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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OP- EN OVERSLAGBEDRIJF GRAANSLOOT KAMPEN B.V. 

betreffende het lossen, laden, opslaan en overslaan van (veevoeder)grondstoffen, meststoffen 

en overige (bulk)zaken van op- en overslagbedrijf Graansloot Kampen B.V. te Kampen (hierna: 

‘Graansloot’)  

 

1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Graansloot en haar 

opdrachtgever(s).  

1.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2. Definities 

2.1. In deze voorwaarden wordt bedoeld met: 

Graansloot: opslagbedrijf, die - daargelaten de mogelijkheid van ruimere taakstelling - opdrachten 

aanvaardt tot lossing, lading, opslag, bewaring, bewerking, overslag of aflevering van roerende za-

ken; 

opdrachtgever: degene, die aan Graansloot een opdracht verstrekt tot opslag of uitlevering van za-

ken;   

schriftelijk: op schrift, per fax, per e-mail of op een (andere) gegevensdrager opgeslagen; 

vervoermiddel: ieder middel van vervoer, waaronder zowel voertuigen als vaartuigen. 

3. Schriftelijke vastlegging 

Een overeenkomst met Graansloot komt tot stand op het moment dat Graansloot deze schriftelijk 

heeft bevestigd.  Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging geldt de aan de opdrachtgever verstrek-

te kopie van de weegbrief als bevestiging van de overeenkomst tot opslag. Bij gebreke van enig do-

cument wordt de overeenkomst tot opslag geacht te zijn gesloten op het moment waarop de zaken 

door Graansloot in ontvangst zijn genomen en zij daarover de feitelijke macht heeft gekregen.  

4. Tarieven / vergoedingen / belastingen 

4.1. Indien met de opdrachtgever geen uitdrukkelijke tariefafspraak is gemaakt geldt het gebruikelijke 

tarief dat door Graansloot voor gelijksoortige opdrachten in rekening wordt gebracht. 

4.2. De gangbare en overeengekomen tarieven voor bewaarloon zijn, tenzij nadrukkelijk anders is 

overeengekomen, gebaseerd op de voor de betreffende zaken normale wijze van opslag. 

4.3. Graansloot heeft het recht een hoger tarief dan het gangbare tarief in rekening te brengen indien door 

de opdrachtgever speciale eisen aan de opslag worden gesteld. 

5. Rechten, kosten en belastingen 

5.1. Alle vracht, remboursen, belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boeten en/of andere lasten of 

kosten, hoe ook genaamd, die verband houden met de zaken komen voor rekening van de opdracht-

gever en moeten op eerste verzoek van Graansloot al dan niet bij vooruitbetaling worden voldaan c.q. 

vergoed, ongeacht of de zaken nog niet op het terrein aanwezig zijn dan wel dit inmiddels hebben 

verlaten. 

5.2. Indien Graansloot optreedt of is opgetreden als fiscaal vertegenwoordiger, zijn alle door Graansloot 

verschuldigde belastingen, rechten, bijdragen en andere heffingen, alsmede boeten, schadevergoe-

dingen, rente, kosten, hoe ook genaamd, voor rekening van de opdrachtgever, zulks onverminderd 

het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De opdrachtgever is verplicht om deze bedragen op eerste ver-

zoek van Graansloot te voldoen.  
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6. Het weigeren van een opdracht 

Graansloot is gerechtigd een opdracht tot opslag en/of bewaring zonder opgave van redenen te wei-

geren. 

7. Aanlevering/ uitlevering en inontvangstneming 

7.1. Aanlevering bij en inontvangstneming door Graansloot vindt plaats door afgifte van de zaken door of 

namens de opdrachtgever en inontvangstneming daarvan door Graansloot, ter plaatse van de opslag. 

7.2. Uitlevering aan en inontvangstneming door de opdrachtgever vindt plaats door afgifte van de zaken 

door Graansloot en inontvangstneming daarvan door of namens de opdrachtgever, ter plaatse van de 

opslag. 

