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versie 2016.01
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van Easy Container Service B.V., hierna: “ECS” gevestigd en
zaakdoende te Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder dossiernummer 67302181,
hierna: “de Algemene Voorwaarden”.
1. Definities
a.
Aanbieding/Offerte: vrijblijvende uitnodiging door ECS tot het doen van een aanbod;
b.
Overeenkomst: iedere overeenkomst ter zake (ondermeer doch niet uitsluitend)
bruikleen en/of koop en verkoop en/of huur en verhuur, hoe genaamd dan ook;
c.
Opdracht: iedere Overeenkomst die wordt aangegaan door ECS, alsmede op alle
verbintenissen die daaruit voortvloeien;
d.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met ECS een Overeenkomst
sluit of aan wie ECS een aanbieding doet;
e.
Zaken/Goederen: al hetgeen door ESC krachtens Overeenkomst aan een
Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld c.q. geleverd, dan wel wordt gebruikt bij
uitvoering van de opdracht zoals bijvoorbeeld (CC) Deense Containers, Platen en
Staanders en overig materieel en/of toebehoren dienstig hieraan, in de meest ruime
zin van het woord;
f.
Poolsysteem: het (ruil)systeem zoals uitgevoerd en gecontroleerd door Container
Centralen A/S;
g.
Poolhouder: Container Centralen A/S;
2. Toepasselijkheid
a.
De Algemene Voorwaarden zijn met uitdrukkelijke uitsluiting van andere
voorwaarden van toepassing - daaronder begrepen (mogelijk) door Opdrachtgever
gehanteerde (algemene) voorwaarden - op alle Aanbiedingen en/of Offertes zijdens
ECS en/of Overeenkomsten tot het verhuren en/of leveren van zaken en/of goederen
en/of diensten, die worden aangegaan door en/of met ECS.
b.
Iedere Aanbieding en/of Offerte wordt gedaan en/of Overeenkomst wordt aangegaan,
onder de uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde dat de Algemene Voorwaarden
daarop onverkort van toepassing zijn.
c.
Slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende nadere Overeenkomst kan
geheel of gedeeltelijk van de Algemene Voorwaarden worden afgeweken. Indien in
zo'n geval op één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden wordt
afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
3. Totstandkoming en inhoud van Overeenkomsten
a.
Alle Aanbiedingen en/of Offertes zijdens ECS zijn geheel vrijblijvend tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
b.
Overeenkomsten komen tot stand zodra ECS een door de Opdrachtgever gegeven
opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard, dan wel zodra ECS met de uitvoering van de
opdracht aanvang heeft genomen.
c.
Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op een Overeenkomst, alsmede acceptatie
daarvan, dienen door ECS schriftelijk plaats te vinden dan wel schriftelijk te worden
bevestigd.
4. Prijzen en tarieven
a.
Prijzen en tarieven worden per opdracht door ECS vastgesteld en gelden slechts voor
de datum van levering en/of over de overeengekomen periode.
b.
Prijzen en tarieven zijn in EURO exclusief de verschuldigde omzetbelasting ‘af-depot'
ECS, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
c.
In de prijzen en tarieven van ECS zijn slechts begrepen de in de Overeenkomst met
name aangeduide bestanddelen. Door ECS (abusievelijk) gemaakte evidente
rekenfouten kunnen éénzijdig door haar worden hersteld (zonodig met
terugwerkende kracht) en zullen haar door Opdrachtgever op geen enkele wijze aan
ECS worden tegengeworpen.
d.
Indien zich binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst - ter zake huur
en verhuur - wijzigingen voordoen in kostprijs bepalende factoren, is ECS gerechtigd
deze volledig aan Opdrachtgever door te berekenen.
e.
De door de Opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag
waarop de zaken volgens Overeenkomst en/of na mededeling aan Opdrachtgever ter
beschikking staan van Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen,
tot en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de zaken bij
ECS in goede staat zijn terugbezorgd c.q. door ECS zijn teruggehaald.
f.
Prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of
heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen en of verlagingen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
g.
Levering vindt plaats ‘af-depot' ECS door overhandiging van de zaken aan
Opdrachtgever, dan wel door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de
zaken worden vervoerd naar de plaats van bestemming zoals opgegeven door
Opdrachtgever.
h.
Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming
voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is.
i.
Alle dagen van het jaar tellen – zonder uitzondering, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen - volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en
dientengevolge voor de berekening van de huurprijs.
j.
Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de zaken voor risico
van Opdrachtgever. Is de plaats van bestemming niet goed te bereiken of te berijden
dan komen daarmee verband houdende kosten zoals van vertraging, niet kunnen
uitvoeren van de opdracht etc. volledig voor rekening van Opdrachtgever.
5. Betalingen
a.
Betaling van de huurprijs - alsmede alle andere uit de Overeenkomst en de Algemene
Voorwaarden voortvloeiende financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan ECS - ,
dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden middels automatische
incasso, waartoe Opdrachtgever direct bij ondertekening van de Overeenkomst een
onherroepelijke incassomachtiging aan ECS verstrekt.
b.
Bij gebreke van het tijdig verstrekken van een reguliere incassomachtiging bedoeld
sub 5 onder a van de Algemene Voorwaarden is ECS gerechtigd de Overeenkomst
vergezeld van de Algemene Voorwaarden als onherroepelijke incassomachtiging te
beschouwen en deze dientengevolge aan haar bankinstelling ter hand te stellen met
het verzoek de incasso te verzorgen.
c.
Opdrachtgever is gehouden, ter meerdere zekerheid van de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen, op eerste verzoek van ECS een waarborgsom op een door
ESC aan te houden en nader aan te geven bankrekening te storten, ter grootte van
minmaal twee huurtermijnen.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van deze waarborgsom met enige
verplichting uit Overeenkomst.
d.
ECS behoudt zich het recht voor in aanvulling op de waarborgsom bovenbedoeld sub
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5 onder c van de Algemene Voorwaarden, aanvullende zekerheid te verlangen voor alle
bestaande en/of toekomstige vorderingen van ECS op Opdrachtgever, waartoe
Opdrachtgever zich bij het aangaan van een Overeenkomst met ECS, op voorhand bereid
verklaart.
Telkens indien een uit hoofde van de Overeenkomst door Opdrachtgever verschuldigd
bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, dan wel (later) wordt gestorneerd,
verbeurt Opdrachtgever aan ECS van rechtswege per kalandermaand vanaf de vervaldag
van dat bedrag een direct opeisbare boete van één procent van de verschuldigde
huurprijs berekend per kalendermaand, waarbij voor de berekening van de ten deze
overeengekomen contractuele boete, elke ingetreden maand als volle maand heeft geldt,
met een minimum van EURO 500,00 per maand.
Alle betalingen dienen zonder enige verrekening uit welken hoofde dan ook, (tijdig)
plaats te vinden door onherroepelijke bijschrijving op een op naam van ECS gestelde
bankrekening, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen.
Bij Overeenkomsten strekkende tot koop en verkoop, dient betaling van de
overeengekomen koopsom vooraf à contant dan wel middels telefonisch
bankoverschrijving plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn (en) volledig aan zijn
betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele
overschrijding van genoemde periode.
Zodra Opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, is hij in
aanvulling op de ten deze overeengekomen contractuele boete bedoeld sub 5 onder e
van de Algemene Voorwaarden, gehouden de wettelijke (handels-)rente ex artikel 6:
119a BW over de totaal opeisbare vordering aan ECS te betalen, waarbij voor de
berekening daarvan elke ingetreden maand als volle maand heeft te gelden.
Daarenboven komt alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen
voor rekening van Opdrachtgever, zowel betreffende interne kosten, buitengerechtelijke
alsook gerechtelijke kosten met een minimum van 15 procent van het totaal opeisbare
bedrag inclusief boetes en rente.
ECS is gerechtigd alle verbintenissen, welke zij uit welken hoofde dan ook, jegens
Opdrachtgever op zich heeft genomen, onmiddellijk tot nadere orde op te schorten
indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens ECS niet
nakomt.
Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is ECS tevens gerechtigd iedere Overeenkomst op
te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op
enige schadevergoeding terzake, onverminderd het recht van ECS op volledige
schadevergoeding door de Opdrachtgever voor alle verplichtingen van Opdrachtgever
uit Overeenkomst, indien ECS niet genoodzaakt was geweest deze te ontbinden.

6. De containers
a.
De ter uitvoering van de opdracht door ECS aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde
containers met toebehoren mogen gedurende een huurperiode, dan wel zolang de
eigendom niet door Opdrachtgever is verkregen, niet worden aangepast en/of worden
geverfd, of op andere wijze van (andere) merktekens, symbolen of namen worden
voorzien, dan de door of namens ECS en/of de Pool houder aangebrachte tekens en/of
markeringen.
b.
