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DUTCH WAREHOUSING CONDITIONS 
 

deposited by the FENEX, 
Netherlands Association for Forwarding and Logistics, 

at the Registry of the District Court at Rotterdam 
on 15 November 1995 

 
 

GENERAL PROVISIONS 
 
 

Section 1   Application of these standard conditions 
 
1.1 These conditions shall apply to all legal relations between warehousing companies 

and their principals, even after the termination of the agreement, as far as the 
provisions of Chapter I hereof are concerned, and to the legal relation between 
warehousing companies and holders of receipts, as far as the provisions of Chapter II 
hereof are concerned, if the receipt states that these conditions - referred to by the 
name "Dutch Warehousing Conditions" - are applicable. 

 
1.2 To the agreement between the principal and the warehousing companies shall 

explicitly not apply any standard conditions to which the principal might refer in any 
manner or the principal might declare as applicable. 

 
1.3 The principal nor the receipt holder may appeal to regulations or provisions if they are 

contrary to these conditions. 
 
1.4 With regard to the activities and services as those of forwarding agents, shipping-

agents/shipbrokers, stevedores, carriers, insurance brokers, control companies, etc. 
performed by the warehousing company, the conditions customary in the relevant 
branch of trade, or the conditions whose application has been agreed, shall also 
apply. 

 
 

Section 2    Definitions 
 
In these conditions it is understood by: 
 

warehousing company: the party who - apart from the possibility of wider terms of 
reference - accepts orders for warehousing or custody or 
delivery of goods (Chapter I) or the party who has goods in 
custody against which a receipt issued by him is in circulation 
(Chapter II); 

 

principal:  the party who instructs the warehousing company to store or 
deliver goods, or the person for whom the warehousing 
company stores goods for which no receipt is in circulation; 

 

receipt:  a numbered and legally signed or stamped document entitled 
"receipt" or a synonym, stating that the holder has the right to 
receive the goods mentioned therein; 
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receipt holder:  the person who identifies himself to the warehousing company 
as holder of a receipt by producing the receipt or in any other 
manner acceptable to the warehousing company; 

 

last receipt holder 

known to the  

warehousing company: the person to whom a receipt has been issued and 
subsequently the receipt holder whose written request to the 
warehousing company to be considered as such bears the most 
recent date, provided however that the warehousing company 
shall have the right but not be obliged to regard someone else 
as such if they have reason to assume he is the last receipt 
holder. 

 
 

Section 3   Applicable law 
 
All agreements between the warehousing company and the principal shall be subject to the 
laws of the Netherlands and if not otherwise specified in these conditions, the Civil Law 
provisions concerning the custody of goods, shall apply generally and according to 
circumstances. 
 
 

Section 4    Disputes 
 
4.1 All disputes arising between the warehousing company and the principal or the receipt 

holder shall be decided in the last instance by three arbitrators, with the exclusion of 
the ordinary court of law. There shall be a dispute whenever either party declares that 
such is the case.  

 Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, the warehousing 
company shall be free to submit claims of amounts due and payable, the 
indebtedness of which has not been challenged in writing by the opposite party within 
four weeks of the invoice date, to an ordinary court of law. 

 
4.2 One of the arbitrators shall be designated by the Chairman of FENEX; the second 

shall be designated by the President of the Bar Council of the judicial district where 
the said warehousing company has it's registered office; the third shall be appointed in 
mutual consultation by the arbitrators so designated. The Chairman of FENEX shall 
only designate an arbitrator if one of the parties to the dispute is a FENEX member. If 
the said Chairman should not designate an arbitrator, the designation of arbitrators 
shall be made in accordance with the provisions of subsection 4.6. 

 
4.3 The Chairman of FENEX shall designate an expert on warehousing; the President of 

the Bar Council shall be requested to appoint a lawyer; as third arbitrator shall 
preferably be elected an expert in the branch of trade or industry in which the opposite 
party of the warehousing company operates. 

 
4.4  The party desiring a decision of the dispute shall inform the FENEX Secretariat 

thereof by registered letter, briefly describing the dispute and his claim, simultaneously 
sending an amount for service charges established by FENEX in compensation of the 
administrative involvement of FENEX in case of arbitration. 
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4.5 On receipt of the said registered letter the FENEX Secretariat shall as soon as 
possible send copies to the opposite party, to the Chairman of FENEX, to the 
President of the Bar Council, requesting the latter two to designate an arbitrator each 
and to inform the FENEX Secretariat of the name and residence of the nominee. 

 
 On receipt of such information the FENEX Secretariat shall as soon as possible 

inform the two nominees of their appointment, sending them a copy of the application 
for arbitration and a copy of these standard conditions and  requesting them to 
appoint the third arbitrator and to inform the FENEX Secretariat who has been 
appointed as such. 

 
 On receipt thereof the FENEX Secretariat shall as soon as possible inform the third 

arbitrator of his appointment, sending him a copy of the application for arbitration and 
a copy of these standard conditions. The FENEX Secretariat shall subsequently 
inform both parties who have been appointed arbitrators. 

 
4.6 If within 30 days of filing the application for arbitration all three arbitrators have not 

been designated, all arbitrators shall be appointed by the President of the District 
Court within whose jurisdiction the warehousing company has it's registered office, on 
the complainant's application by means of a simple petition. 

 
4.7 Chairman of the arbitrators shall be the arbitrator appointed by the President of the 

Bar Council. If the appointment is made by the President of the District Court, the 
arbitrators shall decide among themselves which of them will act as Chairman.  

 
 Arbitrators shall deliver their award as good men in fairness and under obligation to 

comply with the applicable imperative legal provisions, including the provisions of 
international transport treaties. They shall determine how the arbitration is to be 
treated, provided always that the parties shall at any rate be given an opportunity to 
expound their views in writing and explain them orally. 

 
4.8 The arbitrators' assignment shall continue until their final decision. They shall file their 

award with the  Registrar of the Court within whose jurisdiction the place of arbitration 
is situated, whilst sending copies thereof to each of the parties and to the FENEX 
Secretariat. 

 
 Arbitrators may beforehand require a deposit from the claimant or from both parties to 

cover the cost of arbitration; during the proceedings they may demand an additional 
deposit. In their award the arbitrators shall decide which of the two parties or for what 
portion either party is to bear the cost of arbitration. Such costs shall include the 
arbitrators' fees and outlays, the amount paid to FENEX on application for service 
costs, as well as the costs incurred by the parties, if the arbitrators think such costs 
reasonably necessary. The fees due to the arbitrators shall be recovered from the 
deposit as far as possible. 

 
 

Section 5   Filed conditions 
 
5.1 These conditions have been filed with the Registrar of the District Court of Rotterdam. 

They shall be sent on request. 
 
5.2 In case of difference between the Dutch text and the text in any other language of 

these Dutch Warehousing Conditions, the Dutch text shall be decisive. 
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CHAPTER I 
 

PROVISIONS RELATING TO PRESENTING, WAREHOUSING, CUSTODY 

AND DELIVERY 
 

Section 6   Written records 
 
6.1 All agreements, tenders, instructions regarding warehousing, custody, handling and 

delivery of goods, shall be recorded in writing. 
 
