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Voorwaarden bij vervoersovereenkomst Livanta B.V. 
 

Op de ‘’Order Confirmation Transport’’ van de besloten vennootschap  
Livanta B.V, gevestigd aan het adres Hertsweg 7 te (5451 GS) Mill,  
Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  
onder nummer 75254328, zijn automatisch de onderstaande 
voorwaarden van toepassing; 

 
 
 

1. Transportopdrachten 
1.1 De transportopdrachten worden door Livanta B.V. uitsluitend aan de transporteur in de 

hoedanigheid van vervoerder verstrekt.  
1.2 Het uitbesteden van het transport aan derden is niet toegestaan, behoudens 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Livanta B.V.  
 

2. Totstandkoming  
2.1 De vervoersopdracht tussen Livanta B.V. en de transporteur komt tot stand op het 

moment dat Livanta B.V. de vervoersopdracht aan de transporteur bevestigt middels de 
“Order confirmation Transport”.   

2.2 De overeenkomst bestaat uit de opdracht van Livanta B.V. aan de transporteur tot het 
doen vervoeren van dieren.  
 

3. Organisatie van het vervoer 
3.1 De organisatie van het vervoer wordt geregeld door Livanta B.V. 
3.2 De laad- en lostijden alsook de laad- en losplaatsen worden door Livanta B.V. bepaald. 

Dit zijn fatale termijnen. 
 

4. Betaling 
4.1 Livanta B.V. zal overgaan tot betaling van de factuur van de transporteur nadat het 

transport is uitgevoerd en alle benodigde en verplicht gestelde documenten voor het 
transport, waaronder maar niet uitsluitend de CMR-vrachtbrieven, digitaal aan Livanta 
B.V. zijn toegestuurd.  

4.2 De vrachtdocumenten dienen per direct, na het laden en lossen van de vracht, door 
transporteur digitaal te worden vastgelegd. Deze foto’s van de vrachtdocumenten 
dienen vervolgens per direct te worden doorgezonden naar Livanta B.V, als bewijs van 
het laden en lossen. Daarop staan de duidelijk leesbare namen van op de CMR-
vrachtbrief voorkomende personen en ondernemingen, firmastempels en aantal 
vervoerde dieren. Is aan dit artikel niet voldaan, dan zal Livanta B.V. niet gehouden zijn 
tot betaling.  

4.3 Betaling van de factuur van de transporteur zal door Livanta B.V., met inachtneming 
van artikel 4.1 en 4.2, binnen 14 dagen na facturatie van de vracht geschieden. 

4.4 Facturering door de transporteur dient te geschieden onder vermelding van de 
referentie, zijnde het ordernummer van Livanta B.V. zoals vermeld op de opdracht, en 
nadat alle transportdocumenten aan Livanta B.V. zijn verstrekt.  

4.5 Bij gebreke van toezending van de factuur en juiste originele bescheiden uiterlijk binnen 
twee maanden na opdrachtverlening, vervalt het recht op betaling. 
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5. Contact met opdrachtgever 
5.1 Het is de transporteur niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Livanta 

B.V. contact op te nemen met, of een, al dan niet direct, samenwerkingsverband in de 
ruimste zin des woords aan te gaan met de cliënten, opdrachtgevers, laad- en /of 
losadressen en/of andere logistieke dienstverleners waarmee de transporteur via Livanta 
B.V. samenwerkt of in aanraking komt. Alle opdrachten dienen strikt neutraal in 
opdracht van Livanta B.V. te worden uitgevoerd.  

5.2 Bij schending van neutraliteit wordt enig openstaand bedrag niet voldaan en is de 
transporteur aansprakelijk voor alle dientengevolge door Livanta B.V. geleden schade. 

5.3 Bij overtreding van de verplichting zoals opgenomen in artikel 5.1 van deze 
voorwaarden verbeurt transporteur aan Livanta B.V., zonder dat daarvoor een 
ingebrekestelling of aankondiging is vereist, een direct opeisbare boete van € 10.000,- 
per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 500,- per dag of gedeelte daarvan 
dat de overtreding heeft geduurd of voortduurt. Het betalen van de boete laat onverlet 
de rechten die Livanta B.V. heeft, zoals het recht op vergoeding van de werkelijk 
geleden schade, alsmede het recht om nakoming of ontbinding van de overeenkomst 
met de transporteur te vorderen.  

