Inkoopvoorwaarden Transportdiensten
Waar in deze voorwaarden sprake is van Dekker betekent dit Dekker
Transport B.V. of Dekker Tankopslag B.V., beide bedrijven gevestigd aan
de IJsseldijk West 66 te Ouderkerk a/d IJssel. Welk bedrijf het betreft is
afhankelijk van de opdracht.
De leverancier verplicht zich tot naleven van onderstaande voorwaarden
bij het verrichten van transportdiensten en het uitvoeren van overige
diensten voor Dekker, als garantie dat die werkzaamheden onder
dezelfde uitstekende condities worden uitgevoerd dan Dekker zijn klanten
biedt.
1. Algemeen
1. De leverancier volgt bij uitvoering van de werkzaamheden nauwgezet alle relevante nationale en internationale wetten, regels en
voorschriften, in het bijzonder wanneer het gevaarlijke stoffen betreft.
2. De leverancier is in bezit van alle benodigde vergunningen en
permissies voor uitvoering van de werkzaamheden.
3. Het is de leverancier en zijn medewerkers niet toegestaan om aan
derden mededeling te doen over de aard van de lading, over de
opdrachtgever en over de ontvangende partij. Dit geldt eveneens
voor de afspraken tussen Dekker en zijn opdrachtgever.
4. De leverancier draagt zorg voor correcte uitvoering van de opdracht
door tijdig en compleet te laden en af te leveren.
5. De leverancier en zijn medewerkers treffen alle noodzakelijk
voorzieningen om de lading en het materieel te beschermen tegen
schade, vernieling en diefstal.
6. Overtredingen van chauffeurs/operators m.b.t. diensten voor Dekker
die een disciplinaire maatregel tot gevolg hebben dienen onmiddellijk
aan Dekker te worden gemeld.
7. Drugs, alcohol en medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn vóór en gedurende de werkzaamheden absoluut verboden. Overtredingen worden onmiddellijk gemeld en de betreffende
functionaris zal nimmer meer ingezet worden voor werkzaamheden
voor Dekker. Bij herhaling zal de leverancier definitief uitgesloten
worden van het leveren van diensten voor Dekker.
8. Wachturen worden uitsluitend geaccepteerd wanneer de leverancier
deze binnen 24 uur na lossen/laden aan Dekker heeft gemeld. De
aankomst- en vertrektijden moeten op de vrachtbrief staan vermeld
en deze moet door afzender/ontvanger zijn ondertekend.
9. Het opdrachtnummer van Dekker dient op de factuur van de
leverancier aan Dekker te worden vermeld.
2. Personeel
1. Bij de selectie van medewerkers (chauffeurs/operators) zorgt de
leverancier dat de medewerker volledig voldoet aan de kennis,
ervaring en opleiding die nodig zijn voor correcte uitvoering van de
werkzaamheden.
2. De chauffeur zorgt voor ontvangst van de transport- en douanedocumenten en voor correcte invulling ervan. Hij overhandigt deze
aan de ontvanger.
3. Indien een vrachtbrief om welke reden dan ook niet bij een vervoersopdracht wordt verstrekt, dient de leverancier of de chauffeur bij
internationaal vervoer een CMR-vrachtbrief te maken op instructie
van de opdrachtgever. Bij nationaal vervoer dient een AVCvrachtbrief gebruikt te worden.
4. Chauffeurs dienen zich op het laad/losadres te houden aan de aldaar
geldende (veiligheids)regels en dienen de instructies van het
personeel strikt op te volgen.
3. Materieel
1. De leverancier onderhoudt, inspecteert en keurt zijn materieel en
toebehoren.
2. De leverancier is volledig verantwoordelijk voor het door Dekker aan
hem ter beschikking gestelde materieel en materiaal en beheert dit
als een goed huisvader. Bij einde vervoersovereenkomst worden
deze zaken compleet en in onbeschadigde staat ingeleverd.
Eventuele schades of incompleetheid worden aan de leverancier in
rekening gebracht.

3. De leverancier laat het ingezette materieel uitsluitend bij door Dekker
aangewezen reinigingsstations reinigen. De leverancier is ervoor
verantwoordelijk dat het materieel in goed gereinigde staat ter
belading wordt aangeboden. Dit geldt tevens voor de losslangen,
koppelingen etc.
4. Controle van (de reiniging van) het materieel geschiedt door de
leverancier c.q. de chauffeur. Ingeval van nalatigheid wordt de
leverancier aansprakelijk gesteld voor de hieruit voortvloeiende
schade en kosten.
5. Het is de leverancier niet toegestaan om met het door Dekker ter
beschikking gestelde materieel andere werkzaamheden uit te voeren
dan de opdracht betreffende, onverschillig van welke aard dan ook.
6. De trekkers zijn voorzien van een compressor ten behoeve van het
lossen van tankopleggers- of containers. Tevens zijn zij voorzien van
een drukslang om de compressor aan te sluiten op de tankwagen,
van moderne communicatiemiddelen en zijn zij (indien van
toepassing) volledig uitgerust voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.
4. Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu
1. De leverancier is bekend met de telefoonnummers van Dekker
tijdens en buiten kantooruren en zal Dekker bij een calamiteit
onmiddellijk informeren. De leverancier is ingeval van incidenten
altijd telefonisch bereikbaar.
2. De leverancier informeert Dekker direct over problemen, schades,
ongevallen of onveilige omstandigheden op laad/losplaatsen of
onderweg.
3. De leverancier meldt afwijkingen m.b.t. kwaliteit, veiligheid en milieu
direct aan Dekker, zoals vertraging, pech, afwijkende productkwaliteit- of hoeveelheid en ontbrekende documenten.
4. Bij stukgoederenvervoer moet de trailer schoon, droog en reukloos
zijn. De lading moet goed worden vastgezet en de chauffeur is bereid
om te helpen bij laden en lossen. Het aantal opgegeven laadmeters
moet aangehouden worden. Wanneer het aantal meters minder is
moet contact worden opgenomen met Dekker.
5. Onderaanneming is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.
6. De leverancier heeft tenminste de hierna genoemde verzekeringen
afgesloten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Voor
aanvang van de overeenkomst zal de leverancier kopieën van de
polissen overleggen.
- WA materiele- en letselschadeverzekering van de trekker met
willekeurige (tank)oplegger met een verzekerd bedrag van
minimaal € 2.500.000,00.
- Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering op basis van
CMR/AVC met een dekking van minimaal € 500.000,00.
- Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven voor schade door
schuld of nalatigheid aan alle goederen en personen, inclusief
milieuschade, met een dekking van minimaal € 2.500.000,00 per
gebeurtenis.
- Container/trailerverzekering voor het beschikbaar gestelde materieel (containers en opleggers), met een dekking van minimaal €
90.000,00.
- Het dekkingsgebied dient de landen te omvatten waarvoor de
leverancier opdracht krijgt tot het verrichten van vervoer en het
uitvoeren van aanvullende diensten.
7. De leverancier draagt zorg dat een claim zonder oponthoud door of
namens zijn verzekeraars wordt behandeld.
8. De leverancier levert een bijdrage aan voortdurende verbetering van
het kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieusysteem van
Dekker.
9. De leverancier staat Dekker toe om regelmatig kwaliteits- en
veiligheidsaudits uit te voeren om de bepalingen van de vervoersvoorwaarden te toetsen. Dekker heeft inzage in alle relevante
documenten en registraties. Dekker is tevens gemachtigd om controles uit te voeren op het materieel en de chauffeur.
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