6.2 Oral or telephone communications or arrangements shall only be binding on the 

warehousing company if immediately confirmed in writing, unless otherwise agreed. 
 
 

Section 7   Description of goods and supply of information 
 
7.1 Tender of goods and instructions on warehousing, custody and handling shall be 

effected or supplied giving an exact and full written description of the goods, such as 
inter alia their value, the number of packages, the gross weight and furthermore all 
particulars of such nature that the agreement would not have been made or not on the 
same terms and conditions if the warehousing company had been acquainted with the 
true state of affairs. 

 
7.2 If goods are subject to customs and excise provisions or to tax regulations or other 

government rules, the principal shall promptly supply all information and documents 
required in this connection, in order to enable the warehousing company to comply 
with such provisions or regulations. 

 
 

Section 8   Rates/payments/taxes 
 
8.1 Current rates and payments for work and all oral or written agreements between the 

warehousing company and the principal regarding rates and payments for work shall 
be based on the cost of labour prevailing at the time the instructions were given or the 
agreement was made. 

 In case of an increase in the cost of labour, the current or the agreed rates and 
payments shall be adjusted accordingly with immediate effect. The warehousing 
company shall also have the right to adjust the rates in case the authorities introduce 
or increase charges imposed on the services rendered by the warehousing company. 

 
8.2 Current and agreed rates for warehousing shall be based on the customary method of 

stacking the relevant goods, unless expressly agreed otherwise. If at the principal's 
request or in view of the condition of the goods the customary method of stacking is 
departed from, an increase in the rates shall be applied proportional to the additional 
floor space occupied compared to normal stacking. 

 
 

Section 9   Duties, costs and taxes 
 
9.1 All freight, reimbursements, taxes, duties, contributions, levies, fines and/or other 

charges or costs by whatever name, falling on or relating to the goods and payable on 
arrival or charged forward, shall be for account of the principal and shall be paid or 
reimbursed by the principal whether or not in advance, on the warehousing company's 
first demand, irrespective of whether such goods are not yet on the premises or have 
meanwhile been removed. 
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9.2 If the warehousing company thinks it necessary to conduct lawsuits or to take other 
legal steps with regard to taxes, duties, contributions, levies, fines and or other 
charges or costs by whatever name imposed by the authorities, or if the principal 
requests the warehousing company to conduct such lawsuits or take such legal steps 
and the warehousing company complies with such request, the resulting work and 
costs including the cost of legal and/or fiscal and/or other advice or assistance 
deemed necessary by the warehousing company, shall be for the principal's  account 
and risk. 

 
 Before conducting lawsuits or taking legal measures in terms of this section, the 

warehousing company shall try to consult on the matter with, or to obtain instructions 
from the principal or the party directly concerned. 

 
9.3 If the warehousing company acts or has acted as fiscal agent, all taxes, duties, 

contributions and other levies as well as fines, interest, costs, by whatever name, or 
indemnifications due and payable by the warehousing company, shall be for account 
of the principal, without prejudice to the provisions of subsection 1 of this section. The 
principal shall pay such amounts on the warehousing company's first demand. 

 

 

Section 10   The principal's liability 
 
10.1 The principal shall be liable towards the warehousing company and/or third parties for 

any loss or damage resulting from incorrect and/or misleading and/or incomplete 
descriptions or indications or information, as well as for loss or damage resulting from 
defects of the goods and/or the packing not reported beforehand, even if such loss or 
damage was caused through no fault of his. If no weight is stated or stated incorrectly, 
the principal shall be liable for any resulting loss or damage. 

 
10.2 The principal shall be liable for any damage resulting from not, not timely or not 

properly meeting any of his obligations under these conditions, or under a separate 
agreement between the warehousing company and the principal, if no provisions are 
already included herein. 

 
10.3 Notwithstanding the above provisions the principal shall indemnify the warehousing 

company against claims from third parties or compensate the warehousing company 
for damages paid or due by third parties or paid or due to third parties, including the 
employees of both the warehousing company and the principal, relating to the nature 
or condition of the goods stored. 

 
 

Section 11   Refusing an order 
 
The warehousing company shall have the right to refuse an order for warehousing and/or 
custody without giving reasons therefor. If the warehousing company has accepted the order, 
the agreement may only be broken by mutual consent of the two parties. 
 
 

Section 12   Inspection of goods 
 
12.1 The warehousing company shall not be obliged to weigh or measure the goods stored 

without instructions thereto. 
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12.2 It is in the warehousing company's discretion to weigh and measure the goods in 
order to verify the specifications received. If in such case the warehousing company 
ascertains that weights or measures differ from the specification, the cost of weighing 
and/or measuring shall be for the principal's account. However, the warehousing 
company shall only be responsible for ascertaining weights and/or measures, if the 
goods have been weighed and/or measured by the warehousing company on the 
principal's instructions and without prejudice to the provisions of section 19 on the 
warehousing company's liability. 

 
12.3 Packages may only be opened for inspecting their contents at the principal's request, 

but the warehousing company shall at all times have the right, but not be obliged, 
thereto if they suspect that the contents have been described incorrectly. 

 
 
12.4 If on inspection it appears that the contents differ from the specification, the cost of 

inspection shall be for the principal's account. However, the warehousing company 
shall never be responsible for the description and/or designation of goods taken into 
custody. 

 
 

Section 13   Presenting/delivery and receipt 
 
13.1 Presenting to and receipt by the warehousing company shall be made by the 

principal's presenting the goods and their acceptance by the warehousing company at 
the place of warehousing. 

 
13.2 Delivery to and receipt by the principal shall be made by the warehousing company's 

delivery of the goods and their acceptance by the principal at the place of 
warehousing. 

 
 

Section 14   Condition of the goods on arrival 
 
14.1 Unless otherwise stated, goods shall be delivered to the warehousing company in 

good condition and if packed, properly packed. 
 
14.2 If the goods sent to the warehousing company arrive in apparent damaged or 

defective condition, the warehousing company shall have the right, but not be obliged, 
to protect the principal's interests against the carrier or others for the principal's 
account and risk, and to provide evidence of such condition, however, without the 
principal being able to derive any right against the warehousing company from the 
manner in which the warehousing company have performed such work. The 
warehousing company shall notify the principal instantly, without the latter having any 
right of claim against the warehousing company because of failure to notify. 

 
14.3 Goods received for warehousing, which a conscientious warehousing company, had it 

known they might be dangerous after receipt, would not have accepted for 
warehousing in view of this, may at any moment be removed or destroyed or rendered 
harmless in another manner by them.  

 
14.4 With regard to the warehousing of goods of which the warehousing company knew 

their danger, the same shall apply, but only when such goods present an immediately 
imminent danger. 
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14.5 The warehousing company shall not owe any indemnification in such matter and the 
principal shall be liable for all costs and damages to the warehousing company 
resulting from the presentation for warehousing, from the warehousing itself or from 
the measures taken, unless such costs and damages or the need for taking such 
measures are exclusively due to faults on the part of the warehousing company. 