7.3. Het gewicht van aangeleverde en uitgeleverde zaken als bedoeld in de voorgaande leden worden 

door Graansloot telkens vastgesteld door middel van een gekalibreerde weeginstallatie en aldus ver-

werkt in de voorraadadministratie.  

7.4. (Gewichts)verliezen van de zaken als gevolg van één van de in artikel 19.4 genoemde oorzaken 

worden door Graansloot niet geregistreerd en/of gecorrigeerd in de voorraadadministratie. Graansloot 

muteert in de voorraadadministratie alleen de in-en uitgaande hoeveelheden van de opgeslagen za-

ken. Desgewenst kan opdrachtgever Graansloot verzoeken om de actuele hoeveelheid van de voor-

raad door middel van weging of meting te (laten) vaststellen, dit voor rekening van de opdrachtgever. 

8. Openingstijden 

Aanleveren van zaken aan en afhalen van zaken geschiedt uitsluitend tijdens openingstijden van 

Graansloot. Indien de opdrachtgever verlangt dat werkzaamheden worden verricht buiten de normale 

openingstijden, is Graansloot vrij daaraan wel of niet te voldoen. Eventuele extra kosten zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. 

9. Verstrekken van inlichtingen en informatie door opdrachtgever 

 

9.1. De opdrachtgever staat er voor in dat de aan Graansloot aangeboden zaken juist en volledig zijn 

omschreven en dat aan Graansloot alle relevante informatie met betrekking tot die zaken is verstrekt. 

 
9.2. Indien zaken onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften of 

andere regelgeving van overheidswege, dient de opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten 

welke in verband hiermede noodzakelijk zijn te verstrekken, teneinde Graansloot in staat te stellen om 

aan die bepalingen of voorschriften te voldoen. 

10. Onderzoek van zaken 

10.1. Zonder daartoe strekkende specifieke opdracht is Graansloot niet verplicht de zaken die worden 

aangeboden voor opslag te onderzoeken of te inspecteren. Graansloot mag uitgaan van de juistheid 

van de opgaven van de opdrachtgever.  

10.2. Indien na opslag blijkt dat de zaken in gewicht, aard en/of samenstelling afwijken van de 

oorspronkelijke opgaven daaromtrent van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever behoudens 

tegenbewijs geacht de zaken in het geconstateerde gewicht of de geconstateerde aard en samenstel-

ling aan Graansloot ter opslag te hebben aangeboden. Dit geldt niet indien Graansloot op verzoek en 

op kosten van de opdrachtgever het gewicht, de aard, dan wel de samenstelling van de zaken voor-

afgaande aan de opslag heeft vastgesteld. 

 
10.3. Graansloot is steeds bevoegd om colli en/of anderszins verpakte zaken te openen om de inhoud te 

onderzoeken. Indien bij het onderzoek blijkt dat de inhoud afwijkt van de opgave, zijn de kosten van 

het onderzoek voor rekening van de opdrachtgever. 

11. Plaats van de opslag, verplaatsing van zaken 

11.1. De zaken worden opgeslagen op het terrein waar Graansloot is gevestigd, tenzij Graansloot er voor 



Algemene voorwaarden Graansloot Kampen versie juli 2017 

Pagina 3 van 9 

 

kiest de zaken (tijdelijk) elders op te slaan. 

11.2. De verplaatsing geschiedt voor rekening van Graansloot, tenzij de verplaatsing moet geschieden (i) in 

het belang van de opdrachtgever, de (toestand van) de zaken of de opdracht, of (ii) op grond van 

omstandigheden die niet aan Graansloot toegerekend kunnen worden, of (iii) op grond van wet- of 

regelgeving. 

11.3. Op alle vervoerswerkzaamheden die Graansloot ten behoeve van de opdrachtgever verricht zijn de 

Algemene Vervoercondities van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd via www.sva.nl/avc. 