Opdrachtgever is bij deelname met het gehuurde aan het Poolsysteem uitdrukkelijk zelf
verantwoordelijk voor door de Poolhouder verplicht gestelde aanverwante zaken, om
met het gehuurde deel te kunnen nemen aan het Poolsysteem. Deze door de Poolhouder
verplicht gestelde zaken maken uitdrukkelijk geen deel uit van het gehuurde.
Opdrachtgever is naast de huursom ter zake het gehuurde zelf verantwoordelijk voor de
kosten verbonden aan door de Poolhouder verplicht gestelde aanverwante zaken
vorenbedoeld.
c.
De containers met toebehoren mogen alleen worden gebruikt voor het vervoer van
potplanten, snijbloemen en dergelijke en uitsluitend voorzover dat vervoer deel uitmaakt
van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever.
d.
De containers mogen alleen gebruikt worden met door ECS geleverde originele Planken
en Staanders e.d..
e.
In geval van huur is Opdrachtgever verplicht om binnen vijf dagen - weekenden en
feestdagen daaronder begrepen - na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van ECS
een naar waarheid ingevuld volledig en compleet schriftelijk overzicht te overleggen
waaruit volgt waar de gehuurde zaken zich exact bevinden, zulks op straffe van een direct
opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van EURO12,50 per container en EURO
2,50 per plaat per dag.
f.
Containers, alle door ECS verstrekte toebehoren daaronder begrepen, mogen buiten de
onderneming van Opdrachtgever niet worden gebruikt voor levering van of aan
medecontractanten die niet aan het Poolsysteem deelnemen, tenzij de betreffende
containers bij deze medecontractanten direct worden be-ontladen en daarna door
Opdrachtgever worden teruggenomen, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet
voor matiging vatbare boete van EURO12,50 per container en EURO 2,50 per plaat per
dag
g.
Een containers mag maximaal worden belast met een gewicht van 100 kilogram per
container, zulks gelijke verdeeld over de gebruikte platen.
h.
ECS is te allen tijde bevoegd en gerechtigd gedurende een huurperiode door haar aan
Opdrachtgever verstrekte containers te controleren dan/wel te doen controleren,
waartoe Opdrachtgever ECS bij het totstandkomen van een Overeenkomst op voorhand
alle medewerking toezegt, het verstrekken tot de noodzakelijk toegang tot (het)(de)
bedrij(f)ven waar de containers zich bevinden, daaronder begrepen.
i.
ECS behoudt zich het recht voor gedurende een huurperiode de gehuurde containers te
vervangen door containers met een verbeterde constructie en/of vormgeving en tevens in
dergelijke gevallen éénzijdig een gewijzigde huurprijs door te voeren.
j.
Indien Container Centralen A/S veranderingen aanbrengt aan (CC) containers, behoudt
ECS, zich het recht voor de hieraan verbonden kosten door te berekenen aan
Opdrachtgever.
k.
In geval van verlies of diefstal is Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de
vervangingswaarde van het gehuurde waarbij de vervangingsprijs wordt bepaald aan de
hand van de richtlijnen zoals gehanteerd door Container Centralen A/S.
7. Duur en Beëindiging Overeenkomsten
a.
Overeenkomsten ter zake huur en verhuur van containers en/of toebehoren e.d., worden
aangegaan op basis van daghuur, periodehuur of jaarhuur.
b.
Overeenkomsten op basis van periodehuur eindigen van rechtswege na het verstrijken
van de met Opdrachtgever overeengekomen periode dan wel in het geval bedoeld sub 7
onder e van de Algemene Voorwaarden. Verlenging van een periodehuur komt slechts tot
stand middels een nieuwe schriftelijke Overeenkomst. Overeenkomsten op basis van
jaarhuur dienen door Opdrachtgever te worden beëindigd door schriftelijke opzegging
aan ECS, welke uiterlijk 2 maanden voor het einde van de oorspronkelijke termijn dient te
zijn ontvangen. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst voortgezet met
eenzelfde als oorspronkelijk overeengekomen periode, onverminderd het recht van ECS
om de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van de oorspronkelijke termijn en
onverminderd het recht van beëindiging op grond van art. 7 onder e.
c.
