24h service transport- en onderhouddiensten
Algemene voorwaarden van Peter van de Bovenkamp, h.o.d.n. PeBo transportservice
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53184890.

Artikel 1 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten tussen PeBo transportservice en opdrachtgever.
2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met PeBo
transportservice een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie PeBo transportservice een
levering, dienst of andere prestatie verricht.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk
overeengekomen worden.
4. Deze voorwaarden sluiten eventuele inkoopwaarden van de opdrachtgever volledig uit.
5. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de
overige bepalingen onverlet en worden opdrachtgever en Pebo transportservice geacht een geldig
vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte
zoveel mogelijk benadert.
Artikel 2 – Opdracht en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven hoe ook genaamd en op welke wijze en door wie van de
opdrachtnemer en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van
de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, geldende prijzen, specificaties, tarieven en
de bij Pebo bekende uitgangspunten waaronder de informatie die van belang is voor het uitvoeren
van de opdracht en die Pebo Transportservice van de opdrachtgever heeft ontvangen vóór het
opstellen van de kostenbegroting/prijsopgave. Een door Pebo transportservice gedane aanbieding,
offerte, prijsopgave hoe ook genaamd is in ieder geval slechts gedurende 2 weken geldig vanaf het
moment dat de aanbieding, offerte, prijsopgave hoe ook genaamd door Pebo transportservice is
gedaan.
2. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling (telefonisch) of schriftelijk
gegeven. Een afschrift van de schriftelijke opdracht wordt desgewenst door de opdrachtgever aan
de opdrachtnemer verstrekt. Onder schriftelijk wordt eveneens ”per email” verstaan.
3. Indien een opdracht slechts mondeling is gegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de
opdrachtnemer, dan wel de factuur van PeBo transportservice dan wel andere documenten van
opdrachtnemer als bewijs van het bestaan en van de inhoud van een de overeenkomst, behoudens
tegenbewijs.
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4. Pebo transportservice is niet gebonden aan aanbiedingen waarin kennelijke verschrijvingen of
telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet
bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze
waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Pebo transportservices bepaald.
Pebo transportservice heeft het recht om, indien dat door Pebo transportservice noodzakelijk ofwel
wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen
laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.
5. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van opdrachtgever of omdat er onvoorziene
reparaties moeten plaatsvinden, maken geen deel van de opdracht uit en zullen door Pebo
transportservice afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de
medewerkers van Pebo transportservice, al dan niet op locatie, blijkt dat er meerwerkzaamheden
moeten worden verricht die niet in de opdracht zijn opgenomen, zal zo spoedig mogelijk hiervoor
tevoren toestemming aan opdrachtgever worden gevraagd. Als wegens spoedeisendheid die
meerwerkzaamheden echter uitgevoerd moeten worden zonder dat opdrachtgever hiervan in
kennis is gesteld/kan worden gesteld, is opdrachtgever voor deze meerwerkzaamheden toch een
vergoeding verschuldigd conform het bij opdrachtgever bekende uurtarief van Pebo
transportservice en/of de daadwerkelijke meerkosten van materialen etc. Dit extra te betalen
bedrag geldt ook indien blijkt dat door onvoorziene omstandigheden de vooraf door Pebo
transportservice afgegeven prijsopgave zó laag is dat de kosten de opbrengst overstijgen.
Artikel 3 – Prijzen
1. Alle door de opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting
andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien sprake is van prijsstijgingen, die van leveranciers van de opdrachtnemer daaronder
begrepen, alsmede bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, arbeidsvoorwaarden
valutaverhogingen of dergelijk omstandigheden, die zich voor doen na het tot stand komen van de
overeenkomst tussen partijen, is de opdrachtnemer bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen
overeenkomstig deze stijging.
2. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van een overeenkomst.
3. Werkplaatsuurtarieven zijn niet inbegrepen in de prijzen van materialen, onderdelen van derden,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Naast de in de opdracht vermelde kostenbegroting/prijsopgave is opdrachtgever voorts ook
verschuldigd kosten verbonden aan meerwerk etc zoals is opgenomen in artikel 2.5, declaraties
van door Pebo transportservice ingeschakelde derden en/of een spoedtoeslag zoals nader bepaald
in artikel 3.5
5. Pebo transportservice is gerechtigd om in voorkomende gevallen een spoedtoeslag in rekening te
brengen, indien er bijvoorbeeld langs de weg of op locatie een spoedreparatie uitgevoerd moet
worden. De toeslag is dan een bedrag dat overeenkomt met de gewerkte tijd tegen het bekende
uurtarief van Pebo transportservice, de extra gereden kilometers, het gebruikte materiaal etc.