Indien de CMR van toepassing is, zijn de Algemene Vervoercondities aanvullend van toepassing 

11.4. Indien de zaken worden verplaatst zal Graansloot de opdrachtgever daarover informeren, zonder dat 

het achterwege laten daarvan tot een vordering jegens Graansloot kan leiden. 

12. Niet tijdige, onregelmatige aanlevering of afhaling 

Indien door de opdrachtgever aan Graansloot is medegedeeld dat zaken voor opslag in bepaalde 

hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij Graansloot zullen worden aangeleverd, of dat uit te leveren 

zaken in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd zullen worden afgehaald en indien in zodanig 

geval de opdrachtgever de zaken niet in die hoeveelheid en/of op dat tijdstip aanlevert respectievelijk 

in ontvangst neemt, is de opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden die daardoor voor Graan-

sloot ontstaan.  

13. Toestand van zaken bij aankomst/gevaarlijke zaken 

13.1. Zaken moeten in goede staat en indien verpakt, in goed verpakte toestand bij Graansloot 

aangeleverd worden. Opdrachtgever is verplicht Graansloot in kennis te stellen van alle eigenschap-

pen van de zaken, waardoor deze spontaan dan wel onder bepaalde invloeden of omstandigheden 

gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, de bedrijfsmiddelen en opslagruimte(n) van 

Graansloot daaronder begrepen.  

13.2. Bevindt de zaak zich bij aankomst in een beschadigde of gebrekkige toestand die uitwendig zichtbaar 

is, dan zal Graansloot gerechtigd doch niet gehouden zijn voor rekening en risico van de opdrachtge-

ver diens belangen tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en daartoe het nodige te doen, 

zonder dat aan de wijze waarop Graansloot zich van deze taak heeft gekweten de opdrachtgever 

enig recht jegens Graansloot kan ontlenen. 

13.3. Ter opslag ontvangen gevaarlijke zaken mogen door Graansloot op ieder ogenblik worden verwijderd, 

vernietigd dan wel op andere wijze onschadelijk gemaakt, dit voor rekening van de opdrachtgever, en 

zonder terzake jegens de opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

13.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor Graansloot, voortvloeiende uit de 

aanlevering voor opslag, uit de opslag of uit de door Graansloot in verband met gevaarlijke zaken 

genomen maatregelen.  

14. Aanvullende diensten en werkzaamheden  
14.1. Door de opdrachtgever gewenste aanvullende werkzaamheden, zoals bemonstering, behandeling 

(waaronder behandeling met een salmonella dodend product), verzorging, (her)verpakking, oversta-

peling, splitsing in partijen, weging, zeven, pelletisering, uit-of aflevering (aan derden), kunnen worden 

opgedragen aan Graansloot. Graansloot berekent daarvoor de op het moment van de opdracht gel-

dende gebruikelijke tarieven.  

14.2. De uit lid 1 voor Graansloot voorvloeiende verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen, tenzij een 

bepaald resultaat is gegarandeerd. 

14.3. Het bepaalde in 11.3 is van overeenkomstige toepassing indien vervoerswerkzaamheden worden 

verricht. 

 

15. Bijzondere wijze van behandeling van zaken 

15.1. Graansloot is niet verplicht tot enige maatregel ten aanzien van de in bewaring ontvangen zaken of 

http://www.sva.nl/avc
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de verpakking daarvan dan die welke voor de bewaring van de betreffende zaken als normaal gelden. 

Tot bijzondere maatregelen is Graansloot slechts verplicht indien dat schriftelijk is overeengekomen. 

15.2. Graansloot is echter gerechtigd een maatregel direct, op kosten en voor risico van de opdrachtgever 

te nemen, het opruimen, het verwijderen, het vernietigen of het op andere wijze onschadelijk maken 

daaronder begrepen, wanneer door het nalaten daarvan verlies en/of schade aan de zaken zelf of 

aan andere zaken, of aan de bewaarplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vre-

zen is of wanneer het nemen van maatregelen uit andere hoofde vereist, dan wel geïndiceerd is, 

zulks ter beoordeling van Graansloot. Graansloot stelt de opdrachtgever van de genomen maatrege-

len terstond in kennis, zonder dat deze op grond van het niet voldoen aan deze verplichting enige 

aanspraak tegenover Graansloot kan doen gelden.  