Indien de containers en/of toebehoren na beëindiging van een huurovereenkomst niet
tijdig worden ingeleverd cq aan ECS worden geretourneerd is Opdrachtgever aan ECS een
schadevergoeding verschuldigd, welke gelijk is aan de daghuur berekend vanaf het
moment waarop de Overeenkomst is geëindigd tot het moment waarop alle in het kader
van de opdracht aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde containers en/of toebehoren
e.d. zijn geretourneerd dan wel daarvan de vervangingswaarde - bepaald aan de hand van
de richtlijnen zoals gehanteerd door Container Centralen A/S - door Opdrachtgever aan
ECS is vergoed en uitbetaald.
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ECS behoudt na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook volledige
aanspraak op alle uit de Overeenkomst voor de Opdrachtgever voortvloeiende
verplichtingen, waaronder doch niet uitsluitend, het recht op betaling van huur,
boetes, vergoeding van schade aan zaken c.q. vermissing daarvan.
ECS heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel
te beëindigen indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze jegens ECS in verzuim is, in
staat van faillissement wordt verklaard dan wel diens faillissement wordt/is
aangevraagd, wordt opgenomen in een (wettelijke) schuldsaneringsregeling,
(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt/verkrijgt of insolvent wordt of een
buitengerechtelijk akkoord aanbiedt dan wel doet aanbieden. Onder zodanig verzuim
wordt mede begrepen de omstandigheid dat Opdrachtgever niet op eerste verzoek
van ECS zekerheid stelt voor de nakoming van verplichtingen als bedoeld onder
artikel 5 d van deze voorwaarden. Voorts is ECS gerechtigd om de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien ECS gegronde vrees heeft dat
Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen of zulks uit mededelingen van
Opdrachtgever dient af te leiden (“anticipatory breach”)
Voorzover Opdrachtgever een rechtspersoon betreft, is in geval van faillissement
en/of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, iedere(statutair,
danwel feitelijke)bestuurder van Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van alle contractuele verplichtingen tussen Opdrachtgever en ECS alsmede
doch niet uitsluitend tot vergoeding van alle schade, in de meest ruime zin van het
woord, welke ECS dientengevolge het faillissement en/of de (voorlopige) surseance
van betaling van Opdrachtgever lijdt dan wel zal lijden. Waar de bestuurder van
Opdrachtgever een rechtspersoon is, werkt deze bepaling door tot uiteindelijke
aansprakelijkheid van natuurlijke personen met uiteindelijke zeggenschap over
Opdrachtgever.
Indien opschorting dan wel beëindiging van de Overeenkomst aan de orde is op grond
van een niet aan ECS toe te rekenen oorzaak, dan is de Opdrachtgever gehouden het
overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van opschorting.
Indien Opdrachtgever een reeds gegeven Opdracht annuleert dan wel opschort, blijft
Opdrachtgever gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit de gegeven
Opdracht vorenbedoeld als ook tot vergoeding van de daardoor voor ECS ontstane
schade, waaronder begrepen de gemaakte kosten, winstderving, reservering van
productiecapaciteit, renteverlies, ongeacht de reden – overmacht daaronder begrepen
– voor de annulering dan wel opschorting.

8. Reclames
a.
Onder reclames worden verstaan alle klachten van de Opdrachtgever ten aanzien van
(de uitvoering van) de opdracht.
b.
Reclames dienen, op straffe van rechtsverwerking, schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk
binnen twee dagen ná beëindiging van de uitvoering van de opdracht bij ECS te
worden ingediend.
c.
De Opdrachtgever is verplicht bij (af)levering het gehuurde en/of de zaken te
controleren op eventuele gebreken, beschadigingen e.d. en deze binnen 24 uur
schriftelijk bij ECS te reclameren. Hierna vervalt ieder recht zulks te doen en worden
alle gebreken, beschadigingen e.d. geacht te zijn ontstaan na (af)levering en/of
gedurende de tijd der terbeschikkingstelling, zodat Opdrachtgever daarvoor
aansprakelijk is.
d.
Opdrachtgever dient ECS te allen tijde voldoende in de gelegenheid te stellen
eventuele gebreken aan het gehuurde e.d. te verhelpen, op straffe van onmiddellijk
verval van welke aanspraak en of garantie dan ook, zo deze middels de Algemene
Voorwaarden en/of Overeenkomst al niet reeds is uitgesloten.
9. Verzekeringen en schade
a.
Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen
zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de zaken in het depot van
ECS.
b.
Opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen. Hij
is verplicht de zaken tegen vervangingswaarde te verzekeren en verzekert te houden
ter zake van alle schade, risico, vermissing en diefstal, tot het moment dat de zaken
aan ECS zijn geretourneerd en ingenomen.
c.
Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van ECS afschrift ter hand te stellen
van de polis daartoe alsmede van de onderliggende voorwaarden en een bewijs
waaruit volgt dat de in de polis bedoelde premie tijdig is voldaan, bij gebreke waarvan
ECS gerechtigd is tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.
d.
Indien de zaken als gevolg van een schade of een risico verloren gaan of beschadigd
worden, dan dient de hiervoor door de verzekering te betalen vergoeding direct aan
ECS te worden uitbetaald. De Opdrachtgever is verplicht, zijn
verzekeringsmaatschappij(en) van de ten deze overeengekomen verplichting in
kennis te stellen en op eerste verzoek aan ECS de namen en adressen van zijn
verzekeringsmaatschappij(en) mede te delen.
e.
ECS heeft het recht, de verzekeringsmaatschappij(en) ervan in kennis te stellen, dat de
door de verzekering te betalen vergoedingen voor de zaken die eigendom zijn van ECS
direct aan ECS uitbetaald dienen te worden en zolang dat niet het geval komen
partijen ten deze overeen dat de maatschappij in voorkomende gevallen de uitkering
zal houden voor ECS en niet voor Opdrachtgever.
f.
Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of
namens ECS uitgevoerd. De Opdrachtgever mag slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van ECS eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig
personeel, terwijl hierbij alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
g.
Uitsluitend reparatiekosten tengevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor
rekening van ECS. Alle kosten tengevolge van overbelasting en/of ondeskundig
gebruik zijn voor rekening van Opdrachtgever. Defecten die veroorzaakt zijn door
ondeskundig gebruik van het gehuurde of gebruik voor andere doeleinden, dan die
waarvoor het gehuurde geschikt is, dan wel door onvoldoende dagelijks onderhoud,
overbelasting of verkeerde plaatsing zijn voor rekening van Opdrachtgever.
h.
Mankementen en schades dienen terstond doch uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan hiervan schriftelijk (bij voorkeur per telefax)aan ECS te worden gemeld.
i.
Indien de gehuurde zaken om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde of
onbeschadigde toestand aan ECS worden teruggeleverd, is Opdrachtgever verplicht
alle kosten m.b.t. de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan ECS te
vergoeden. ECS is gerechtigd ter incasso van deze kosten gebruik te maken van een
aan haar verstrekte incassomachtiging.
j.
Bij teruglevering heeft Opdrachtgever het recht de toestand van de gehuurde zaken
door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan het door ECS op te
stellen schaderapport beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door ECS
geconstateerde gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een
gespecificeerde rekening waaruit de kosten voor reiniging en/of herstel volgen.
Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van schade aan de
gehuurde zaken wordt de huurperiode dienovereenkomstig verlengd met dien
verstande dat Opdrachtgever zich verplicht tot vergoeding van de daghuur over de
periode (berekend per dag) welke is gemoeid met de periode die nodig is voor
reiniging en/of herstel van schade.
k.
Nadat ECS het gehuurde aan haar adres heeft terugontvangen, houdt zij het recht om
binnen een termijn van acht dagen bij de Opdrachtgever te reclameren, dat het
gehuurde niet in goede staat is terugontvangen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor
de binnen deze termijn geconstateerde schade.
l.
In geval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn door
ECS zal worden afgehaald, zal Opdrachtgever de zaken na voorafgaande mededeling
transportgereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze

verplichting worden door ECS bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
10. Aansprakelijkheidsbeperking
a.
ECS is tot geen verdergaande schadevergoeding jegens de Opdrachtgever of derden
gehouden dan die welke uit wettelijke aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum
van het terzake verzekerde bedrag en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van
ECS dekking biedt.
b.
ECS is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade uit welken hoofde dan
ook, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, welke aanspraak door Opdrachtgever
ten deze uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
c.
ECS is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door
opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de
Overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan.
d.
Ook is ECS niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt
door de door ECS gebruikte hulp- of vervoermiddelen. Een en ander behoudens voor
zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij ECS legt en behoudens die gevallen
waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ECS.
11. Overmacht
a.
