarnemer had kunnen 
worden verwacht, komen het meerdere bewaarloon en de bijkomende kosten voor rekening van de bewaargever. 

5.10 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de bewaarnemer de luchttemperatuur en het 
luchtvochtigheidsgehalte volgens goed vakmanschap bepalen, zonder dat de bewaarnemer ter zake enige 
garantie verstrekt danwel ter zake in enigerlei opzicht aansprakelijk is. De bewaarnemer zal de luchttemperatuur 
en het luchtvochtigheidsgehalte tijdens de bij de bewaarnemer gebruikelijke werkdagen tenminste eenmaal per 
etmaal controleren en zorgen dat deze zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Geringe schommelingen, onder 
meer als gevolg van het uitvoeren van gebruikelijke werkzaamheden, zullen niet als afwijkingen (kunnen) 
worden beschouwd. 

5.11 Alle vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten van welke aard dan ook, zijn voor 
rekening van de bewaargever en de bewaargever zal de bewaarnemer ter zake vrijwaren. De bewaarnemer is 
niet gehouden zaken te aanvaarden waarop nog vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten 
van welke aard dan ook moeten worden betaald. 

5.12 De bewaarnemer heeft te allen tijde het recht om voor rekening en risico van de bewaargever terstond alle 
maatregelen te nemen, die de bewaarnemer noodzakelijk acht ter voorkoming van (het gevaar van) verlies of 
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beschadiging van de zaken zelf, van andere zaken of van de opslagruimte(s), danwel dood of lichamelijk letsel 
van personen en/of dieren. Onder de in de vorige zin bedoelde maatregelen kan ook zijn begrepen vernietiging 
van de zaken zelf. De bewaarnemer zal aan de bewaargever kennis geven van de door hem genomen 
maatregelen als hiervoor bedoeld. 

5.13 De bewaarnemer heeft het recht (maar is niet verplicht) een opslagbewijs op naam voor de in bewaring 
genomen zaken af te geven. De bewaarnemer is jegens de bewaargever bevrijd, indien hij de zaken afgeeft aan 
degene te wiens naam het opslagbewijs staat of diens rechtsverkrijgenden. De bewaarnemer heeft het recht 
(maar is niet verplicht) de houder van het opslagbewijs als rechthebbende te beschouwen. 

5.14 De bewaargever heeft slechts toegang tot de terreinen van de bewaarnemer en de plaats van bewaring met 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de bewaarnemer en uitsluitend gedurende de bij de bewaarnemer 
gebruikelijke werkuren op werkdagen en alleen onder geleide van een door de bewaarnemer aangewezen 
persoon. 

5.15 Alle personen die zich op de terreinen van de bewaarnemer en de plaats van bewaring bevinden zijn verplicht 
zich te houden aan de regels, voorschriften, formaliteiten en aanwijzingen van de bewaarnemer, zijn 
ondergeschikten, alsmede de bevoegde autoriteiten. Het betreden van de terreinen van bewaarnemer en de plaats 
van bewaarneming geschiedt geheel voor eigen risico. 

5.16 De bewaarnemer is te allen tijde gerechtigd aan een ieder de toegang tot zijn terreinen en de plaats van 
bewaarneming, desgewenst met onmiddellijke ingang, te ontzeggen, indien zijn (bedrijfs)belangen dat naar zijn 
oordeel vergen. 

 
Artikel 6 - Bijzondere bepalingen rondom duur en einde bewaarneming 

6.1 De bewaarneming wordt geacht te zijn beëindigd zodra de in bewaring genomen zaken de plaats van bewaring 
hebben verlaten teneinde te worden uitgeslagen.  

6.2 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt door het verloop daarvan, tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door elk van partijen 
worden beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.  

6.3 Ingeval van beëindiging van de overeenkomst is de bewaargever verplicht de zaken terug te nemen. Het tijdstip 
van terugname wordt in onderling overleg vastgesteld doch zal uiterlijk de laatste dag van de overeenkomst zijn. 
Bewaargever is verplicht vóór terugname van de zaken aan de bewaarnemer te betalen al hetgeen de 
bewaargever aan de bewaarnemer verschuldigd is en een eventueel ontvangstbewijs terug te geven.  