  
6. Vrachtverzekering 
6.1 Door aanvaarding van de transportopdracht bevestigt de transporteur volledig 

verzekerd te zijn voor enigerlei schade van welke aard dan ook, die in het kader van de 
vervoersovereenkomst kan ontstaan alsmede dat de verzekeringspremies tijdig betaald 
zijn en worden. De transporteur dient dus zelf in het bezit te zijn van een 
vrachtverzekering. 

 
7. Vergunningen 
7.1 Door aanvaarding van de transportopdracht bevestigt de transporteur in het bezit te zijn 

van de benodigde en verplicht gestelde vergunningen voor het vervoeren van dieren. 
Livanta B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de transporteur niet in het 
bezit is van de benodigde verplicht gestelde vergunningen voor het vervoeren van 
levende dieren. 

 
8. Eisen aan transportmiddel en chauffeur  
8.1 Transportmiddelen zullen zich in perfect werkende staat bevinden en alle noodzakelijke 

onderhoudsbeurten, keuringen e.d. hebben genoten.  
8.2 Transportmiddelen dienen goedgekeurd te zijn voor dierentransport. Er dient dan ook 

onder andere voldaan te zijn aan de Verordening (EG) Nr. 1/2005 
(Transportverordening). 

8.3 De transporteur garandeert dat de chauffeur geen strafrechtelijk verleden heeft en 
conform de nationale en internationale regelgeving, waaronder rust- en 
rijtijdenregelgeving, zal werken.  

8.4 De chauffeur zal representatief zijn en een ieder met wie hij in het kader van het 
transport in contact komt beleefd te woord staan. 

8.5 Bij het laden en lossen wordt door de transporteur gecontroleerd op de juistheid van het 
aantal dieren en mogelijke ongeregeldheden. Ingeval van onjuistheden en/of schade 
dient dit op de CMR-vrachtbrief te worden vermeld en te worden afgetekend. 
Aansprakelijkheid voortvloeiende uit deze verplichting ligt bij de transporteur. 

8.6 Is de transporteur niet tijdig op de uiterste laad- en losdatum en op het daarbij 
behorende tijdstip aanwezig of geeft hij aan niet tijdig aanwezig te zullen zijn, dan is 
Livanta B.V. gerechtigd, met voorbijgaan aan de transporteur, een andere transporteur 
in te schakelen. De opgegeven termijnen gelden als fatale termijnen. 
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8.7 De eventuele extra kosten en schade, als gevolg van hetgeen is opgenomen in artikel 8.6 
komen in dat geval volledig voor rekening van de transporteur. In een dergelijk geval is 
Livanta B.V. verder geen enkel bedrag aan transporteur verschuldigd.  

8.8 Bij problemen, vertraging, schade of andere afwijkingen neemt de transporteur direct 
contact op met Livanta B.V. Deze afwijkingen worden genoteerd op de vrachtbrief en 
dienen ondertekend te worden door de op het laadadres c.q. losadres aanwezige 
verantwoordelijke, onder vermelding door die verantwoordelijke zelf van diens naam en 
functie. Livanta B.V. is niet aansprakelijk voor vergoeding van wachturen.  

8.9 Stuwage vindt plaats onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid en voor risico van de 
transporteur. Aanvullende kosten van welke aard dan ook ter zake stuwage, gebruik los- 
en laadmateriaal e.d. kunnen niet aan Livanta B.V. in rekening worden gebracht. 

8.10 Vertraging komt voor rekening en risico van de transporteur. Transporteur vrijwaart 
Livanta B.V. van enigerlei aanspraken van derden op Livanta B.V. uit hoofde van 
schadevergoeding wegens vertraging en/of overige schade. 

8.11 Aflevering mag enkel geschieden op basis van door Livanta B.V. schriftelijk verstrekte 
contact en- adresgegevens, zulks onder meer ter vermijding van mogelijke schade. 
 

9. Opschorting 

9.1 In geval van opschorting door Livanta B.V. is transporteur nimmer gerechtigd tot 
schadevergoeding, behoudens in het geval sprake is van opzet of grove schuld aan de 
zijde van Livanta B.V. 

9.2 Transporteur doet uitdrukkelijk afstand van een eventueel beroep op een 
opschortingsrecht in de ruimste zin van het woord, inclusief een retentierecht, en 
garandeert de lading, waarvan Livanta B.V. nimmer eigenaar is, te allen tijde ten behoeve 
van Livanta B.V. beschikbaar te houden en daarop geen enkel zekerheidsrecht te 
vestigen. 
 