In geval van overmacht heeft ECS het recht de Overeenkomst zonder enige rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te
schorten, zonder dat ECS tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verplicht zal
zijn.
b.
Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan alle feiten en
omstandigheden die buiten de invloedssfeer van ECS liggen en op grond waarvan
redelijkerwijs van ECS geen uitvoering van de Overeenkomst kan worden verlangd,
daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt: niet tijdige levering door toedoen van
toeleveranciers, ziekte van personeel van ECS, gebreken in hulp- en transportmiddelen,
brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, belemmerende weersomstandigheden en
dergelijke.
12. Eigendomsvoorbehoud
a.
Alle door ECS geleverde zaken blijven eigendom van ECS totdat Opdrachtgever geheel aan
zijn betalingsverplichtingen, waaronder (ondermeer) begrepen, koopsommen,
schadevergoedingen, incassokosten en renten, jegens ECS heeft voldaan, ook die welke
voortvloeien en/of verband houden uit eerdere en/of andersoortige overeenkomsten
tussen ECS en Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet vrij tot dat moment zaken te
vervreemden of enig recht daarop te verlenen.
b.
ECS is gerechtigd bij tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens ECS, de geleverde zaken onmiddellijk terug te nemen,
onverminderd het recht van ECS op volledige schadevergoeding door Opdrachtgever
wegens zijn toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met ECS.
Opdrachtgever zal zich in voorkomende gevallen jegens ECS nimmer op een retentie recht
beroepen, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete
van EURO 12,50 per container en EURO 2,50 per plaat per dag.
c.
Indien derden op zaken (waarop een eigendomsvoorbehoud) van ECS (rust), beslag
leggen of anderszins aanspraken willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht zulks
binnen vierentwintig uur telefonisch aan ECS te melden en zulks schriftelijk binnen
dezelfde termijn te bevestigen, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor
matiging vatbare boete van EURO 12,50 per container en EURO 2,50 per plaat per dag,
onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om eventuele schade in de meest ruime
zin van het woord, aan ECS te vergoeden, de vervangingswaarde van de container en
toebehoren daaronder begrepen.
d.
In geval van overeenkomsten van huur en verhuur heeft artikel 12 a geen werking en
verklaart Opdrachtgever door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden ermee bekend
te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het gehuurde bij
een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan
een derde tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van ECS te vorderen
heeft of mocht hebben.
e.
Niettegenstaande het bestaan van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en ECS zal
Opdrachtgever het gehuurde op eerste verzoek aan de derde bedoeld sub 12 onder d
afgeven, zonder dat Opdrachtgever zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen,
indien en zodra de derde voornoemd afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van
niet nakoming van de verplichtingen van ECS jegens deze derde. Als gevolg van deze
opeising wordt de overeenkomst tussen Opdrachtgever en ECS van rechtswege met
onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore
van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
f.
Indien de situatie bedoeld onder 12 onder e zich voordoet en de derde het gebruik van
het gehuurde door Opdrachtgever zou willen continueren, is Opdrachtgever verplicht om
op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de
restant looptijd zoals bedoeld in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en ECS, zulks
onder gelijkluidende condities en voorwaarden.
g.
Opdrachtgever doet ten deze afstand van de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227
BW.
h.
Opdrachtgever verplicht zich afstand te doen van haar recht de onder sub 12 onder d tot
en met g opgenomen derdebedingen te herroepen op welke grond dan ook.
13. Bescherming persoons-/bedrijfsgegevens
a.
ECS leeft wettelijke voorschriften met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens
na. Indien een Opdrachtgever zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, kan daartoe
met ECS contact worden opgenomen. De door Opdrachtgever verstrekte gegevens
worden door ECS gebruikt voor het verwerken van de Overeenkomst en opgenomen in
het relatiebestand.
14. Toepasselijk recht en bevoegde Rechter
a.
Op alle door ECS met derden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
b.
De werking van het Weens koopverdrag alsmede van het Luvi-verdrag zijn uitdrukkelijk
uitgesloten.
c.
Alle geschillen naar aanleiding van Overeenkomsten zullen in eerste aanleg aanhangig
gemaakt worden bij en beslist worden door de te Rotterdam bevoegde Rechter, tenzij ECS
ervoor kiest het geschil aanhangig te maken bij de Rechter die bevoegd is in de plaats
waar de Opdrachtgever is gevestigd of zijn woonplaats heeft.