6.4 Indien de bewaargever tekortschiet in zijn verplichting tot terugneming als bedoeld in het vorige lid, heeft de 
bewaarnemer het recht om voor rekening en risico van de bewaargever alle maatregelen te nemen die nodig zijn 
voor de ontruiming van de ruimte waarin de zaken zijn opgeslagen. De bewaargever is aansprakelijk voor alle 
schade en kosten die ontstaan door een dergelijk tekortschieten en zal bewaarnemer vrijwaren tegen alle 
aanspraken van derden ter zake.  

6.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden heeft de bewaargever het recht te allen tijde zijn zaken terug te 
nemen na betaling van alle aan de bewaarnemer verschuldigde bedragen.  

6.6 De bewaarnemer heeft het recht de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder 
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op grond van dringende redenen. Als dringende redenen worden 
onder meer aangemerkt: 
a. tekortschieten door de bewaargever in de nakoming van een of meer uit de overeenkomst of deze 

voorwaarden voortvloeiende verplichtingen; 
b. het (gevaar van) verlies of beschadiging van zaken zelf, van andere zaken of van de ruimtes waarin de 

zaken worden bewaard, danwel dood of lichamelijk letsel van personen en/of dieren als gevolg van de 
(verdere) aanwezigheid van de zaken in de betreffende ruimte(s); 

c. gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ruimte(s) waarin de zaken worden bewaard als gevolg van een 
omstandigheid die niet aan de bewaarnemer is toe te rekenen.  

6.7 De bewaarnemer is verplicht bij het einde van de bewaarneming dezelfde hoeveelheid c.q. hetzelfde gewicht 
c.q. dezelfde omvang van de zaken aan de bewaargever af te leveren, verminderd met eerder gedane leveringen.  

6.8 De bewaarnemer heeft het recht (maar is niet verplicht) de afgifte te verlangen van een ontvangstbewijs of een 
schriftelijke door de bewaargever of diens vertegenwoordiger getekende opdracht, alvorens hij de zaken 
aflevert. De bewaarnemer heeft het recht (maar is niet verplicht) van degene die de zaken in ontvangst wenst te 
nemen te verlangen, dat deze zijn rechten daarop zal aantonen.  

6.9 Indien de bewaarnemer op redelijke gronden twijfelt aan wie hij de zaken moet afleveren, is hij bevoegd de 
aflevering op te schorten totdat daaromtrent genoegzame duidelijkheid ontstaat. Afname door de bewaargever 
houdt tevens finale kwijting en decharge van de bewaarnemer in. 

6.10 De bewaargever is na het einde van de bewaarneming gehouden aan bewaarnemer de kosten te betalen voor het 
reinigen van de plaats van bewaarneming, die gebruikt is voor zijn zaken. 
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 Artikel 7 - Prijzen/tarieven 
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de bewaargever de prijzen/tarieven verschuldigd die 

gewoonlijk door de bewaarnemer in rekening worden gebracht.  
7.2 Alle prijzen/tarieven zijn exclusief belastingen - waaronder BTW - en heffingen.  
7.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hebben de prijzen/tarieven uitsluitend betrekking op 

gebruikelijke werkzaamheden ten behoeve van de bewaring, te weten: de inslag, het koelen of invriezen, de 
bewaring als zodanig en de uitslag. Alle andere werkzaamheden en kosten zullen afzonderlijk in rekening 
worden gebracht.  

7.4 Ingeval van verhoging van de kostprijs van bewaarnemer of bestanddelen daarvan, heeft de bewaarnemer het 
recht de overeengekomen prijzen/tarieven dienovereenkomstig eenzijdig te verhogen. Prijswijzigingen gelden 
met onmiddellijke ingang en worden zo spoedig mogelijk ter kennis van de bewaargever gebracht. 
 
Artikel 8 - Betaling 

8.1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden uiterlijk dertig 
dagen na factuurdatum.  

8.2 Het bewaarloon en andere kosten worden in rekening gebracht over volle maanden, waarbij een gedeelte van de 
maand geldt als een volle maand.  

8.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, effectief in de valuta als vermeld op de 
factuur. In het geval de bewaargever ter zake van de uitvoering van de overeenkomst op de bewaarnemer 
aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft hem dit niet van zijn verplichting tot betaling op de 
overeengekomen wijze 

8.4 Indien de bewaarnemer goede grond heeft te vrezen dat de bewaargever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is 
de bewaarnemer gerechtigd naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van de 
betalingsverplichtingen van de bewaargever te verlangen. De bewaarnemer heeft het recht de nakoming van zijn 
verplichtingen op te schorten, totdat de bewaargever deze zekerheid heeft gesteld.  

