
 

Transport & Logistiek  
 

Binnen de werkmaatschappijen van de Boerman Groep hebben we te maken met de goederen van onze op-

drachtgevers. We produceren ze niet, we nemen ze niet af en we zijn geen eigenaar van deze goederen. Wat 

we wel doen is dienstverlening rondom de goederen van opdrachtgevers aanbieden. We vervoeren ze, we 

slaan ze op, we verplaatsen ze, we hijsen ze, we monteren en demonteren ze.  

 

Al die werkzaamheden vallen onder de noemer Transport & Logistiek. Transport & Logistiek neemt een be-

langrijke plaats in binnen de economie. Zonder de logistieke sector kan het bedrijfsleven geen geld verdienen. 

Spullen die gemaakt worden moeten ook vervoerd worden om bij de afnemer terecht te komen. Hierbij kun je 

denken aan de aanvoer van grondstoffen, maar ook het vervoer van het eindproduct naar de consument. Of 

goederen moeten opgeslagen worden totdat ze vervoerd kunnen worden. 

 

Omdat Transport & Logistiek zo’n belangrijke plaats inneemt binnen de economie is de wetgever er ook veel 

aan gelegen om de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers zo soepel mogelijk te laten ver-

lopen. De wetgever wil zo min mogelijk belemmeringen opleggen om dit mogelijk te maken en discussies over 

aansprakelijkheid, rechten en plichten voorkomen. Om die reden is er een apart wetboek, Boek 8 BW, met 

1200 artikelen die gaan over vervoer (over de weg, het spoor, de lucht, binnenvaart en zee).  

 

Er is een Internationaal verdrag (CMR) waarbij de bepalingen van het CMR automatisch en rechtstreeks van 

toepassing zijn op iedere overeenkomst van grensoverschrijdend vervoer van goederen over de weg (de CMR 

hoef je dus niet van toepassing te verklaren, dat is hij automatisch).  

 

Daarnaast zijn er diverse transport- en logistieke branchevoorwaarden op basis van de werkzaamheden die 

worden verricht binnen de specifieke branche. Zoals; 

• voor binnenlands wegvervoer: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) 

• voor exceptioneel wegvervoer: de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport 2019 (AVET) 

• voor werkzaamheden waarbij gebruik gemaakt wordt van verticaal transport: de Algemene Voorwaar-

den VVT 

• voor binnenlandse bedrijfsverhuizingen: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB) 

• op opslag – en bijkomende werkzaamheden/ warehousing: de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 

2014) 

• op expeditie werkzaamheden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018 (met uitsluiting van art. 23) 

 

Alles om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer soepel te laten verlopen. Want bij al die 

wet- en regelgeving en branchevoorwaarden zijn de belangen van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer 

meegenomen. Er is sprake van wederzijdse rechten en plichten.  

 

 

Algemene Voorwaarden Boerman Groep 

De Boerman Groep werkt met één set Algemene Voorwaarden. Deze “Algemene Voorwaarden Boerman 

Groep” zijn tot stand gekomen in samenwerking met Meesters in Business Advocaten (MRIB) te ’s-

Gravenhage.  

 

Ons doel is transparant en duidelijk te zijn. In plaats van te verwijzen naar de verschillende branchevoorwaar-

den die van toepassing zijn bij de verschillende werkzaamheden willen wij graag onze opdrachtgevers het le-

ven wat makkelijker maken door de relevante informatie in één document onder te brengen.  

 

Het fundament van de Algemene Voorwaarden Boerman Groep wordt gevormd door de LSV2014. Van de ove-

rige branchevoorwaarden die van toepassing zijn op onze werkzaamheden zijn de essentiële onderwerpen 

overgenomen (exceptioneel transport, bedrijfsverhuizingen, verticaal transport).  

 

De LSV regelt de volgende gebieden. 

 



 

 
 

Wat moet je als opdrachtgever weten?  

Vervoerders zijn verplicht goederen af te leveren zonder schade, verlies of vertraging. Komt een vervoerder 

één van deze verplichtingen niet na dan is hij aansprakelijk. Die aansprakelijkheid wordt binnen vervoer be-

perkt tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid (Art. 8:1105 BW).  

 

- Bij schade of verlies is de vervoerder maximaal aansprakelijk tot € 3,40 per kg (binnenland) en 8,33 

SDR per kg (buitenland). Vervolgschade is uitgesloten.   

- Bij vertraging is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vrachtprijs of als er een tijdstip is afge-

sproken tot maximaal 2x de vrachtprijs. Vervolgschade is uitgesloten.  

 

Het beperken van aansprakelijkheid is uniek in Nederland. De reden hiervoor is, zoals eerder vermeld, dat ver-

voer belangrijk is. Iedereen wil makkelijk goederen ter beschikking hebben tegen een zo laag mogelijke prijs. 

Omdat ritprijzen nooit afdoende zijn om eventuele schade aan goederen volledig te vergoeden is de aanspra-

kelijkheid beperkt. Als dat niet het geval zou zijn dan zou er in heel Nederland niets meer vervoerd kunnen 

worden.  

 

Logistieke dienstverleners zijn verplicht bij opslag van goederen dit te doen zonder dat er schade of verlies 

ontstaat. Komt een logistieke dienstverlener deze verplichting niet na dan is hij aansprakelijk. Als de Boerman 

Groep volledig aansprakelijk zou zijn voor de waarde van de goederen die we in opslag nemen dan zouden we 

deze dienstverlening niet aan kunnen bieden. Het risico is dan te groot. Om die reden beperken we de aan-

sprakelijkheid bij opslag via de Algemene Voorwaarden Boerman Groep (Bijlage 1 – LSV2014 art. 5 lid 3) tot 4 

SDR per kg en gemaximeerd tot 100.000 SDR per gebeurtenis. 

 

De prijzen die de Boerman Groep hanteert zijn vastgesteld met inachtneming van de beperkte aansprakelijk-

heid. De verzekeraar van de Boerman Groep accepteert geen overeenkomsten waarin deze beperkte aanspra-

kelijkheid wordt uitgesloten (wat het geval is als de “Algemene Voorwaarden Boerman Groep” van de hand 

worden gewezen). Als Boerman Groep zouden wij in zo’n geval (deels) onverzekerd zijn en lopen daarmee 

financieel risico. Met name vanwege de beperkte aansprakelijkheid is het dus belangrijk dat de “Algemene 

Voorwaarden Boerman Groep” onderdeel uitmaken van overeenkomsten.  

 

Ons advies aan opdrachtgevers is om contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij  om na te gaan 

of ze adequaat verzekerd zijn en indien nodig een aanvullende verzekering af te sluiten.  

 

Natuurlijk gaan we graag in gesprek over de voorwaarden waarop we samen werken. Dat onze Algemene 

Voorwaarden Boerman Groep een belangrijk onderdeel zijn om de samenwerking goed te kunnen laten verlo-

pen mag duidelijk zijn.  

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 