10. Aansprakelijkheid 
10.1 Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van 

transporteur. 
10.2 Livanta B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij transporteur bewijst 

dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Livanta B.V. 
10.3 Livanta B.V. is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en / of 

immateriële schade. Daarnaast is Livanta B.V. niet aansprakelijk voor kosten, schaden 
en interesten, die bij transporteur of door haar ingeschakelde derden mochten ontstaan. 

10.4 Transporteur is aansprakelijk voor schade die Livanta B.V. en / of (door Livanta B.V. 
ingeschakelde) derden lijden tijdens en / of vanwege de uitvoering van de 
overeenkomst. 

10.5 Transporteur is volledig aansprakelijk voor handelingen van haar ondergeschikten of 
door of wegens haar ingeschakelde derden. 

 
11. Vrijwaring  
Transporteur vrijwaart Livanta B.V. tegen alle aanspraken van derden die betrekking (kunnen) 
hebben op (de uitvoering van) de overeenkomst tussen transporteur en Livanta B.V. 
Transporteur vrijwaart Livanta B.V. ook tegen alle mogelijke overige kosten terzake, 
bijvoorbeeld van diens adviseurs, advocaten etc., in verband met dergelijke aanspraken.  
 
12. Verjaring en verval 
12.1 Vorderingen jegens Livanta B.V. verjaren door het enkele verloop van een periode van 

zes (6) maanden. 
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12.2 Vorderingen jegens Livanta B.V. vervallen door het enkele verloop van een periode van 
twaalf (12) maanden. 

12.3 Onder 12.1 en 12.2 genoemde termijnen vangen aan vanaf het moment van aanvang 
van de betreffende transportopdracht. 

 
13. Beëindiging van de overeenkomst  
13.1 Beëindiging van de overeenkomst door partijen vindt plaats door een schriftelijke 

opzegging of van rechtswege indien het vervoer, waarop de vervoersovereenkomst 
betrekking heeft, is afgerond, Livanta B.V. alle documenten van transporteur heeft 
ontvangen en de facturatie is voltooid. 

13.2 Livanta B.V. kan de overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen zonder 
schadeplichtig te zijn. 

13.3 In het geval van een beëindiging van de vervoersovereenkomst, worden de vorderingen 
van Livanta B.V. op de transporteur onmiddellijk opeisbaar. 

13.4 In het geval de vervoersovereenkomst, om welke reden dan ook, door transporteur 
eindigt alvorens transporteur de vervoerswerkzaamheden heeft verricht, is transporteur 
gehouden om de door Livanta B.V. gemaakte kosten teneinde de vervoersopdracht te 
(laten) verrichten, te vergoeden. 

 
14. Slotbepalingen 
14.1 Indien en voor zover de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen niet of niet 

volledig geldig zouden zijn, wordt / worden de betreffende bepaling / bepalingen 
geïnterpreteerd in de geest van deze overeenkomst en geldt zodoende de meest 
verstrekkende toepassing van deze bepaling / bepalingen. 

14.2 Afwijkingen van deze voorwaarden voor de vervoersovereenkomsten zijn slechts geldig 
indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Livanta B.V. zijn bevestigd. 

14.3 Algemene Voorwaarden of exonoratieclausules gehanteerd door transporteur of haar 
hulppersonen zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij Livanta B.V. zich 
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard met toepasselijkheid van deze 
voorwaarden, in welk geval te allen tijde het overige in deze overeenkomst voorgaat op 
het in dergelijke voorwaarden gestelde. 

14.4 De toepasselijkheid van dergelijke Algemene Voorwaarden of exonoratieclausules 
worden, voor zover nodig, hierbij uitdrukkelijk door Livanta B.V. van de hand gewezen. 

14.5 Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden met betrekking tot de 
vervoersovereenkomsten nietig of anderszins niet afdwingbaar is, tast dat de geldigheid 
van de overige bepalingen in deze voorwaarden niet aan. Voorts zal geldend geacht 
worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het 
(ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt. 

14.6 In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie 
van deze algemene voorwaarden. 

14.7 Livanta B.V. is bevoegd om wijzigingen of aanvullingen in deze voorwaarden aan te 
brengen. De wijzigingen treden in werking op het door Livanta B.V. aangekondigde 
tijdstip.  

14.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de 
overeenkomst waarbij Livanta B.V. betrokken is, onderworpen aan Nederlands recht.  

14.9 Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter van de plaats van vestiging van Livanta B.V., tenzij de wet anders voorschrijft. 

 


