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Leveringsvoorwaarden Jan Evenboer Transport 
 
Artikel 1 : Definities 
Opdrachtgever: partij die de opdracht verstrekt aan Jan Evenboer Transport  
Gestelde afmetingen: niet langer dan 2,50 meter, niet breder/hoger dan 1,20 meter en onder het gewicht van 
750 kg.  
Vervoersovereenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Jan Evenboer Transport 
 
Artikel 2 : Vergoeding 
De uit hoofde van de Vervoerovereenkomst verschuldigde vergoeding volgt uit de overeengekomen opdracht 
tot vervoer welke gebaseerd is op basis van de te vervoeren goederen vallend binnen de gestelde afmetingen, 
de afstand tot afleverlocatie en de laad- en los tijd van de goederen.  
 
Jan Evenboer Transport behoudt zich het recht om een toeslag te rekenen voor extra services wanneer deze als 
onderdeel van de route van toepassing zijn. 
 
Artikel 3 : Betaling 
De betaling voor het transport dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn worden voldaan aan 
Jan Evenboer Transport, rekeningnummer NL70RABO0355344327 o.v.v. het factuurnummer. Wanneer de 
betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan heeft Jan Evenboer Transport het recht een toeslag van 
5% in rekening te brengen. 
  
Artikel 4 : Weigering, opschorting of staking van vervoer 
Jan Evenboer Transport kan het vervoeren van de goederen op verzoek en op eigen initiatief zonder opgave 
van redenen, weigeren, opschorten of staken indien: 

a. de aanvrager  geen volledige informatie heeft verstrekt bij aanvang van het verzoek tot vervoer 
van goederen 

b. de te vervoeren goederen buiten de gestelde afmetingen vallen 
c. er bij het laden en/of lossen geen beschikbaarheid is van een heftruck (daar waar nodig/vereist) 
d. de te vervoeren goederen niet vallen binnen de richtlijnen van Jan Evenboer Transport of bij wet of 

overheidsvoorschrift is verboden 
 
Artikel 5 : Wijziging van de vervoersovereenkomst 
Na acceptatie van de opdracht kan deze niet meer worden gewijzigd. Wanneer adres/locatie gewijzigd moet 
worden dan dient opdrachtgever dit z.s.m. aan te geven en heeft Jan Evenboer Transport het recht om 
gemaakte kosten of derving aan kosten door te belasten aan opdrachtgever.  
 
Artikel 6 : Aansprakelijkheid 
Ingeval van beschadigingen aan de te vervoeren goederen is Jan Evenboer Transport aansprakelijk, mits de 
opdrachtgever kan aantonen dat deze beschadigingen zijn opgedaan tijdens het vervoer door Jan Evenboer 
Transport.  
 
Artikel 7 : Wijze van laden/lossen 
Opdrachtgever dient te beschikken over de nodige voorzieningen ten behoeve van laden en lossen (indien van 

toepassing) zoals een heftruck.  

Artikel 8 : Vertrouwelijkheid 
Alle informatie omtrent de opdracht, overeenkomst en inhoud van te vervoeren goederen worden door Jan 
Evenboer Transport vertrouwelijk behandeld. Jan Evenboer Transport zal informatie niet met derden delen. 
 
Artikel 9:  Levertijd 
Ingeval van onvoorziene omstandigheden kan de levering vertraging oplopen. Hierbij valt te denken aan: 
Verkeersopstoppingen, omleidingen, auto pech of andere onvoorziene omstandigheden waardoor aflevering op 
afgesproken tijdstip niet haalbaar is. Jan Evenboer Transport zorgt voor tijdige communicatie over de vertraging 
maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortkomend uit deze vertraging. 
 