 
14.6 As a result of the measures taken the agreement on the goods stated therein shall 

cease, but if such goods are delivered as yet, only after their delivery.  

 

 

Section 15   Commencement of execution of order for warehousing 
 
Unless agreed otherwise or prevented by special circumstances, the warehousing company 
shall as soon as possible after accepting the order and on receipt of the required documents, 
particulars and handling instructions, commence the execution of accepted orders for 
warehousing or delivery of goods. 
 
 

Section 16   Late or irregular delivery or removal 
 
If the principal has advised the warehousing company that goods are to be presented for 
warehousing in a particular quantity and/or at a specified time, or that goods to be removed 
are to be collected in a particular quantity and/or at a specified time, and if in such case the 
principal fails to present or collect in time and regularly, the principal shall be obliged to pay 
the costs resulting for the warehousing company, because workers and equipment ordered 
and/or assigned by the warehousing company for executing the relevant order are not or not 
fully employed. 
 
 

Section 17   Working hours 
 
Presenting goods to and removal of goods from the place of warehousing shall be made 
during the official working hours of the warehousing company's staff. If the principal desires 
work to be done outside the official working hours, it is in the warehousing company's 
discretion to comply or not. Extra costs incurred for working outside the official working hours, 
shall be borne by the principal. 
 
 

Section 18   Place of warehousing, transfer of goods 
 
18.1 Unless otherwise agreed, it shall be in the warehousing company's discretion where 

the goods are to be stored. 
 
18.2 The warehousing company shall at all times have the right to transfer the goods to 

another place of warehousing. 
 
18.3 The cost of such transfer shall be for the warehousing company's account, unless 

such transfer is to be made: 
 - in the interest of the principal or the goods, or  
 - due to circumstances for which the warehousing company is not responsible, or 
 - due to circumstances that cannot reasonably be for the warehousing company's 

account and risk, or 
 - due to government rules and regulations. 
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 The transport related to the transfer for the warehousing company's account, shall 
take place on the customary transport conditions. 

 
 The transport related to the transfer for the principal's account, shall be undertaken by 

the warehousing company as forwarding agent and shall be made at the principal's 
risk. 

 
18.4 If the goods are transferred to another place of warehousing, the warehousing 

company shall notify the principal, without the latter being able to make any claim 
against the warehousing company for failing to notify. 

 
 

Section 19   Damage/loss of goods 
 
19.1 Under the present warehousing conditions the principal renounces any right of 

recovery against third parties in case of damage and/or loss; he shall exclusively be 
able to hold the warehousing company liable, even if the warehousing company has 
employed the services of third parties in the course of their business, all of which with 
the following limitation. 

 
19.2 All activities and work shall be performed for the principal's account and risk, unless 

provided otherwise herein. 
 
19.3 The warehousing company shall not be liable for any damage, unless the principal 

proves that the damage was caused by faults or negligence of the warehousing 
company or it's staff. 

 
19.4 In case of damage and/or loss because of theft by means of burglary, the 

warehousing company shall be considered to have applied adequate care, if it has 
provided proper closure of the place of warehousing. 

 
19.5 In the case of goods stored on open grounds or which can only be stored on open 

grounds or of which it is customary for the warehousing company to store them on 
open grounds, any liability of the warehousing company for damage that may be 
related to such warehousing, shall be excluded. 

 
19.6 The warehousing company's liability in all cases shall be limited to 2 SDRs per 

kilogram damaged or lost gross weight with a maximum of 100,000 SDRs per event or 
series of events with the same cause of damage. 

 
19.7 The damage to be compensated by the warehousing company shall never exceed the 

invoice value of the goods, to be proved by the principal, in the absence of which their 
market value, to be proved by the principal, at the time the damage was done, shall 
apply. The warehousing company shall only be liable for damage to the goods 
themselves and for damage in terms of subsection 19.9 and shall never be liable for 
lost profits, consequential damage and immaterial damage. 

 
19.8 In case of damage to an independent part of the goods, or in case of damage to one 

or more parts of several goods belonging together, any depreciation of the remaining 
parts or the undamaged goods shall not be considered. 

 
19.9 The warehousing company's liability for damage resulting from complying with 

(customs) formalities shall be limited to 7500 SDRs per event or series of events with 
one and the same cause of damage. 
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Section 20   Admittance to the premises 
 
20.1 The warehousing company shall be obliged to admit the principal and the persons 

designated by him, for the principal's account and risk, to the place where his goods 
are stored, subject to the compliance with the customs and other formalities 
prescribed by the authorities. 

 
20.2 To the persons to whom the warehousing company grants admittance the following 

conditions shall apply: 
 
 a. all persons visiting the place of warehousing including the crew of vessels and 

vehicles arriving at the place of warehousing, shall observe the warehousing 
company's regulations; 

 
 b. admittance shall be granted only during regular working hours and under escort; 
 
 c. the cost of escorting visitors shall be paid to the warehousing company by the 

principal; 
 
 d. the principal shall be liable for any damage caused directly or indirectly by the 

visitors. 
 
20.3 The principal shall indemnify the warehousing company against third  party claims, 

including both the warehousing company's and the principal's employees, relating to 
damage resulting from the preceding subsections. 

 
 

Section 21   Performance of activities 
 
21.1 The performance of the work required by the principal, such as sampling, handling, 

servicing, repacking, restacking, lotting, weighing, etc., as well as delivery, shall be 
entrusted to the warehousing company having the goods in custody, at the 
appropriate fees and on the appropriate conditions. 

 
21.2 Any work the warehousing company does not wish to undertake may, with the 

warehousing company's consent, be executed by or on behalf of the principal, subject 
to the conditions made by the warehousing company, under the supervision of the 
warehousing company and against payment of the costs involved, however without 
any liability of the warehousing company. 

 
 

Section 22   Special method of handling goods 
 
22.1 The warehousing company shall not be obliged to take any measures in respect of the 

goods received into custody or their packing, than such measures as are considered 
normal for the custody of the goods concerned. 

 
22.2 The warehousing company shall only be obliged to take special measures if they have 

been agreed. 
 
22.3 However, the warehousing company shall have the right to take immediate action at 

the principal's cost and risk, including the clearance or removal or destruction or 
rendering harmless in any other manner, if it is feared that failure to take such action 
may cause loss and/or damage to the goods themselves or to other goods, or to the 
warehousing or to equipment, or injury to persons, or when measures are required or 
indicated for some other reason, such in the warehousing company's discretion. The 
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warehousing company shall immediately inform the principal of the measures taken, 
without the latter having any right of claim against the warehousing company because 
of failure to meet such obligation.  

 
22.4 Without prejudice to the provisions of the preceding subsection, the principal shall 

indemnify the warehousing company against any third party claims for damage 
caused by the principal's goods to goods pertaining to third parties. 

 
 

Section 23   Insurance of goods 
 
23.1 Unless expressly agreed with the principal in writing the warehousing company shall 

not be obliged to effect any insurance for goods. 
 
 If it has been agreed between the warehousing company and the principal that the 

warehousing company is to effect insurance of the goods for the principal's account, 
the warehousing company shall have the right in their discretion to effect the agreed 
insurance in the principal's name, or to include such insurance in a warehouse policy. 

