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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AVC: Algemene Vervoercondities, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te
Amsterdam;
2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(Genève 1956);
3. AVEB: Algemene Voorwaarden voor Elektronisch Berichtenverkeer, zoals laatstelijk gedeponeerd
ter griffie van de rechtbank te Amsterdam;
4. AVK: Algemene Vervoerscondities Koeriersbedrijven, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van
de rechtbank te Amsterdam;
5. PDV: Physical Distribution Voorwaarden, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank
te Amsterdam;
6. NEV: Nederlandse Expeditie Voorwaarden, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank te Amsterdam;
7. Vervoerder: degene die zich jegens de Afzender heeft verbonden een zending te vervoeren en aan
de Ontvanger af te leveren;
8. Afzender : de contractuele wederpartij van de Vervoerder;
9. Zending : een zaak danwel een geheel van zaken, uitgerust met een Regio-Transport
Verzendzegel, dat aangeboden wordt door Afzender, vervoerd wordt door Vervoerder en bestemd
is voor de Ontvanger.
10. Ontvanger : geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte, werkzaam op het
afleveradres, aan wie de Vervoerder de zending dient af te leveren.
11. Regio-Transport Verzendzegel: een verzendzegel die tevens dienst doet als vrachtbrief voor
binnenlands vervoer.
12. Overmacht : een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en
waarvan zulk een Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.
Artikel 2 – Werkingssfeer
13. Op al de door ons te verrichten diensten zijn naast deze voorwaarden tevens de AVC, AVEB, AVK,
PDV en de NEV van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
14. Op grensoverschrijdende bezorgdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR
niet strijdig zijnde bepalingen uit deze voorwaarden.
15. Vervoerder wijst nadrukkelijk eventuele algemene voorwaarden waarnaar Afzender verwijst van de
hand.
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Artikel 3 – Verplichtingen van Vervoerder
16. Vervoerder is verplicht de Zending op de overeengekomen plaats en/of tijd in ontvangst te nemen
van Afzender.
17. Indien Vervoerder niet voldoet aan de in 3.1 genoemde verplichting heeft Afzender het recht de
overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
18. Vervoerder zal zich inspannen om de Zending binnen de overeengekomen termijn af te leveren bij
Ontvanger.
19. Vervoerder is verplicht om bij de aflevering Ontvanger voor ontvangst te laten tekenen.
Artikel 4 – Verplichtingen van Afzender
Afzender verplicht zich tot de volgende zaken
20. De Zending te frankeren met een Regio-Transport verzendzegel op de wijze zoals deze wordt
geprint;
21. De Zending te voorzien van een deugdelijke verpakking zodat beschadiging tot een minimum
wordt beperkt;
22. De Zending te voorzien van de juiste en complete adressering;
23. De Zending te voorzien van eventuele benodigde vrachtbrieven en te voldoen aan douane
formaliteiten voor buitenlands vervoer;
24. De Vervoerder alle inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk zijn voor deugdelijk vervoer en
bezorging;
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Afzender zal Vervoerder geen zendingen laten vervoeren
Die een gevaar opleveren voor personen of zaken;
Waarvan de inhoud in strijd is met de wet;
Die bestaan uit dieren;
Waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is;
Die onjuist of ondeugdelijk verpakt zijn;
Die onvoldoende gefrankeerd zijn;
Die gekwalificeerd worden als postbuszendingen;

32. De aansprakelijkheid van Vervoerder betreft nimmer breukgevoelige artikelen, aan bederf
onderhevige goederen, temperatuurgevoelige goederen, bankpapier, munten/penningen,
geldwaardige papieren, edelmetalen en edelgesteente, kunstvoorwerpen, artikelen die de
afmeting van de in Leveringsvoorwaarden artikel 6 en artikel 7 genoemde afmeting overschrijden,
claims die niet binnen vijf werkdagen zijn ingediend en bewust onverzekerde zendingen.
33. De vervoerder is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade,
directe of indirecte schade in welke vorm dan ook (waaronder, maar zeker niet uitsluitend verlies
van goede naam/goodwill en bedrijfsschade), winstverlies of rentekosten en de kosten voor het
uitzoeken van de inhoud van het pakket of eventueel de aan het pakket aangehechte informatie.
34. Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor pakketten, die vervoert worden
door Koeriersdienst Rijssen/Regio-Transport in “De Regio”.
35. Pakketten, die niet door Koeriersdienst Rijssen/Regio-Transport vervoert worden, worden meestal
vervoert door DPD. Voor deze pakketten gelden de Algemene Voorwaarden van DPD. Klik hier.
Echter, indien pakketten vervoert worden door een andere vervoerder, dan gelden de Algemene
Voorwaarden van deze specifieke vervoerder.
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