8.5 Indien de bewaargever niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, 
is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het 
opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, 
onverminderd de aan de bewaarnemer verder toekomende rechten.  

8.6 De kosten, zowel in als buiten rechte, die de bewaarnemer maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-
behoorlijke nakoming door de bewaargever van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke 
incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de bewaargever te worden vergoed. De 
buitengerechtelijke incassokosten worden tussen de bewaarnemer en de bewaargever berekend overeenkomstig 
het tarief van de Nederlandse Orde Van Advocaten, met een minimum van ƒ 500,--. 

 
 Artikel 9 - Retentierecht en pandrecht 
9.1 Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bewaargever aan de bewaarnemer verschuldigd is of zal 

worden, uit welke hoofde ook, heeft de bewaarnemer retentierecht en pandrecht op alle gelden en zaken van de 
bewaargever, die hij te eniger tijd onder zich heeft. Het pandrecht wordt gevestigd door het enkele aangaan van 
de overeenkomst respectievelijk het enkele in de macht van de bewaarnemer brengen van de zaken.  

 
 Artikel 10 - Tekortschieten 
10.1 In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de bewaargever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet 

aan een van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst, danwel indien het aan ernstige 
twijfel onderhevig is of de bewaargever in staat is aan zijn verplichtingen jegens de bewaarnemer te voldoen, 
alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, 
overdracht of bezwaring van het bedrijf van de bewaargever, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding 
van een belangrijk deel van zijn vorderingen, en voorts ingeval van zaken van de bewaargever in conservatoir of 
executoriaal beslag worden genomen, heeft de bewaarnemer het recht om zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd hem verder toekomende rechten.  

10.2 In de gevallen als bedoeld in lid 1 zullen alle vorderingen van de bewaarnemer op de bewaargever terstond en 
geheel opeisbaar zijn, ongeacht of de bewaarnemer is overgegaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst.  

10.3 Indien de bewaargever tekortschiet in zijn verplichting de zaken na beëindiging van de overeenkomst terug te 
nemen, alsmede indien de bewaargever tekortschiet in zijn betalingsverplichting jegens de bewaarnemer en de 
bewaarnemer ter zake een retentierecht of pandrecht heeft, heeft de bewaarnemer het recht de zaken op kosten 
van de bewaargever te verkopen en zichzelf uit de opbrengst daarvan te voldoen. De bewaarnemer is vrij om de 
zaken hetzij onderhands hetzij op een publieke veiling te verkopen en is niet gehouden ter zake van de verkoop 
enige formaliteiten in acht te nemen. De bewaarnemer zal de opbrengst van de verkoop, na aftrek van alle 
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kosten en al zijn eigen vorderingen, gedurende een jaar ter beschikking houden van de bewaargever. Indien de 
bewaargever die opbrengst niet binnen voornoemde termijn opvordert, vervalt deze aan de bewaarnemer. Over 
deze opbrengst zal in geen geval rente worden vergoed. 

10.4 Indien aannemelijk is dat de kosten van verkoop hoger zullen zijn dan de baten of indien ondanks redelijke 
inspanningen geen koper wordt gevonden, heeft de bewaarnemer het recht zaken op kosten van de bewaargever 
te vernietigen, onverminderd de verplichtingen van de bewaargever uit hoofde van de overeenkomst en voorts 
onverminderd de verdere rechten van de bewaarnemer.  

 
 Artikel 11 - Aansprakelijkheid 
11.1 De bewaarnemer zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade aan of verlies van zaken, ontstaan 

voordat de bewaarneming van de zaken is aangevangen respectievelijk nadat de bewaarneming van die zaken is 
geëindigd.  

11.2 De aansprakelijkheid van de bewaarnemer is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven 
verplichtingen.  

11.3 Ingeval van schade aan of verlies van in bewaring genomen zaken is de bewaarnemer slechts aansprakelijk 
indien de oorzaak daarvan is gelegen in opzet of grove schuld van de bewaarnemer zelf.  

11.4 De aansprakelijkheid van de bewaarnemer is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan zes x het 
bewaarloon over een maand van de betreffende zaken. 

11.5 De aansprakelijkheid van de bewaarnemer strekt zich nimmer uit tot gederfde winst, bedrijfsschade of andere 
indirecte schade.  

11.6 De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor door ondergeschikten gegeven inlichtingen of adviezen, tenzij 
deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.  