 
 The value to be insured shall be the amount stated by the principal. The warehousing 

company shall in all cases of insurance exclusively be regarded as intermediary 
without any liability, nor for the terms and conditions agreed with the insurer(s) or for 
their reliability or their solvency. 

 
23.2 In all cases where the goods have been insured through the intermediary of the 

warehousing company, the warehousing company shall have the right to collect the 
amounts claimed for and on behalf of the parties interested in the goods and to 
recover therefrom all their claims, for whatever reason, on the principal. 

 
 The balance shall be paid to the principal. 
 
23.3 If in case of damage to or loss of goods by fire or by any other cause, the assistance 

of the warehousing company for assessing the damage or loss is desirable or 
necessary, such assistance shall be rendered by the warehousing company against 
payment of the costs involved and of a fee for their efforts. The warehousing company 
may make such assistance contingent on the cash payment of, or the provision of 
security for all amounts owing to the warehousing company by the principal for 
whatever reason and the costs and fee referred to in this subsection. 

 
23.4 In case of partial delivery of the goods by the warehousing company, the principal 

shall inform the warehousing company for what amount he wishes to have the 
remaining goods insured. 

 
 In the absence of such information the warehousing company shall have the right to 

reduce the insured amount in their own discretion in the same proportion as the 
decrease in the number, weight, measure or contents of the goods. 

 

 

Section 24  Charging warehouse rent in case of destruction of goods 
 
In case the goods stored with the warehousing company are destroyed by fire or otherwise, 
the day of destruction shall count as the date of delivery and the warehouse rent plus - if the 
goods were insured through the warehousing company - insurance premium and costs 
calculated in full monthly periods, shall be due and payable up to and including such date. 
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Section 25   Removal of goods 
 
25.1 The principal may, upon payment of all amounts due to the warehousing company (in 

the widest sense) and subject to the provisions hereof, at any time remove the goods 
placed in custody. 

 
25.2 The warehouse rent - and if the goods were insured through the warehousing 

company, the insurance premiums and costs - shall always be charged in full months, 
part of a month counting as a full month. 

 
25.3 If a fixed period of warehousing has been agreed, the warehousing company cannot 

require the principal to remove the goods prior to the expiration of the agreed period of 
time. 

 
25.4 If no period of warehousing has been agreed or if the agreed period of warehousing 

has expired, the warehousing company may require the removal at one month's 
notice, however not within three months of the commencement of warehousing. 

 
25.5 In case of force majeure the agreement shall remain in force; however, the 

warehousing company's obligations shall be suspended for the duration of the force 
majeure. All extra costs caused by force majeure shall be for the principal's account. 

 Force majeure shall be all circumstances the warehousing company has reasonably 
been unable to avoid and whose consequences the warehousing company has 
reasonably been unable to prevent. 

 
 

Section 26 Premature removal of goods for urgent reasons 
 
26.1 However, the warehousing company shall at all times have the right to require the 

removal of the goods received for warehousing prior to the expiration of the 
warehouse period without observing any period of notice, if there is an urgent reason 
therefor. 

 
26.2 Urgent reason shall be understood to be a circumstance of such nature that according 

to rules of reasonableness and fairness the principal cannot expect the warehousing 
to be maintained. 

 
26.3 Such reason shall the deemed to exist inter alia if the principal fails to comply with one 

or more other provisions hereof, or if it appears that owing to the presence of the 
goods the hazard of loss and/or damage to other goods or the warehouse place or to 
equipment, or injury to persons is to be feared, and furthermore if the goods are 
perishable or liable to inherent changes which in the warehousing company's opinion 
justify the assumption of deterioration and the principal has neglected to give 
instructions for preventing or controlling it. 

 
26.4 The principal shall remain under obligation to pay the warehouse rent up to the day of 

removal of the goods. 
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Section 27   Payment 
 
27.1 All amounts owing to the warehousing company by the principal for whatever reason, 

such as: warehouse rent, insurance premiums and costs, rent, disbursements, fees 
for warehousing and delivery, outlays and charges for work done or to be done, cost 
of cleaning work and such like during or after a fire or otherwise, extraordinary 
expenses, extra wages, taxes, duties, levies, fines, interest etc., shall be immediately 
due and payable. 

 If the warehousing company applies a term of payment, the said amounts shall be 
immediately due and payable on expiry of the term of payment. 

 
27.2 Without prejudice to the provisions of the preceding subsection the principal shall 

always pay the warehouse rent due promptly within the term agreed between the 
parties, but at least once in 12 months. 

 
27.3 If the principal does not immediately pay the amounts due to the warehousing 

company, the warehousing company shall have the right to charge the legal interest. 
 
27.4 Payments on account shall be regarded to have been made in the first place in 

reduction of ordinary debts, regardless of whether other instructions were given on 
payment. 

 
27.5 If in case of overdue payment the debt is collected by judicial or other action, the 

amount of the debt shall be increased by 10% administrative costs, while the judicial 
and extrajudicial costs shall be for the principal's account, up to the amount paid or 
due by the warehousing company. 

 
 

Section 28  Lien and right of retention 
 
28.1 The warehousing company shall have a lien and a right of retention towards anyone 

requesting delivery thereof, on all goods,documents and monies the warehousing 
company holds or will hold for whatever reason and for whatever purpose, for all 
claims it has or may have in future on the principal and/or owner. 

 
28.2 The warehousing company may also exercise the rights awarded to it in subsection 

28.1 for all amounts the principal still owes the warehousing company in connection 
with earlier orders. 

 
28.3 The warehousing company shall regard anyone who, on behalf of the principal 

entrusts goods to him for performing work, as the principal's agent for creating a lien 
and a right of retention on such goods. 

 
28.4 In case of non-payment of the claim, the sale of the security shall take place in the 

manner prescribed by law, or - if there is consensus thereon - privately. 
 
 

Section 29   Public sale 
 
29.1 Without prejudice to the provisions of section 28 hereof, the warehousing company 

shall have the right to sell the goods entrusted to the warehousing company, or to 
have them sold, without observing any formality, in the place and in the manner and 
on the conditions the warehousing company may see fit, publicly or in any other 
manner the law may permit, at the expense of the principal and to recover from the 
proceeds all amounts the principal owes the warehousing company, in case the 
principal fails to remove the goods entrusted to the warehousing company on expiry of 



© FENEX, 1995 

All rights reserved. These conditions, or parts thereof, may not be reproduced, copied or published in any form or 

by any means without the written permission of FENEX, The Netherlands.                                                              

                                                                                                                                                                          13-20 

 

 

 

 
 

 

the agreement or at the agreed or specified time or at any other point of time in case 
of one of the urgent reasons mentioned in section 26 hereof. 

 
29.2 If it is probable that in case of sale the cost will be higher than the benefits or if no 

buyer is found despite a reasonable attempt thereto, the warehousing company shall 
have the right to remove the goods, to have them removed or to destroy them. The 
principal shall then remain liable for the amounts due, increased by the cost of 
removal or destruction. 