Artikel 4 – Verlengd Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. Alle in het kader van de overeenkomst (op) en daaraan vast geleverde en nog (op) te leveren zaken
blijven eigendom van PeBo transportservice totdat alle vorderingen in het kader van de

Pagina 2 van 11

overeenkomst of andere tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten die
de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever volledig zijn betaald.
2. Zolang het eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze zaken niet
verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat
de opdrachtnemer in zijn belang als eigenaar van de zaak schaadt of kan schaden bij de
opdrachtnemer te melden.
3. De opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de
opdrachtgever onder zich heeft op de ter reparatie of ter onderhoud aan hem geboden
aanhangwagen, bedrijfswagen of andere zaken, indien en voor zolang als de opdrachtgever de
kosten van de werkzaamheden aan de betreffende zaak niet of niet geheel voldoet en/of de
opdrachtgever de kosten van eerdere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan
diezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet en/of de opdrachtgever andere vorderingen die
voortvloeien uit de contractuele relatie met de opdrachtnemer niet of niet in zijn geheel voldoet,
inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de opdrachtgever krachtens enige
overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtnemer verschuldigd is of zal
zijn.
4. Door zaken in de macht van de opdrachtnemer te (doen) brengen, vestigt de opdrachtgever daarop
een pandrecht ten gunste van opdrachtnemer voor al hetgeen hij aan de opdrachtnemer, uit welke
hoofde dan ook, verschuldigd is of zal worden. Tenminste zijn daaronder begrepen vorderingen uit
hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.
5. De opdrachtnemer is gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die
zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het
object, indien de vorderingen niet of niet in zijn geheel voldaan zijn. De opdrachtnemer kan de
hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
Artikel 5 – Vervanging onderdelen
De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden
eigendom van PeBo transportservice, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat
geval dient de opdrachtgever direct na de op- of aflevering van een object deze onderdelen en/of
materialen in ontvangst te nemen.
Artikel 6 – Betaling
1. Tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen dient de betaling
uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum door de opdrachtnemer te zijn ontvangen, zonder dat de
opdrachtgever enige korting, beroep op verrekening, opschorting of inhouding toekomt. Deze
termijn is een zogenaamde fatale termijn in de zin van artikel 6:83 lid 1 BW.
2. Indien de opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is de
opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval
verschuldigd de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% over het achterstallige bedrag te
berekenen per dag vanaf de betreffende vervaldag, onverminderd de opdrachtnemer verder
toekomende rechten.
3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van
opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit
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vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met dien verstande dat in afwijking van het
bepaalde in artikel 2 lid 2 een minimum bedrag geldt gelijk aan 15% van het openstaande bedrag,
zulks met een minimum van EUR 250,-, onverminderd de aan de opdrachtnemer verder
toekomende aanspraken op schadevergoeding.
4. Niet (tijdige) betaling van een factuur brengt met zich dat alle andere facturen die Pebo
transportservice aan opdrachtgever heeft toegezonden, onmiddellijk opeisbaar zijn, ook al is de
uiterste termijn van betalen nog niet verstreken.
5. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door opdrachtgever
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in
mindering gebracht op de door opdrachtgever verschuldigde handelsrente en daarna op de oudste
openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van opdrachtgever.
6. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever in rechte moet betrekken om naleving van de
overeenkomst af te dwingen, is de opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke
procedure gemaakte kosten, zoals kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen indien
opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
7. De vordering van opdrachtnemer is terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de
opdrachtgever tegelijkertijd intreedt, indien:
a) De opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is
verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot
boedelafstand overgaat;
b) Beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt
gelegd;
c) De opdrachtgever haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt,
aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.
6. Schulden van de opdrachtgever –ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan de
opdrachtnemer contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.
7. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op
dezelfde wijze als andere facturen. Pebo transportservice is gerechtigd om betaling van al het
meerwerk te vorderen alvorens het uitgevoerd behoeft te worden.
Artikel 7: Wijziging en annulering
1. Wijzigingen en/of aanvullingen in de opdracht komen eerst tot stand na de uitdrukkelijke
schriftelijke instemming van Pebo transportservice, met uitzondering van díe wijzigingen en/of
aanvullingen die wegens spoedeisendheid niet vooraf schriftelijk door Pebo transportservice
kunnen worden bevestigd of niet mondeling vooraf met de opdrachtnemer kunnen worden
besproken.
2. Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk, waaronder ook wordt verstaan per mail, te
geschieden. Indien een opdrachtgever de opdracht annuleert heeft Pebo transportservice het recht
om de gemaakte materiaalkosten in rekening te brengen.
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Artikel 8 Levertijden en uitvoering van de overeenkomst, risico
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Pebo transportservice is gerechtigd om levertijden ook mondeling en
telefonisch op te schorten. Bij niet tijdige levering dient Pebo transportservice schriftelijk in
gebreke te worden gesteld.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor rekening en risico
van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle
transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade veroorzaakt door het transport voor
rekening en risico van Pebo transportservice komt.
3. Pebo transportservice zal de goederen die door opdrachtgever zijn verstrekt tot het moment van
aflevering op het door opdrachtgever opgegeven afleveradres, hetgeen ook het eigen adres van
Pebo transportservice kan zijn, in bewaring nemen. Pebo transportservice zal de goederen die door
haar weer worden mee teruggenomen van het afleveradres indien dit niet haar eigen adres is,voor
opdrachtgever in bewaring nemen tot het moment dat deze goederen door opdrachtgever worden
ingenomen of in opdracht van opdrachtgever worden vernietigd.
4. De kosten voor bewaring, transport en vernietiging zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever draagt het risico voor beschadiging, diefstal, vermissing, verduistering of verlies
van de goederen, waar deze zich ook bevinden en/of hoe deze ook door Pebo transportservice zijn
opgeslagen, behoudens in geval van opzet door Pebo transportservice of één van haar
ingeschakelde derden.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding, weigering
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de opdracht ten gevolge van overmacht is Pebo
transportservice gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
opdracht voor ten hoogste één maand op te schorten hetzij de opdracht geheel of ten dele te
ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting
is Pebo transportservice bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering
dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht.
2. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens lid 1 is Pebo
transportservice gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de opdracht
door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid
moet worden toegekend.
3. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
opdrachtgever uit de met Pebo transportservice gesloten opdracht of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Pebo transportservice aanwijzingen
ontvangt omtrent verminderde kredietvaardigheid van opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde
twijfel kan ontstaan of deze de verplichtingen jegens Pebo transportservice zal kunnen nakomen
en voorts in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het
bedrijf van opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring
van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of overlijden
indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn
en is Pebo transportservice gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke
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tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten
hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of
garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In al deze
gevallen is elke vordering die Pebo transportservice op opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens
opeisbaar.
4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen kostenbegroting onmiddellijk
opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting
door Pebo transportservice bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de
overeengekomen kostenbegroting - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevondenonmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van
ontbinding door Pebo transportservice bespaarde kosten en is opdrachtgever gehouden om het
voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in bovengenoemd artikel is tevens van
toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 6.
5. Pebo transportservice behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met
enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook
indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.
6. Pebo transportservice heeft te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met
de goede naam of met de belangen van Pebo transportservice te weigeren of te beëindigen. Pebo
transportservice heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van de ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de opdracht.

Artikel 10: Overmacht
1. Pebo transportservice is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan
nakomen door een omstandigheid die kan worden aangemerkt als overmacht. Onder overmacht
wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van een op Pebo
transportservice rustende verbintenis verhinderen en die niet aan haar zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking door (flex)medewerkers van Pebo
transportservice, blokkades, niet of niet-tijdige nakoming door toeleveranciers, maatregelen van
overheidswege die de nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken, transportmoeilijkheden of
-belemmeringen van welke aard dan ook, brand, waterschade, diefstal en elke van de wil van Pebo
transportservice onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de opdracht redelijkerwijs
niet van Pebo transportservice kan worden verlangd. Van overmacht is tevens sprake indien door
Pebo transportservice ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
2. Pebo transportservice zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de
uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat
de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks opdrachtgever het recht
geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Pebo transportservice het recht
gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Pebo
transportservice zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband
noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
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3. Indien een der partijen bij de opdracht niet in staat is om aan enige verplichting uit die opdracht te
voldoen, is de betreffende partij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk
in kennis te stellen.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Pebo transportservice aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden
schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de
zijde van de opdrachtnemer in de uitvoering van haar verplichtingen van de overeenkomst tussen
haar en de opdrachtgever indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt
gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, inclusief een eventueel eigen
risico. Opdrachtgever vrijwaart Pebo transportservice voor eventuele aanspraken van derden, die
de aldus beperkte schade te boven gaan.

2. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is Pebo transportservice niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
a. een krachtens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming
bij de nakoming van enige op haar rustende verplichting (overmacht);
b. gebrekkige medewerking, informatie, materialen van opdrachtgever, diens ondergeschikte(n)
of andere door of vanwege opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde
derde(n);
c. door opdrachtgever aan (flex)medewerker(s) gegeven instructies betreffende de uitvoering van
de opdracht en waarbij Pebo transportservice en/of (flex)medewerkers van Pebo
transportservice op geen enkele wijze betrokken is geweest en/of zeggenschap in heeft gehad;
d. werkzaamheden, materialen e.d. door en van door opdrachtgever aan Pebo transportservice
voorgeschreven derden die Pebo transportservice bij de uitvoering van de opdracht dient in te
schakelen, materialen van af dient te nemen e.d.;
e. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt
bedrijfsschade, vertragingsschade, schade wegens waardevermindering, gederfd genot,
gederfde winst of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of
huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of
immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. De opdrachtnemer is tevens niet
aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever en/of van derden die
zich in of aan het object bevinden en die de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook onder
zich heeft. Onder zaken van de opdrachtgever wordt tevens begrepen lading, inventaris en
schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
3. De in het artikel onder de leden 1 en 2 opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Pebo transportservice en/of de bestuurder van Pebo
transportservice.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die zij, al dan niet met opzet, toebrengt aan roerende
zaken (materialen en/of producten) die aan Pebo transportservice of een andere door Pebo
transportservice ingeschakelde derde in eigendom toebehoren, gedurende de periode dat
opdrachtgever op grond van bruikleen, huur of hoe ook genaamd deze roerende zaken onder zich
heeft. Onder schade wordt onder andere begrepen de kosten voor reparatie en de
vervangingskosten.
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5. Pebo transportservice draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander
voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever en/of derden
uitgegeven. Evenmin is Pebo transportservice aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop
derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende
rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
6. Opdrachtgever vrijwaart Pebo transportservice voor alle kosten, schade en interessen, die voor
deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, die door derden,
waaronder begrepen de door Pebo transportservice ingeschakelde/betrokken (flex)medewerker(s)
ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of
nalaten van opdrachtgever zelf, diens (flex)medewerkers of ingeschakelde derden; de
opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van
vrijwaring door Pebo transportservice.
7. Op straffe van verval van recht op schadevergoeding, dient schade door de opdrachtgever
uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Pebo transportservice te worden
gemeld, tenzij opdrachtgever aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder heeft kunnen
melden.
8. De opdrachtnemer dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien voor zover mogelijk, schade
aan de opdrachtgever waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, ongedaan te (laten) maken. De
opdrachtnemer honoreert geen verzoeken van de opdrachtgever tot vergoeding van reparaties en
herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring
vooraf van de opdrachtnemer.
9. Indien opdrachtgever om welke reden dan ook, met toestemming van de opdrachtnemer, gebruik
maakt van materialen die eigendom zijn van PeBo transportservice, waaronder de
voertuigen/aanhangwagens van PeBo transportservice, dan is Pebo transportservice gerechtigd alle
kosten naar aanleiding van schade te verhalen op de opdrachtgever.
Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten
1. Pebo transportservice behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name
auteursrechten, ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden
aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en /of geleverd. Bij afzonderlijke/aanvullende
onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat opdrachtgever een recht op openbaarmaking
en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is
gegeven, slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen danwel noodzakelijkerwijze
rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit en slechts op de wijze en met gebruikmaking van díe
middelen zoals door partijen wordt bepaald. Pebo transportservice is gerechtigd om aan haar
toestemming het betalen van een vergoeding door opdrachtgever te verbinden. Indien een
dergelijke overeenkomst tussen partijen wordt overeengekomen, wordt aan opdrachtgever in ieder
geval nimmer exclusiviteit verleend zodat Pebo transportservice naast opdrachtgever alsdan in
ieder geval ook zelf gerechtigd is tot de intellectuele eigendomsrechten en ze ook aan derden nietexclusief mag verlenen.
2. Pebo transportservice is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van
haar naam te voorzien en na overleg en toestemming van opdrachtgever voor eigen promotionele
doeleinden te gebruiken alsmede om de door haar uitgevoerde opdracht met vermelding van de
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naam van opdrachtgever na overleg en toestemming van opdrachtgever voor eigen
promotiedoeleinden te gebruiken.
3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Pebo transportservice,
niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Pebo transportservice en de door haar
ingeschakelde derden/ (flex)medewerker(s) op film, video, foto danwel enige andere toekomstige
beelddrager vast te leggen.