15.3. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtgever gehouden Graansloot te vrijwaren 

tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door opdrachtgevers zaken veroorzaakt aan 

zaken van derden.  

16. Toegang tot het terrein 

16.1. Graansloot zal de opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor rekening en risico van 

de opdrachtgever op diens verzoek toegang verlenen tot de plaats waar diens zaken worden be-

waard, zulks met inachtneming van de te vervullen douane- en andere van overheidswege voorge-

schreven formaliteiten. 

16.2. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

(i) alle personen, die de bewaarplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan de bewaar-

plaats komende vaar- en voertuigen moeten zich houden aan de voorschriften van Graansloot; 

(ii) alleen gedurende de gewone werktijden en onder toezicht van Graansloot wordt toegang ver-

leend; 

(iii) de aan het bezoek verbonden kosten van begeleiding moeten door de opdrachtgever aan 

Graansloot worden betaald; 

(iv) de opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de bezoekende per-

sonen veroorzaakt. 

 

16.3. De opdrachtgever zal Graansloot vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen 

ondergeschikten van zowel Graansloot als de opdrachtgever, die verband houden met schade voort-

vloeiend uit de vorige leden. 

17. Aansprakelijkheid opdrachtgever 

17.1. De opdrachtgever is tegenover Graansloot en/of derden aansprakelijk voor schade welke voortvloeit 

uit onjuiste en/of onvolledige omschrijvingen, aanduidingen of mededelingen, alsmede voor schade 

welke voortvloeit uit niet te voren medegedeelde gebreken aan de zaken en/of aan de verpakking.  

17.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet/niet tijdig/niet behoorlijk 

nakomen van enige hem bij deze voorwaarden, of tussen Graansloot en opdrachtgever gesloten af-

zonderlijke overeenkomst, opgelegde verplichting, voor zover in deze voorwaarden niet reeds een 

afwijkende regeling is opgenomen. 

17.3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal de opdrachtgever Graansloot vrijwaren tegen aanspraken 

van derden, dan wel Graansloot schadeloos stellen voor schade betaald of verschuldigd door derden 

of betaald of verschuldigd aan derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel Graansloot 

als de opdrachtgever, die verband houden met de aard of gesteldheid van de opgeslagen zaken.  

18. Verzekering van zaken 

18.1. Tenzij zulks schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen is Graansloot niet verplicht zorg te 

dragen voor enige verzekering van de zaken. 
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18.2. Indien tussen Graansloot en de opdrachtgever is overeengekomen dat Graansloot voor rekening van 

de opdrachtgever voor de verzekering van de zaken zal zorgen, dan heeft Graansloot het recht om 

naar eigen keuze de overeengekomen verzekering op naam van de opdrachtgever te sluiten of om 

deze onder een (mantel)polis van Graansloot onder te brengen. 

18.3. Als te verzekeren waarde zal worden aangehouden het bedrag dat door de opdrachtgever is 

opgegeven en bij gebreke daarvan een schatting door Graansloot.  

 

18.4. Graansloot handelt bij (het sluiten van) de verzekeringen slechts als vertegenwoordiger van de 

opdrachtgever, zonder terzake de (omvang van de) verzekering of de (omvang van een) aanspraak 

onder de verzekering jegens de opdrachtgever aansprakelijk te kunnen zijn. 

 

18.5. In alle gevallen waarin de zaken door tussenkomst van Graansloot verzekerd zijn, heeft Graansloot 

het recht om voor en namens de belanghebbenden bij de zaken de schadepenningen te incasseren 

en daarop al zijn vorderingen, uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever te verhalen. Het over-

blijvende bedrag wordt aan de opdrachtgever uitgekeerd. 