 
29.3 In case of sale the warehousing company shall hold the balance of the proceeds after 

deducting all costs and all the principal's debts, at the principal's disposal for five 
years, after which period the balance, if not claimed, shall accrue to the warehousing 
company. 

 
 

Section 30   Prescription and extinction 
 
30.1 Every claim shall become prescribed by the simple lapse of 12 months. 
 
30.2 All claims against the warehousing company shall become extinct by the simple lapse 

of 2 years. 
 
30.3 In case of total loss, damage or reduction, the periods mentioned in subsections 30.1 

and 30.2 shall commence on the first of the following days: 
 - the day the warehousing company delivered or should have delivered the goods; 

- the day the warehousing company informed the principal of such event. 
 
30.4 In case the warehousing company is held liable by third parties, including any 

government, the period mentioned in subsection 30.1 shall commence on the first of 
the following days: 

 - the day the warehousing is held liable by the third party, or 
 - the day the warehousing company paid the claim against it. 
 
30.5 Notwithstanding the provisions of subsections 30.3 and 30.4, the periods mentioned in 

subsections 30.1 and 30.2 for all other claims shall commence on the day they 
become due and payable. 

 
 

Section 31 Complaints 
 
31.1 If the goods are made available by the warehousing company without the principal or 

someone else for him having established their condition in the presence of the 
warehousing company or without having informed the warehousing company of 
reserves, in case of visible loss or damage not later than the moment the goods were 
made available, or in case of invisible loss or damage within five working days of the 
availability, indicating the general nature of the loss or damage, he shall be 
considered to have received the goods in good condition, unless the contrary is 
proved. In case of invisible loss or damage, the said reserves shall be made in writing. 

 
31.2 The day the goods are made available shall not be counted in the determination of the 

above periods. 



© FENEX, 1995 

All rights reserved. These conditions, or parts thereof, may not be reproduced, copied or published in any form or 

by any means without the written permission of FENEX, The Netherlands.                                                              

                                                                                                                                                                          14-20 

 

 

 

 
 

 

Section 32   Transfer or transition of goods 
 
32.1 Transfer or transition of ownership of stored goods, or the transfer or transition of the 

right to delivery thereof by a principal to a third party, shall be ineffectual against the 
warehousing company and without legal effect for the warehousing company, nor 
shall the warehousing company recognize such transfer or transition, unless all claims 
the warehousing company may have on the original and/or transferring principal for 
whatever reason, have been fully paid. 

 
32.2 The principal shall be obliged to inform the warehousing company instantly in writing 

of any transfer or transition of ownership of goods, or transfer or transition of the right 
to delivery of goods. 

 
32.3 Notwithstanding the provisions above the transfer or transition shall have no legal 

effect for the warehousing company, nor shall the warehousing company recognize 
them, unless the new owner(s) has(have) explicitly accepted in writing all provisions of 
the agreement between the warehousing company and the original and/or transferring 
principal as well as the present conditions. 

 
32.4 The warehousing company shall not be required to recognize the transfer or transition 

of ownership or the right to delivery of the goods and shall even have the right to 
revoke a recognition made, and they may refuse to deliver the goods, if in the 
warehousing company's opinion there are flaws in the legal title regarding any transfer 
or transition of ownership of goods, or any transfer or transition of the right to delivery 
of goods, and if the new owner(s) claim(s) not to have accepted the present 
conditions or not to be committed thereto. 

 
32.5 The original and/or transferring principal shall remain liable to the warehousing 

company for all the warehousing company's claims for or in connection with the 
warehousing and/or work performed in connection with such goods, even though they 
were performed after the transfer or transition of ownership, or after transfer or 
transition of the right to delivery. 

 
 After transfer or transition of ownership, or the right to delivery of the goods, the new 

owner shall be regarded as the principal and shall, in addition to his legal 
predecessor, be severally liable for all the above claims, even though they may have 
arisen prior to the transfer or transition. 

 

Section 33   Issue of receipts 
 
33.1 The warehousing company may issue to the principal at his request a receipt, 

describing the goods given into custody to the warehousing company by the principal. 
 
33.2 The warehousing company shall have the right to refuse to issue a receipt, if the 

principal has not paid all claims the warehousing company may have on him for 
whatever reason. 

 
 The warehousing company may furthermore refuse to issue a receipt if they believe 

there are reasons therefor. 
 
33.3 On the issue of a bearer receipt all the warehousing company's obligations towards 

the principal shall cease and shall be replaced by the warehousing company's 
obligations towards the receipt holder, which is regulated in more detail in Chapter II 
hereof. The principal shall, even after the issue of the receipt, remain liable towards to 
warehousing company for the effects of any discrepancy between the goods for which 
the receipt was issued and their description in the receipt. 
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CHAPTER II 
 

PROVISIONS REGARDING THE RECEIPT 
 
 

Section 34   Applicable provisions 
 
The legal relations between warehousing companies and receipt holders shall also be subject 
to the provisions of Chapter I, unless the provisions of Chapter II require that a provision of 
Chapter I may not be applied. 
 
 

Section 35   Right to delivery of goods 
 
35.1 The receipt awards a right to delivery by the warehousing company of the goods they 

have received for warehousing and against which the receipt has been issued. For 
any discrepancy between the stored goods and their description in the receipt, the 
warehousing company shall be liable towards the receipt holder who was unaware of 
the existence of the discrepancy when acquiring the receipt, unless it concerns goods 
whose identification requires expert knowledge and/or a thorough examination or 
analysis. 

 
35.2 If the receipt contains the clause: 
 
 "Contents, quality, number, weight or measure unknown" 
 
 or a similar clause, the warehousing company shall not be bound by any statement in 

the receipt regarding the contents, the quality and the number, the weight or the 
measure of the goods. 

 
35.3 The right to delivery shall not exist as long as the warehousing company can lay any 

claim on the goods under the present conditions and until all customs and other 
formalities prescribed by the authorities and required for the delivery, have been 
fulfilled. 

 
 

Section 36  Expiry of the receipt 
 
36.1 The receipt shall be valid for three years, as from the date of issue, unless a shorter 

period of validity is stated in the receipt. 
 
36.2 Until its expiry the receipt may be replaced at the receipt holder's request by a new 

receipt, against payment of the costs involved. The warehousing company shall have 
the right to refuse to replace the receipt and to require the removal of the goods on the 
expiry date. 

 
36.3 If on its expiry date the receipt has not been presented for replacement, or if after 

refusal to replace the receipt the goods have not been removed from the warehousing 
company on the expiry date, the holder of the expired receipt shall be considered to 
agree to the warehouse rent - and if the goods have been insured through the 
warehousing company, the insurance premium and costs - as shall be determined by 
the warehousing company as from such date. 
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36.4 If on its expiry date the receipt has not been presented for replacement, or if after 
refusal to replace the receipt the goods have not been removed from the warehousing 
company on the expiry date against payment of the amount the warehousing company 
is entitled to under section 36 hereof, the warehousing company shall have the right to 
dispose of the goods to which the expired receipt refers, subject to the relevant 
provisions hereof. 

