ALGEMENE VOORWAARDEN BRING CARGO B.V. - ZWIJNDRECHT
Tarieven:
· Alle tarieven zijn huis/huis tarieven.
· Alle tarieven zijn gebaseerd op 1 laad- en 1 losadres.
· Alle tarieven zijn exclusief:
Douaneformaliteiten;
ADR en/of IMO toeslag;
BTW;
Variabele dieseltoeslag. Minimum 0 %.
· Bij extreme kostenstijgingen behouden wij ons het recht voor onze tarieven nader met u te bespreken.
· Bij extreme koersschommelingen behouden wij ons het recht voor om een valutatoeslag in rekening te brengen.
· Het minimum vrachtbedrag is gelijk aan het maximum van de daaraan voorafgaande staffel.
· Op alle tarieven zijn de algemeen geldende laad- en lostijden van toepassing:
Tot 3 laadmeter – 0,5 uur vrij. Tot 6 laadmeter – 1 uur vrij. Tot 9 laadmeter – 1,5 uur vrij.
Complete lading – 2 uur vrij. Bij overschrijding € 55,00 per uur of gedeelte hiervan.
· Afgetekend (kopie) afleverbewijs uitsluitend na schriftelijke aanvraag. Kosten € 15,00 per afleverbewijs. In sommige landen
kan aflevering plaatsvinden middels een digitale vrachtbrief.
· Bij annuleren van een boeking na 15:00 uur voorafgaand aan de dag van laden, behouden wij ons het recht voor om foutvracht
in rekening te brengen.
· Tenzij anders overeengekomen, vinden afhaling en aflevering plaats per internationale huif,- schuifzeiltrailer, ervan uitgaande
dat zowel de leveranciers alsmede uw bedrijf de beschikking hebben over laad,- losfaciliteiten en ook per trailer bereikbaar zijn.
· Tenzij anders overeengekomen zijn onze tarieven niet geldig voor afhalingen en/of leveringen op eilanden. Deze zijn op aanvraag.
· Europallets of andere emballage worden niet geruild.
· Colli langer dan 2,4 mtr. worden als volgt berekend:
Lengte in cm
Diameter in cm
240-399
400-599
600-799
800+
Kgs per
1 tot 19
350
400
450
500
strekkende
20 tot 39
450
500
550
600
40 tot 79
750
800
850
900
meter
Diameters >79 cm worden berekend als laadmeters
Berekeningsgrondslag:.
· 1 m3
=
333 kg
· 1 laadmeter
=
1.850 kg
· 1 Europallet
(120 x 80 cm)
=
740 kg
· 1 Blokpallet
(120 x 100 cm)
=
925 kg
· Afronding tot 1.000 kg op 10 kg naar boven, boven 1.000 kg op 100 kg naar boven
Transportopdrachten:
· Alle goederen dienen transportwaardig verpakt te zijn alsmede correct en volledig geadresseerd.
· Boekingen bij voorkeur per e-mail of via webbooking applicatie (met inlogcode).
· Opdrachten voor 15:00 uur gestuurd worden in principe de volgende werkdag geladen. Na 15:00 uur in overleg.
Toeslag gevaarlijke stoffen mits, ingeval van meerdere klassen, samenlading is toegestaan*
· Noorwegen
€ 71,00 per zending
· Zweden
€ 91,00 per zending
· Denemarken
€ 45,00 per zending
· Engeland
€ 35,00 per zending
· Ierland
€ 125,00 per zending
· Finland
€ 125,00 per zending
· Spanje
€ 35,00 per zending
* Gevaarlijke stoffen die vallen onder hoofdstuk 1.10 van het ADR handboek alsmede klasse 1 & 7 mogen wij niet vervoeren.
Overige mogelijke toeslagen
· Afhaling of levering op een bepaald dagdeel (AM of PM) en alleen gedurende kantoortijden
· Afhaling of levering met een tijdvenster van 2 uur (alleen gedurende kantoortijden)
· Afhaling of levering op een specifiek tijdstip
· Het maken van een losafspraak bij de ontvanger
· Het laden en/of leveren met een laadklep
Douane kosten.
· Uitvoeraangifte
· Invoeraangifte
· *o.b.v. maximaal 3 HS-codes, daarna Euro 7,50 per extra HS-code
· T-document
· Tijdelijke invoer/uitvoer
· Beperkt Fiscaal vertegenwoordiging
· Voorschotprovisie t.b.v. vooruitbetaling van btw en/of invoerrechten
· Handoverfee (indien er gebuikt gemaakt wordt van een eigen inklaringsagent)

€ 20,00 per zending
€ 35,00 per zending
in overleg
in overleg
in overleg

€ 50,00 o.bv. max. 3 posten
€ 50,00 o.bv. max. 3 posten
€ 50,00
in overleg
€ 95,00
3,0% van het bedrag (minimum € 30,-)
€ 30,00

Betalingscondities.
· Netto binnen 30 dagen na factuurdatum.
Algemeen:
· Voor meer informatie over Bring Cargo B.V. en de laatste versie van onze algemene voorwaarden: zie www.bring.nl
· Uitvoering opdracht na vaststelling kredietwaardigheid door onze verzekeraar. Bij een negatief advies zal om een
vooruitbetaling worden gevraagd.
· Transportverzekering wordt uitsluitend op aanvraag afgesloten.
· Wij vervoeren geen verhuisgoederen en laden en lossen bovendien niet bij particulieren.
· Wij voldoen aan de AVG wetgeving. Zie onze website www.bring.nl/privacy-policy voor onze privacy verklaring.
· Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd in de hoedanigheid van expediteur, waarop van toepassing de Nederlandse
Expeditie voorwaarden zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam,
laatste versie.