 

18.6. Indien in geval van schade aan of verlies van zaken door brand of door enige andere oorzaak de 

medewerking van Graansloot voor de vaststelling van de schade of het verlies gewenst of noodzake-

lijk is, dan wordt deze door Graansloot verleend tegen betaling van de daaraan verbonden kosten en 

van een vergoeding voor haar werkzaamheden. Graansloot kan het verlenen van medewerking af-

hankelijk stellen van de contante betaling van, of het stellen van zekerheid voor, al hetgeen Graan-

sloot van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft en de in dit lid bedoelde kos-

ten en vergoeding.  

18.7. De opdrachtgever is verplicht om bij uitlevering van een deel van de zaken door Graansloot op te 

geven voor welk bedrag hij de overblijvende zaken wenst te doen verzekeren. Bij gebreke van zulke 

opgave is Graansloot gerechtigd om het verzekerde bedrag naar eigen inzicht te verminderen in de-

zelfde verhouding als waarin de zaken in aantal, gewicht, maat of inhoud verminderd zijn. 

19. Beschadiging, verlies van zaken en aansprakelijkheid van Graansloot 

19.1. In geval van schade, beschadiging en/of vermissing van zaken zal de opdrachtgever uitsluitend 

Graansloot aansprakelijk kunnen stellen, ook indien Graansloot in de uitoefening van haar bedrijf 

gebruik heeft gemaakt van de diensten van derden, één en ander onder de volgende beperkingen. 

19.2. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij 

in deze voorwaarden anders wordt bepaald. 

 
19.3. Graansloot is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij opdrachtgever bewijst dat de schade is 

ontstaan door de schuld van Graansloot of diens ondergeschikten.  

19.4. Graansloot is, behoudens in het geval van grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade en/of 

verlies ontstaan ten gevolge van de volgende oorzaken: 

a. verontreiniging van de zaken met in een vervoermiddel, gebruikt door of in opdracht van op-

drachtgever, achtergebleven resten van zaken van een vorig transport;  

b. kwaliteitsverlies van de zaken of vermenging van opgeslagen zaken met resten van zaken 

die eerder in de desbetreffende silo’s of vlakloodsen waren opgeslagen, doordat die resten 

zijn achtergebleven op vloeren en/of op (profielen van) wanden van de silo’s of vlakloodsen 

en/of in het gebruikte transportsysteem;   

c. kwaliteitsverlies van de zaken of vermenging van zaken doordat de zaken vermengd worden  

door bijstorting van dezelfde soort zaken van dezelfde opdrachtgever van ongelijkwaardige 

aard, tenzij opdrachtgever van tevoren schriftelijk heeft aangekondigd dat de nieuwe zaken 

apart dienen te worden opgeslagen; 

d. het uitvoeren van handelingen door Graansloot in de zin van artikel 14; 

e. de natuurlijke hoedanigheid van de zaak, kwaliteitsverandering, gewichtsverlies, innerlijk 
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bederf, indrogen, inklinken, uitdrogen, vergruizen, lekken, broei, doorslaan, zweten, conden-

seren, gisten, bevriezen, roesten, breuk, gebreken van de verpakking; 

f. overmacht, maatregelen van overheidswege, molest, staking, uitsluiting, sabotage, oproer, 

plundering, stagneren van het transportsysteem;  

g. brand, rook, explosie, straling, bluswater, waterleidingbreuk, overstroming, inklinken, storm, 

wolkbreuk en/of extreme neerslag en in het algemeen elk van buiten komend onheil;  

h. hitte, koude, temperatuurwisselingen, luchtvochtigheid, wind en verwaaien van zaken, tenzij 

is overeengekomen dat het vervoer en/of laden en/of lossen en/of de opslag zal plaatsvinden 

op een zodanige wijze dat de zaken aan de invloed van die omstandigheden worden onttrok-

ken; 

i. onvolledigheid, gebrekkigheid of onleesbaarheid van cijfers, letters of merken der colli's; 

j. het feit dat overliggeld voor binnenschepen en/of staangeld voor vervoermiddelen (“demurra-

ge”) moet worden betaald.  