 
36.5 For a period of five years after the expiry date of the receipt the warehousing company 

shall be obliged to deliver the goods to which the expired receipt refers - or if the 
warehousing company has exercised it's right to dispose of the goods, the net 
proceeds of the goods, without payment of interest - to the holder of the expired 
receipt, after deducting all amounts due to the warehousing company. On expiry of 
these five years the rights of the holder of the expired receipt shall cease and the 
warehousing company shall no longer be required to deliver the goods - or to account 
for their proceeds - neither to the holder of the expired receipt, nor to others. 

 
 

Section 37   Delivery of goods after payment 
 
37.1 The warehousing company shall, prior to effecting full or partial delivery of the goods 

to which the receipt gives title, have the right to demand payment of: 
 
 a. warehouse rent for so many months as appears from the receipt to have elapsed, 

and have not been noted therein as having been paid prior to delivery, at the 
monthly rent stated in the receipt, parts of months to be counted as full months; 

 
 b. insurance premiums and costs for so many months as appears from the receipt to 

have elapsed, and have not been noted therein as having been paid prior to 
delivery, at the monthly insurance premium stated in the receipt, parts of months 
to be counted as full months; 

 
 c. the charges for delivering the goods at the current rate therefor; 
 
 d. disbursements made by the warehousing company on behalf of the receipt holder 

requesting delivery, in connection with customs and/or other formalities 
prescribed by the authorities in respect of the goods described in the receipt; 

 
 e. all costs incurred by the warehousing company after the date of issue mentioned 

in the receipt: 
 e.1 for preserving the goods mentioned in the receipt; 
 e.2 for eliminating any dangers caused by the goods mentioned in the receipt to the 

place of warehouse and to other goods stored therein; 
 e.3 for measures taken in respect of the goods mentioned in the receipt as a result of 

circumstances for which the warehousing company cannot be held responsible. 
 f. all other amounts due to the warehousing company apparent from the receipt. 
 
 
37.2 Notwithstanding the provisions of the preceding subsection the receipt holder shall be 

obliged to pay the warehouse rent due - and if the goods have been insured through 
the warehousing company, the insurance premium and costs - at the end of each 12 
months of warehousing or so much earlier as has been agreed and stated in the 
receipt plus the costs incurred by the warehousing company referred to in paragraphs 
d. and e. above, as soon as the warehousing company has informed him of such 
costs. 
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37.3 If the receipt holder fails to meet his obligation to pay the rent after each 12 monthly  
period or so much earlier as has been agreed and stated in the receipt - and if the 
goods have been insured through the warehousing company, the insurance premium 
and costs - the amounts due to the warehousing company for this reason shall be 
increased, as from the day the 12 months warehousing elapsed, by a penalty of 1% of 
the amount due for each month in excess of the 12 month period. 

 
 

Section 38   Indemnification 
 
Contrary to the provisions of subsection 19.7 the indemnification to be paid by the 
warehousing company for loss of goods shall, in the absence of the invoice value of the 
goods, be limited to the market value of the goods on the day of issue of the receipt, to be 
proved by the principal. 
 
 

Section 39   Access to and information about goods 
 
Access to and information about goods for which receipts have been issued shall only be 
given on production of the relevant receipt. 
 
 

Section 40   Activities in connection with the goods 
 
40.1 The activities required by the receipt holder in relation to the goods described in the 

receipt, such as sampling, handling, servicing, repacking, restacking, lotting, weighing, 
etc., as well as delivery, shall be entrusted to the warehousing company having the 
goods in custody, against the appropriate fees and on the appropriate conditions. 

 
40.2 The activities required by the receipt holder shall only be carried out after surrender of 

the receipt. 
 
40.3 Activities the warehousing company does not wish to undertake may, with the 

warehousing company's consent and after surrender of the receipt, be performed by 
or on behalf of the receipt holder, subject to conditions made by the warehousing 
company, under the supervision of the warehousing company and against payment of 
the costs involved, however without any responsibility of the warehousing company. 

 
40.4 Partial deliveries, sampling and handling of the goods causing a modification, 

decrease or change in the number of the goods shall be noted on the receipt in the 
proper place. If there is no space left on the receipt for further noting deliveries, 
modifications, decreases, etc., the receipt shall be replaced at the receipt holder's 
expense. 

 
40.5 Payments due to the warehousing company for work performed in connection with the 

goods described in the receipt or for supervising such work, shall be paid immediately. 
The warehousing company shall have the right to refuse to return the receipt until 
such payments have been made. 

 

Section 41   Notification of special method of handling 
 
If the warehousing company decides to take a measure in terms of section 22, the 
warehousing company shall immediately notify the receipt holder last known to it, without the 
receipt holder having any right of claim against the warehousing company for omitting such 
notification. 
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Section 42   The warehousing company's obligation to insure 
 
42.1 If the receipt shows that the goods therein are insured, the warehousing company 

shall thereby have undertaken the obligation to effect insurance for the receipt 
holder's account in accordance with the provisions of section 23. 

 
42.2 The insured value shall be the value stated in the receipt. 
 
42.3 If the receipt states that the insured value is the current market value, it shall be the 

warehousing company's responsibility to keep the goods adequately insured. 
 
 

Section 43   Changes in, effect and termination of insurance 
 
43.1 Any changes in the insured value and termination of insurance shall only be possible 

when the receipt is surrendered for being endorsed accordingly. 
 
43.2 Only the insurance as stated in the receipt shall be effective. 
 
43.3 The insurance shall otherwise cease on delivery of the goods. 
 
43.4 On delivery of part of the goods the insured value of the goods to be delivered must 

be stated separately and endorsed on the receipt, if the receipt does not show the 
insured value per unit and if a proportionate decrease cannot be inferred from the 
receipt. 

 
 

Section 44   Amounts of claims 
 
The amounts of claims collected by the warehousing company shall be paid out by the 
warehousing company against surrender of the receipt, after deducting all amounts due to the 
warehousing company by the receipt holder. 
 
 

Section 45   Notification of destruction of goods 
 
In case of destruction of the goods described in the receipt by fire or otherwise, the 
warehousing company shall immediately notify the receipt holder last known to them, without 
the receipt holder having any right of claim against the warehousing company for omitting 
such notification. 
 
 

Section 46   Mutilation of the receipt 
 
46.1 Any erasures and mutilations shall render the receipt void; deletions shall not be valid 

unless initialled by the warehousing company. 
 
46.2 The holder of a mutilated receipt may request the issue of a duplicate, against 

surrender of the original receipt and on payment of the costs involved. For determining 
the nature and quantity of the goods to be shown in the duplicate receipt, the 
warehousing company's relevant records shall exclusively be regarded as standard. 
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Section 47   Loss and destruction of receipts 
 
47.1 If a receipt has been lost or destroyed, the rightful holder may apply to the 

warehousing company for nullification of such receipt and request delivery of the 
goods or the issue of a duplicate receipt; such application must, if possible, state the 
cause for the loss of the receipt and contain the grounds on which the applicant bases 
his title. 

 
47.2 If investigations made by the warehousing company afford no reasons to doubt the 

truth of the grounds of the application, the warehousing company shall publish the 
application made by inserting two announcements, at intervals of at least 14 days 
each time, in at least two daily newspapers designated by the warehousing company, 
inviting those who believe they have a title to the goods described in the missing 
receipt, to oppose their delivery or the issue of the duplicate receipt by service of a 
writ. 

