ALGEMENE VOORWAARDEN
LOGIFOUR B.V.
Onze algemene voorwaarden zorgen voor duidelijkheid en transpa-

bepaalde in artikel 5. evenmin aansprakelijk voor enige

rantie.

schade voor opdrachtgever vanwege gewichtsverlies van

LogiFour B.V. hecht veel belang aan open, duidelijke en transpa-

product, nadat dit is verpakt bijvoorbeeld omdat het

rante communicatie met haar opdrachtgevers: We willen graag

gewicht vermeld op de verpakking afwijkt van het feitelijk

laten weten wat we doen en wat we met u afspreken. Die duidelijk-

gewicht op enig moment na verpakken. Opdrachtgever

heid en transparantie kunnen wij onder meer bieden door te werken

dient zelf in verband met mogelijk gewichtsverlies van

met heldere afspraken. Wij verrichten onze werkzaamheden daarom

product nadat het is verpakt, instructie te geven voor een

uitsluitend op basis van de volgende algemene voorwaarden:

aangepast hoger gewicht ten tijde van het verpakken.

1.

Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van de voorwaarden

7.

de van opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld winstderving,

van onze opdrachtgevers, op al onze diensten en

kosten terughalen product in verband met ondeugdelijke

werkzaamheden, die wij voor onze opdrachtgevers

verpakking, verkeerd labellen of vermelding van onjuiste

uitvoeren, vantoepassing.
2.

gegevens, gevolgschade of welke andere schade dan ook.

Indien LogiFour B.V., te harer keuze, ter uitvoering van de
opdracht, gebruik maakt van de diensten van hulpperso-

8.

dan ook, is in geval LogiFour B.V. aansprakelijk is voor enige

en in de branche gebruikelijke voorwaarden eveneens van

schade, beperkt tot het dubbele van het factuurbedrag of dat

toepassing op de relatie tussen LogiFour B.V. en haar

gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de

opdrachtgever. Als een dergelijke huppersoon of derde zijn

bewuste partij(en), waarvoor opdracht is vertrekt en waarbij de

of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft LogiFour B.V.

schade zich heeft voorgedaan, zulks met een maximum van

de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede

€ 15.000,- (vijftienduizend euro) per schadegeval of serie

namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Alle opdrachten voor het ontvangen en verpakken van
product, sorteren, ompakken, labellen, merken, wegen,
lossen, laden van vrachtwagens of containers en verdere
werkzaamheden opgedragen aan LogiFour B.V., worden
uitgevoerd voor rekening van de opdrachtgever van
LogiFour B.V.. Het aan LogiFour B.V. door opdrachtgever
toevertrouwde product blijft te allen tijde voor risico van
opdrachtgever.
4.

LogiFour B.V. is aansprakelijk voor schade als gevolg van
product, doch slechts indien deze beschadiging of het
verlies is veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen
aan de zijde van LogiFour B.V. of haar hulppersonen,
zulks met inachtneming van de beperkingen en uitsluiting
van de aansprakelijkheid als hierna vermeld in deze
voorwaarden.

9.

De aansprakelijkheidsbeperkingen in

deze algemene

voorwaarden zijn ook van toepassing indien LogiFour B.V.
aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde
hulppersonen en/of derden alsmede voor schade als
gevolg van het niet deugdelijk functioneren van door
LogiFour B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte
apparatuur

en

machines,

verpakkingsmaterialen,

met gebruikmaking van internet
10. Indien uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk
niet (tijdig) mogelijk is als gevolg van overmacht, zal
LogiFour B.V. niet aansprakelijk zijn voor enige schade
die opdrachtgever daardoor lijdt. In deze voorwaarden
wordt met overmacht gedoeld op alle omstandigheden
waarop LogiFour B.V. geen invloed heeft en die niet voor
haar risico zijn, waaronder begrepen maar niet beperkt

LogiFour B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten
gevolge van verlies van of achteruitgang in kwaliteit,
gewicht, hoedanigheid, verandering in uiterlijk of kleur,
smaak of andere teruggang, verband houdende met de
aard of hoedanigheid of soort van het van opdrachtgever
ontvangen product.

6.

schades die het gevolg zijn van dezelfde oorzaak.

software of gegevensbestanden of het communiceren

waardevermindering van het aan haar toevertrouwde

5.

De gecumuleerde aansprakelijkheid van LogiFour B.V. jegens
opdrachtgevers en derden, gebaseerd op welke rechtsgrond

nen en/of derden, zijn steeds de door dezen gehanteerde

3.