Artikel 13: Retentierecht
Pebo transportservice is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder
zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, danwel voor voldoening daarvan
door of vanwege opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.
Artikel 14: Overdracht
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de opdracht geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijk toestemming van
Pebo transportservice.
2. De opdracht en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van opdrachtgever
geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient
opdrachtgever zulks Pebo transportservice onverwijld schriftelijk mede te delen.
Artikel 15: Meer partijen
Indien een opdracht wordt gesloten tussen Pebo transportservice enerzijds en twee of meer partijen
anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de
opdracht, voor mogelijke schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 11 en de verplichtingen die
voortvloeien uit artikel 16.
Artikel 16: Verplichtingen opdrachtgever
1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Pebo transportservice behoren, zodanig en zo tijdig
worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door Pebo transportservice daarvan
geen vertraging ondervindt.
2. Aflevering door opdrachtgever van door Pebo transportservice te gebruiken goederen en
materialen, hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden
eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik
geschikt is, een en ander ter beoordeling van Pebo transportservice.
3. Bij aflevering van het actiemateriaal dient Pebo transportservice indien gewenst een
gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen alsmede van de daarbij behorende
maten en gewichten.
4. Pebo transportservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-,
opgegeven-, gebruikt- en teruggeleverd actiemateriaal.
5. Opdrachtgever is verplicht voor een deugdelijke verzekering tegen diefstal, verduistering,
vermissing, schade en wat dies meer zij met betrekking tot de door haar aan Pebo transportservice
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afgegeven actiemateriaal zorg te dragen, aangezien Pebo transportservice hiervoor ex artikel 11.4.
niet aansprakelijk.
Artikel 17: Reclames
Reclames betreffende een actie en/of werkzaamheden moeten zoveel als mogelijk op de locatie zelf,
maar uiterlijk binnen 2 dagen na beëindiging van de actie en/of werkzaamheden schriftelijk aan Pebo
transportservice kenbaar gemaakt worden, op straffe van verval van recht. Reclames worden niet
eerder in behandeling genomen dan na volledige betaling door de opdrachtgever aan Pebo
transportservice. Reclames ontheffen de opdrachtgever derhalve niet van zijn betalingsverplichting,
noch is de opdrachtgever gerechtigd betaling op grond van reclame op te schorten.

Artikel 18– Garantie
1. Op nieuwe onderdelen, materialen en accessoires is geen andere garantie van toepassing dan die
welke door de fabrikant c.q. importeur c.q. toeleverancier wordt verstrekt.
2. PeBo transportservice staat niet in voor eventuele verklaringen van de fabrikant van de geleverde
zaak, dan wel voor de door de fabrikant gedane toezeggingen, waaronder brandstofgebruik.
3. Gebreken die het gevolg zijn van het omzetten van de brandstoftoevoer van een zaak op een
gasinstallatie en of gebreken die het gevolg zijn van modificaties (bijvoorbeeld opwaardering van
motormanagement) vallen niet onder de in dit artikel verstrekte garantie.
4. De in dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
a) Gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de opdrachtgever uitgevoerde
opdracht;
b) Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die
gebreken;
c) Zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de opdrachtnemer bij het sluiten van de
overeenkomst te kennen heeft gegeven dat hij zich niet kan verenigen met een haar door de
opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethode.
d) Te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige
gebreken – waaronder carrosserie- binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende
te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de
opdrachtgever zijn voorbewerkt.
5. De opdrachtgever kan evenmin aanspraak maken op de garantie als omschreven in dit artikel
indien:
a) Gebreken in materialen of onderdelen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter
beschikking zijn gesteld;
b) De opdrachtgever of een derde werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op de zaken
en/of diensten waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer;
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c) De opdrachtgever de opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na het ontdekken van een gebrek
c.q. gebreken haar reclame schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij
de opdrachtnemer indient;
d) De opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt om het gebrek binnen een
redelijke termijn te verhelpen.
6. Geen garanties worden verstrekt op aan de opdrachtnemer opgedragen noodreparaties.
7. In geval van enige garantie is de opdrachtnemer uitsluitend te harer keuze slechts gehouden tot
vervanging, aanvulling op reparatie van de zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op
de gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een buiten komende oorzaak en/of enige
handel of nalaten van de opdrachtgever of derden, dan wel van normale slijtage.
Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Pebo transportservice is Nederlands recht van
toepassing
2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met Pebo transportservice gesloten opdracht
waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere opdrachten
die daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de
rechtbank Midden-Nederland.
Ede, november 2015
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