 
47.3 If within 14 days of the last announcement no one has opposed the delivery or issue 

by service of a writ, the warehousing company may nullify the receipt and effect 
delivery of goods or issue a duplicate receipt to the applicant. For determining the 
nature and quantity of the goods to be delivered or to be described in the duplicate 
receipt, the warehousing company's relevant records shall exclusively be regarded as 
standard. The nullification may immediately thereafter be published in the said 
newspapers. As a result of such nullification the original receipt shall lose its validity 
and all the warehousing company's obligations under the original receipt shall cease. 

 
47.4 In case of opposition by a third party the application shall not be complied with, until it 

has appeared from a Court Order or other final and conclusive ruling or award that the 
applicant is the person entitled to the goods. 

 
47.5 The person obtaining delivery of the goods described in a duplicate receipt, shall 

indemnify the warehousing company against all claims resulting from such delivery. 
The warehousing company may require security for this purpose. 

 
47.6 Any costs in the widest sense, incurred by the warehousing company as a result of the 

application, shall be borne by the applicant. The warehousing company shall have the 
right to require an advance of money to be made before considering the application. 

 

Section 48   Expiration of the validity of the receipt 
 
48.1 If on expiry of the validity of the receipt the warehousing company no longer wishes to 

keep the goods in warehousing, they shall summon the last known receipt holder to 
remove the goods. 

 
48.2 If the receipt holder fails to comply with the summons within 14 days, or if he is no 

longer in possession of the expired receipt, and does not indicate the holder of the 
expired receipt within 14 days, nor does the holder of the expired receipt present 
himself within such period, the warehousing company shall have the right to sell the 
goods covered by the expired receipt. 

 
48.3 Prior to taking such action, the warehousing company shall publish it's intention to sell 

goods for which an expired receipt is in circulation by inserting two announcements at 
intervals of at least 14 days in at least two daily newspapers each time, at least one of 
which appearing in the place where the warehousing company has it's registered 
office, requesting the holder of the expired receipt to meet his obligations as yet, or 
notifying any persons having acquired the expired receipt. 
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48.4 If 14 days after the last announcement the receipt holder has not presented himself, 
or if he has presented himself but no agreement has been reached on the removal of 
the goods, the warehousing company shall be at liberty to sell the goods immediately. 

 
The sale shall take place in accordance with the provisions of section 29. 

 
 

Section 49   Commencement of period of extinction 
 
The period of prescription and extinction as referred to in section 30 shall, in case of total 
loss, commence at the end of the day on which the warehousing company informs the last 
known receipt holder of such loss or if he is no longer in possession of the receipt and no 
subsequent receipt holder has presented himself to the warehousing company, a week after 
the announcement of such loss in two daily newspapers, at least one of which appearing in 
the place where the warehousing company have their registered office. 
 
 

Section 50   Application of the provisions of this chapter 
 
50.1 The provisions of this Chapter II shall exclusively apply to the legal relationship 

between the warehousing company and the receipt holder as such. 
 
50.2 The moment the receipt holder for whatever reason surrenders the receipt to the 

warehousing company the provisions of the present Chapter II shall cease to apply. 
As from such moment the provisions of Chapter I, regulating the legal relationship 
between the warehousing company and the principal, shall apply provided always that 
the warehousing company may enforce all their rights under the receipt. 
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 NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN 
 
 gedeponeerd door de FENEX, 
 Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, 
 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam 
 op 15 november 1995 
 
 

 ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 Artikel 1 

 

 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 

opslagbedrijven en hun opdrachtgevers ook na de beëindiging van de overeenkomst, 
voor zover het betreft de bepalingen vermeld in hoofdstuk I dezer voorwaarden en op 
de rechtsverhouding tussen opslagbedrijven en houders van opslagbewijzen, voor 
zover het betreft de bepalingen, vermeld in hoofdstuk II dezer voorwaarden, indien in 
het opslagbewijs is vermeld, dat deze voorwaarden - aangeduid met de naam 
"Nederlandse Opslagvoorwaarden" - van toepassing zijn. 

 
1.2 Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opslagbedrijven zijn 

uitdrukkelijk niet van toepassing eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de 
opdrachtgevers op enigerlei wijze mocht worden verwezen of die door deze van 
toepassing mochten worden verklaard. 

 
1.3 De opdrachtgever, resp. de houder van het opslagbewijs kan zich niet beroepen op 

reglementen of bepalingen voorzover die met deze voorwaarden in strijd zijn. 
 
1.4 Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden, zoals die van expediteurs, 

cargadoors, stuwadoors, vervoerders, assurantiebemiddelaars, controlebedrijven 
enz. die door het opslagbedrijf worden verricht, zullen mede van toepassing zijn de in 
de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, onderscheidenlijk de 
voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen. 

 
 

 Artikel 2 

 

 Definities 
 
In deze voorwaarden wordt bedoeld met: 
 

opslagbedrijf: degene, die - daargelaten de mogelijkheid van ruimere taakstelling - 
opdrachten aanvaardt tot opslag, bewaring of aflevering van zaken 
(hoofdstuk I) resp. degene, die zaken in bewaring heeft tegenover welke 
een door hem afgegeven opslagbewijs in omloop is (hoofdstuk II); 

opdrachtgever: degene, die aan het opslagbedrijf een opdracht verstrekt tot opslag of 
uitlevering van zaken, resp. degene voor wie zaken door het opslagbedrijf 
worden bewaard waarvoor geen opslagbewijs in omloop is; 

 

opslagbewijs: een van het opschrift "opslagbewijs" of synoniem voorzien, genummerd en 
rechtsgeldig getekend of gewaarmerkt bewijsstuk, waarin wordt verklaard 
dat de houder gerechtigd is de daarin genoemde zaken te ontvangen; 
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houder van het degene die zich als houder van het opslagbewijs aan het opslag- 

opslagbewijs: bedrijf kenbaar maakt door vertoning van het opslagbewijs of op een 
andere voor het opslagbedrijf aanvaardbare wijze; 

 

laatste aan het  degene,  aan  wie   het   opslagbewijs  is  afgegeven  en vervolgens 

opslagbedrijf  de  houder   van   het   opslagbewijs   wiens schriftelijk verzoek aan 

bekende houder  aan  het   opslagbedrijf  om   als zodanig  te  worden  behandeld de 

van het    jongste datum draagt, echter met dien verstande, dat het opslag- 

opslagbewijs:    bedrijf gerechtigd is, doch niet verplicht om een ander als zodanig te 
beschouwen indien het reden heeft om aan te nemen, dat deze de laatste 
houder van het opslagbewijs is. 

 
 

 Artikel 3 

 

 Toepasselijk recht 
 
Alle overeenkomsten tussen het opslagbedrijf en de opdrachtgever worden beheerst door 
Nederlands recht en voorzover in deze condities niet anders is bedoeld, zijn de bepalingen 
van het burgerlijk recht, betrekking hebbend op bewaargeving, in het algemeen en naar 
omstandigheden van toepassing. 
 