LogiFour B.V. is niet aansprakelijk voor enige andere scha-

tot ziekte van werknemers, oorlog, opstand, staking,
overheidsmaatregelen, brand, tekort aan grondstoffen,
onderbreking

van

energievoorziening,

wateroverlast,

storing aan machines en installaties, onregelmatigheden
of problemen bij het transport en/of de levering van
materialen en andere goederen, nodig voor de uitvoering
van de opdracht en betrokken van toeleveranciers.

Levend product is onderhevig aan gewichtsveranderingen en derhalve is LogiFour in aansluiting op het
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11. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of

19. Indien de aangeboden hoeveelheid product meer dan 3%

daarmede gelijk te stellen grove nalatigheid of handelen

afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid waarvoor

door hulppersonen of derden is uitgesloten.

opdracht is gegeven deze te behandelen, is LogiFour B.V.
gerechtigd

12. Tenzij anders is overeengekomen, is verzekering tegen

bijvoorbeeld

de

door

haar

gemaakte

inhuur

van

extra

extra

kosten,

personeel

en/of

schade veroorzaakt door brand nooit inbegrepen bij de

ruimte/capaciteit/materiaal, etc. aan opdrachtgever in

opdracht. LogiFour B.V. is niet aansprakelijk voor enige

rekening te brengen.

schade ontstaan aan het opgeslagen product noch de
schade bedoeld in artikel 7. indien deze is veroorzaakt

20. Opdrachtgever dient bij aflevering van het product aan

door of verband houdt met brand. Aansprakelijkheid voor

hem of aan de door hem ingeschakelde vervoerder of

brandschade veroorzaakt door opzet of daarmede gelijk

afnemer of de door LogiFour B.V. voor rekening en risico

te stellen grove schuld van werknemers of hulppersonen

van

of derden wordt uitgesloten.

goederen te onderzoeken op uiterlijk waarneembare

opdrachtgever

ingeschakelde

vervoerder,

de

schades of gebreken. Klachten moeten binnen 24 uur na
13. Indien LogiFour B.V. op verzoek van de opdrachtgever

aflevering als hier bedoeld aan LogiFour B.V. worden

voor fust of ander verpakkingsmateriaal dient zorg te

gemeld. Dit is een vervaltermijn. Aansprakelijkheid voor

dragen, is LogiFour B.V. geheel vrij in haar keuze waar dit

schades, die nadien worden gemeld, is uitgesloten.

wordt betrokken, tenzij uitdrukkelijk specifieke instructies
zijn verstrekt. Aanschaf en gebruik hiervan is steeds voor
risico van de opdrachtgever.

21. Opdrachtgever is jegens LogiFour B.V. aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door gebreken aan het door LogiFour
B.V. ter behandeling ontvangen product en/of verpakking.

14. Alle facturen dienen zonder opschorting of verrekening te
worden betaald binnen de termijn die vermeld staat op
de factuur.
15. Alle daadwerkelijk door LogiFour B.V. gemaakte buitengerechtelijke

kosten

en

proceskosten

komen

voor

rekening van de opdrachtgever, indien LogiFour B.V.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn medewerkers of door opdrachtgever
ingeschakelde derden of hulppersonen. Opdrachtgever
vrijwaart LogiFour B.V. tegen alle aanspraken van derden,
die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden
voor opdrachtgever verricht.

incassomaatregelen treft.
22. Alle kosten verband houdende met afvoer en/of vernietiging
16. LogiFour B.V. is gerechtigd jegens opdrachtgever of
iedere derde die afgifte verlangt van een aan haar toevertrouwd product het retentierecht uit te oefenen, totdat
alle openstaande facturen, inclusief rente en kosten zijn

van goederen of verpakkingsmateriaal zijn voor rekening van
opdrachtgever en dienen na opgave door opdrachtgever direct
aan LogiFour B.V. te worden voldaan zonder opschorting of
verrekening.

voldaan.
23. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of
17. Bij afleveren aan opdrachtgever of aan diens afnemers
handelt LogiFour B.V. als gemachtigde van opdrachtgever

gedeeltelijk niet kan worden toegepast, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht en zullen LogiFour
B.V. en opdrachtgever zoveel als mogelijk handelen in de

en voor diens rekening en risico.

geest van de bepaling, welke buiten toepassing is
18. LogiFour B.V. zal bij ontvangst en aanlevering van de

gebleven.

goederen - voor zover praktisch mogelijk - inspecteren op
aantal en uiterlijk waarneembare schades en haar bevindingen,

evenwel

aansprakelijkheid

zonder

aanvaarding

dienaangaande,

van

enigerlei

doorgeven

24. Op alle overeenkomsten die u met ons sluit, is Nederlands
recht van toepassing.

aan

opdrachtgever, welke vervolgens naar eigen goeddunken
en te harer beoordeling de nodige stappen zal moeten
ondernemen, zoals het inschakelen van een expert.
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