 
19.5. Graansloot wordt in geval van beschadiging en/of verlies door diefstal met braak geacht voldoende 

zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke afsluiting van de bewaarplaats heeft zorg 

gedragen. 

19.6. In het geval zaken op een open terrein zijn opgeslagen is iedere aansprakelijkheid van Graansloot 

voor schade die verband houdend met deze wijze van opslag uitgesloten. 

19.7. Graansloot wordt in geval van beschadiging en/of verlies veroorzaakt door ratten, muizen, insecten 

en ander ongedierte geacht voldoende zorg te hebben aangewend indien het voor normale bestrijding 

van ongedierte in de bewaarplaats heeft zorggedragen. 

 

19.8. De door Graansloot voor verlies van de zaak te betalen schadevergoeding is beperkt tot de 

dagwaarde van de zaak op de dag dat de schade is ontstaan. Bij beschadiging wordt hoogstens 

vergoed het verschil tussen deze dagwaarde en de waarde na de beschadiging. 

 
19.9. Graansloot is slechts aansprakelijk voor schade aan de zaak zelf ontstaan en nooit voor schade 

bestaande uit winstderving of welke andere indirecte of gevolgschade ook.  

19.10. Bij schade aan een onderdeel van de zaak, dat als zodanig een zelfstandige waarde heeft, of bij 

schade aan één of meer verscheidene bij elkaar behorende zaken, blijft de eventuele waardevermin-

dering van de overige onderdelen of de niet beschadigde zaken buiten beschouwing. 

19.11. Onverminderd het vorenstaande is de aansprakelijkheid van Graansloot in alle gevallen beperkt tot 

een bedrag van € 1 per kilogram beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 

€ 500.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.  

 

19.12. Onverlet het vorenstaande is de aansprakelijkheid van Graansloot voor schade, die voortvloeit uit het 

(onjuist) vervullen van (douane-)formaliteiten, in elk geval beperkt tot € 10.000 per document. 

20. Terugneming van zaken/opzegging door Graansloot 

20.1. De opdrachtgever kan tegen betaling van hetgeen Graansloot van hem te vorderen heeft (in de 

ruimste zin) en met inachtneming van deze algemene voorwaarden aan Graansloot verzoeken de in 

bewaring gegeven zaken aan hem af te geven. 

20.2. Indien de door opdrachtgever in bewaring gegeven zaken tot één zaak verenigd worden door 

vermenging met zaken die aan (een andere opdrachtgever van) Graansloot toebehoren, dan heeft de 

opdrachtgever slechts recht op afgifte van een hoeveelheid van de nieuw gevormde zaak die gelijk 

staat aan de hoeveelheid van de oorspronkelijk door de opdrachtgever aan Graansloot in bewaring 

gegeven zaken.  

20.3. Indien geen termijn van bewaring is overeengekomen of indien de overeengekomen termijn van 

bewaring is verstreken kan Graansloot de terugneming door opdrachtgever van haar zaken vorderen, 

dit met inachtneming van een gelet op de omstandigheden en de aard van de zaken redelijke opzeg-

gingstermijn. 
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20.4. Indien de opdrachtgever de zaken niet terugneemt geldt het in artikel 21 bepaalde. 

21. Tussentijdse terugneming van zaken wegens dringende reden 

21.1. Graansloot is te allen tijde gerechtigd de terugneming door opdrachtgever te vorderen van de in 

bewaring ontvangen zaken vóór afloop van de termijn van bewaring en zonder zich te houden aan 

enige opzeggingstermijn, indien daarvoor een dringende reden is. 

21.2. Onder dringende reden wordt verstaan een omstandigheid, die van dien aard is dat de opdrachtgever 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de opslag niet langer mag ver-

wachten. 