11.7 Met betrekking tot alle personen en alle zaken geldt voor de periode, dat zij zich bevinden onder opzicht en/of 
op het (bedrijfs-)terrein of de ruimte(s) van de bewaarnemer, dat de bewaarnemer voor dood, lichamelijk  en/of  
geestelijk letsel of welke verwonding dan ook (voor wat betreft personen) en voor beschadiging, diefstal, 
vernieling, verlies, tenietgaan of welke schade ook (voor wat betreft zaken) in geen geval aansprakelijk is, 
behalve voor zover mocht blijken van opzet of grove schuld van de bewaarnemer zelf.  

11.8 Mocht de bewaarnemer door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, waarvoor hij in zijn verhouding 
tot de bewaargever niet aansprakelijk is, dan is de bewaargever verplicht de bewaarnemer voor dergelijke 
schade en aansprakelijkheid te vrijwaren en hem ter zake volledig schadeloos te stellen.  

11.9 De in bovenstaande leden voor de bewaarnemer zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van 
aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van zijn 
ondergeschikten en ieder ander die door hem in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, ook indien 
sprake is van opzet of grove schuld. 

11.10 Onverminderd het elders in deze voorwaarden en de overeenkomst bepaalde is de bewaargever aansprakelijk 
voor alle schade van welke aard dan ook, door zijn zaken aan de plaats van bewaarneming en/of andere zaken 
van de bewaarnemer of derden veroorzaakt. 

11.11 De bewaargever is jegens de bewaarnemer aansprakelijk en zal de bewaarnemer vrijwaren voor alle schade, 
gevolgen en vorderingen van derden, die voortvloeien uit onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, 
aanduidingen, mededelingen en aanwijzingen over de zaken, ook als deze niet aan de bewaargever te wijten 
zijn. 
 
Artikel 12 – Overmacht 

12.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de bewaarnemer onafhankelijke 
omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de 
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of zodanig bemoeilijken dat onverkorte 
uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van de bewaarnemer kan worden gevergd, alsmede voor 
zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, in- en uitvoerverboden, 
overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken, werksta-
king, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, diefstal, storingen in levering van energie, in 
machines of anderszins, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale weersomstandigheden, vorst, ziekten en 
plagen in gewassen, niet, niet-volledige en/of vertraagde levering door derden (toeleveranciers). Alle hier 
bedoelde omstandigheden leveren overmacht op voor de bewaarnemer, ongeacht of die omstandigheden zich 
voordoen bij de bewaarnemer dan wel bij derden (toeleveranciers).  

12.2 In geval van overmacht heeft de bewaarnemer het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de 
uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste  drie (3) maanden op te schorten hetzij de overeenkomst 
geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden zal zijn. 
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Artikel 13 - Overdracht 

13.1 Het is de bewaargever niet toegestaan zijn uit deze voorwaarden en de overeenkomst voortvloeiende rechten en 
verplichtingen aan een derde over te dragen. 

 
Artikel 14 - Verval 

14.1 Alle vorderingen uit hoofde van of in verband met de bewaarneming tegen de bewaarnemer vervallen, indien zij 
niet binnen 48 uur na het einde van de bewaarneming aan de bewaargever zijn gemeld. 

14.2 Aanspraken tegen de bewaarnemer die op grond van artikel 14 lid 1 tijdig zijn gemeld, vervallen, indien de 
bewaarnemer niet binnen zes maanden na melding in rechte is betrokken. 

14.3 In geval van schade aan of verlies van zaken, die de bewaarnemer niet aan bewaargever heeft gemeld, begint de 
in het vorige lid bedoelde termijn te lopen op de dag waarop de bewaargever de schade of het verlies heeft 
ontdekt, althans redelijkerwijs had kunnen ontdekken. 

 
Artikel 15 – Algemeen 

15.1 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de 
overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet 
rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen. 

15.2 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst in strijd mochten komen met dwingend rechtelijke 
bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste 
bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst. 
 
Artikel 16 - Geschillen en toepasselijk recht 

16.1 Ter zake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die 
daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden zal in eerste aanleg uitsluitend 
bevoegd zijn de rechter in het arrondissement waar de bewaarnemer gevestigd is, tenzij de bewaarnemer uit-
drukkelijk een andere bevoegde rechter aanwijst. 

16.2 Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn 
of daarmee verband houden,  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 

                                     -.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