21.3. Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn in geval van (voorspelling van) hoog 

water en Graansloot vreest voor de waardevermindering van de zaken ten gevolge daarvan; indien 

de opdrachtgever één of meer andere bepalingen dezer condities niet nakomt; indien blijkt dat door 

de aanwezigheid van de zaken gevaar voor verlies en/of schade aan andere zaken, aan de bewaar-

plaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen is; en voorts indien de zaken aan 

bederf onderhevig zijn of daarin veranderingen ontstaan die naar het oordeel van Graansloot het 

vermoeden van waardevermindering wettigen en de opdrachtgever nalatig is in het geven van instruc-

ties ter voorkoming en bestrijding daarvan. 

21.4. De opdrachtgever blijft gehouden het bewaarloon tot op de dag van terugneming van de zaak aan 

Graansloot te vergoeden. 

22. Berekening bewaarloon bij vernietiging van de zaken 

In geval van vernietiging van de bij Graansloot opgeslagen zaken door brand of anderszins, geldt de 

dag van vernietiging als de dag van uitlevering en is het bewaarloon, en indien de zaken door bemid-

deling van Graansloot zijn verzekerd de verzekeringspremie en -kosten in volle maanden berekend, 

verschuldigd tot en met die dag. 

23. Betaling 

23.1. Alle bedragen welke Graansloot van de opdrachtgever te vorderen heeft, uit welke hoofde dan ook, 

zijn opeisbaar nadat de termijn voor betaling van de betreffende vordering is verstreken. 

23.2. Betaling van door Graansloot aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden 

binnen veertien dagen na factuurdatum. 

23.3. De voor een vordering van Graansloot geldende betalingstermijn betreft altijd een fatale termijn als 

bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. 

23.4. Vanaf de datum van verzuim is opdrachtgever over het openstaande bedrag aan Graansloot een 

rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, dan wel de wettelijke handelsrente in-

dien deze meer bedraagt.  

23.5. Betalingen strekken eerst in mindering op gemaakte kosten en verschuldigde renten en pas daarna 

op de hoofdsom, waarbij telkens de oudste vordering als eerste zal worden verrekend. 

23.6. Graansloot is gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze zijn 

verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. De buitengerechtelijke incasso-

kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incasso-

kosten (Staatsblad 2012/141) of de laatste versie van dat Besluit.  

 
23.7. Graansloot is gerechtigd alle vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die 

opdrachtgever aan Graansloot, dan wel aan een met Graansloot gelieerde (rechts-)persoon mocht 

hebben. 

23.8. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten of enigerlei (vermeende) vordering op 

Graansloot te verrekenen. 
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24. Zekerheid 

24.1. Graansloot is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare 

betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. 

24.2. Indien de opdrachtgever deel uitmaakt van een groep (in de zin van artikel 2:24b BW) kan Graansloot 

verlangen dat een groepsmaatschappij van de opdrachtgever de in het vorige lid vastgelegde ver-

plichting nakomt. 

25. Retentierecht en pandrecht 

25.1. Graansloot heeft jegens opdrachtgever een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die 

Graansloot uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft, totdat alle vorderingen 

van Graansloot zijn voldaan. Het retentierecht kan door Graansloot ook worden ingeroepen voor vor-

deringen die voortspruiten uit andere of eerdere overeenkomsten met opdrachtgever 

25.2. Graansloot heeft jegens opdrachtgever een recht van vuistpand op alle zaken die Graansloot uit 

welke hoofde en met welke bestemming dan ook op enig moment onder zich heeft, totdat alle vorde-

ringen van Graansloot op opdrachtgever zijn voldaan. 

25.3. Graansloot kan de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen 

opdrachtgever aan groepsvennootschappen van Graansloot is verschuldigd. 

25.4. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet 

bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands. 

25.5. Indien aannemelijk is dat bij een verkoop op de in de wet bepaalde wijze de kosten hoger zullen zijn 

dan de baten, dan is Graansloot gerechtigd om de zaken te verwijderen, te doen verwijderen of te 

vernietigen. De opdrachtgever blijft dan aansprakelijk voor hetgeen verschuldigd is, vermeerderd met 

de kosten van verwijdering of vernietiging. 

26. Overdracht respectievelijk overgang van zaken 

26.1. Overdracht of overgang van eigendom van bij Graansloot aanwezige zaken respectievelijk de 

overdracht van het recht op uitlevering daarvan door een opdrachtgever aan een derde, is tegenover 

Graansloot ongeldig en heeft tegenover Graansloot geen rechtsgevolgen, tenzij en nadat (i) alle vor-

deringen die Graansloot op de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever heeft, zijn voldaan 

en (ii) de nieuwe rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen Graansloot en de 

oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever alsmede de onderhavige voorwaarden schriftelijk 

heeft aanvaard. 

26.2. De opdrachtgever is verplicht Graansloot van een eigendomsoverdracht of -overgang van zaken, 

respectievelijk overdracht of overgang van het recht op uitlevering van zaken terstond schriftelijk met 

bewijsstukken op de hoogte te stellen. 

26.3. De oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever blijft jegens Graansloot aansprakelijk voor alle 

vorderingen van Graansloot terzake van of in verband met de opslag en/of met betrekking tot die 

zaken verrichte werkzaamheden, ook indien deze zijn verricht na de eigendomsoverdracht of -

overgang respectievelijk na de overdracht of overgang van het recht op uitlevering. 

26.4. Nadat de overdracht of overgang van de eigendom respectievelijk het recht op uitlevering van de 

zaken door Graansloot is erkend, geldt de nieuwe rechthebbende als de opdrachtgever en is hij naast 

zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle onbetaalde vorderingen van Graansloot op de 

oorspronkelijke opdrachtgever, ook voorzover deze vóór de overdracht of overgang zijn ontstaan. 

27. Overmacht 

27.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet 

aan Graansloot kan worden toegerekend.  
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27.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 27.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – 

begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het pro-

ductieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke ma-

terialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig 

ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromin-

gen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uit-

voerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van be-

leg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging. 

 

27.3. In geval van overmacht heeft Graansloot de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan 

niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Opdracht-

gever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door 

de overmacht nakoming van de verplichtingen door Graansloot onmogelijk is langer duurt dan dertig 

(30) dagen, is ook opdrachtgever bevoegd de overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ont-

binden. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding op grond van overmacht bestaat geen verplichting tot 

vergoeding van de (eventuele) schade.  

 

27.4. Graansloot heeft het recht om de overeengekomen vergoeding aan de opdrachtgever in rekening te 

brengen indien zij al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan op het moment van het intre-

den van de overmacht. 

 

28. Reclames 

Indien de zaken (weer) ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever door Graansloot zonder 

dat de opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan van Graansloot de staat daarvan 

heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of beschadigingen betreft, uiterlijk op 

het ogenblik van de ter beschikking stelling, of, indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen 

betreft, binnen vijf werkdagen na de ter beschikking stelling, voorbehouden ter kennis van Graansloot 

heeft gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is aangegeven, wordt hij 

behoudens tegenbewijs geacht de zaken in goede staat te hebben ontvangen. De bovenbedoelde 

voorbehouden moeten, indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, schriftelijk worden 

gemaakt. 

29. Verval  

Elke vordering van opdrachtgever op Graansloot vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na 

het ontstaan van de vordering. 

30. Toepasselijk recht  

Op rechtsverhoudingen met Graansloot is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

31. Geschillen  

31.1. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, bevoegd.  

31.2. Graansloot heeft ook de bevoegdheid geschillen te laten beslechten door middel van arbitrage van 

door FENEX te benoemen arbiters, volgens het geldende arbitragereglement op het moment van het 

ontstaan van het geschil. 