 

 Artikel 4 

 

 Geschillen 
 
4.1 Alle geschillen, welke tussen het opslagbedrijf en zijn opdrachtgever respectievelijk 

de houder van het opslagbewijs mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de 
gewone rechter in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters. Een geschil is 
aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is. Onverminderd het in 
de voorgaande alinea bepaalde staat het het opslagbedrijf vrij vorderingen van 
opeisbare geldsommen waarvan de verschuldigdheid niet door de wederpartij binnen 
vier weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de gewone 
rechter. 

 
4.2 Eén der arbiters wordt benoemd door de Voorzitter van de FENEX; de tweede wordt 

benoemd door de Deken der Orde van Advocaten van het arrondissement 
waarbinnen vorenbedoeld opslagbedrijf is gevestigd; de derde wordt benoemd door 
beide aldus aangewezen arbiters in onderling overleg.  

 
 De Voorzitter van de FENEX zal slechts tot benoeming van een arbiter overgaan 

indien één der bij het geschil betrokken partijen lid is van de FENEX. Indien eerder 
genoemde voorzitter geen arbiter benoemt, zal de benoeming van arbiters 
plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel. 

 
4.3 De Voorzitter van de FENEX zal een terzake van opslag deskundig persoon 

benoemen; de Deken der Orde van Advocaten zal verzocht worden een jurist te 
benoemen; als derde arbiter zal bij voorkeur gekozen moeten worden een persoon, 
die deskundig is terzake van de tak van handel of bedrijf, waarin de wederpartij van 
het opslagbedrijf werkzaam is. 
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4.4 De partij die een beslissing van het geschil verlangt zal hiervan bij aangetekende 
brief mededeling doen aan het secretariaat van de FENEX onder korte omschrijving 
van het geschil en zijn vordering, alsmede onder gelijktijdige toezending van het door 
het bestuur van de FENEX vast te stellen bedrag aan administratiekosten, 
verschuldigd als vergoeding voor de administratieve bemoeiingen van de FENEX bij 
een arbitrage. 

 
4.5 Na ontvangst van bovengenoemde aangetekende brief zal het secretariaat van de 

FENEX ten spoedigste een kopie daarvan zenden aan de wederpartij, aan de 
Voorzitter van de FENEX, aan de Deken der Orde van Advocaten, wat de beide 
laatsten betreft met het verzoek ieder een arbiter te benoemen en het FENEX-
secretariaat naam en woonplaats van de benoemde mede te delen. Na ontvangst 
van dit bericht zal het FENEX-secretariaat ten spoedigste de beide aangewezenen 
van hun benoeming in kennis stellen onder toezending van een kopie der arbitrage-
aanvrage en een exemplaar van deze algemene voorwaarden, met verzoek de derde 
arbiter te benoemen en het FENEX-secretariaat te berichten, wie als zodanig is 
benoemd. Na ontvangst hiervan zal het FENEX-secretariaat ten spoedigste de derde 
arbiter van zijn benoeming in kennis stellen onder toezending van een kopie der 
arbitrage-aanvrage en een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Vervolgens 
zal het FENEX-secretariaat beide partijen mededelen wie tot arbiters zijn benoemd. 

 
4.6 Mocht binnen 30 dagen na het indienen der arbitrage-aanvrage de benoeming van 

alle drie arbiters niet hebben plaatsgehad, dan zullen alle arbiters op bij eenvoudig 
rekest te doen verzoek van de meest gerede partij, worden benoemd door de 
President van de  Arrondissementsrechtbank binnen wiens ressort het opslagbedrijf 
is gevestigd. 

 
4.7 Als Voorzitter van arbiters treedt op de door de Deken benoemde. Indien de 

benoeming door de President van de Arrondissementsrechtbank plaatsvindt, stellen 
arbiters onderling vast, wie hunner als voorzitter zal fungeren. Arbiters zullen 
uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid onder gehoudenheid de 
toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen, waaronder de bepalingen van 
internationale vervoersverdragen, in acht te nemen. Zij bepalen op welke wijze de 
arbitrage zal worden behandeld, met dien verstande dat partijen in ieder geval in de 
gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en 
mondeling toe te lichten. 

 
4.8 De opdracht aan arbiters duurt voort tot aan de eindbeslissing. Hun vonnis zullen zij 

deponeren ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank binnen welk arrondissement 
de plaats van de arbitrage is gelegen, terwijl zij daarvan kopie zullen toezenden aan 
ieder van de partijen en aan het secretariaat van de FENEX. Arbiters kunnen vooraf 
van de eisende partij of van beide partijen een depot voor arbitragekosten verlangen; 
tijdens de behandeling kunnen zij aanvulling daarvan eisen. Arbiters zullen in hun 
vonnis bepalen wie van de beide partijen of voor welk deel ieder van partijen de 
arbitragekosten zal hebben te dragen. Hieronder zijn te begrijpen het honorarium en 
de verschotten van arbiters, het bij aanvrage aan de FENEX betaalde bedrag aan 
administratiekosten, alsmede de door partijen gemaakte kosten, voorzover arbiters 
die redelijkerwijze noodzakelijk achten. Het aan arbiters toekomende wordt, voor 
zover mogelijk, op het depot verhaald. 
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 Artikel 5 

 

 Gedeponeerde voorwaarden 
 
5.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam. Zij worden op verzoek toegezonden. 
 
 
5.2 Bij verschil tussen de Nederlandse en de in de enige andere taal gestelde tekst van 

de Nederlandse Opslagvoorwaarden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 
 
 
 

 HOOFDSTUK I 
 

 BEPALINGEN BETREFFENDE AANLEVERING, OPSLAG, BEWARING  

 EN UITLEVERING 
 
 

 Artikel 6 

 

 Schriftelijke vastlegging 
 
6.1 Alle overeenkomsten, aandieningen, voorschriften betreffende opslag, bewaring, 

behandeling en uitlevering van zaken, moeten schriftelijk worden vastgelegd. 
 
6.2 Door mondelinge of telefonische mededelingen of afspraken wordt het opslagbedrijf 

slechts gebonden indien onmiddellijk schriftelijke bevestiging is gevolgd, tenzij anders 
is overeengekomen. 

 
 

 Artikel 7 

 

 Omschrijving van zaken en verstrekken van inlichtingen 
 
7.1 Aandiening van zaken en voorschriften betreffende opslag, bewaring en behandeling 

moeten geschieden, resp. verstrekt worden met vermelding van een juiste en 
volledige schriftelijke omschrijving van de zaken, zoals onder andere de waarde, het 
aantal colli, het bruto gewicht en voorts alle bijzonderheden welke van dien aard zijn 
dat de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten indien 
het opslagbedrijf van de ware stand van zaken had kennis gedragen. 

 
7.2 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 het opslagbedrijf in staat te stellen de 
desbetreffende opgave te doen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen. 
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 Artikel 8 

 

 Tarieven / vergoedingen / belastingen  
 
8.1 Gangbare tarieven en vergoedingen voor werkzaamheden en alle mondeling of 

schriftelijke overeenkomsten tussen het opslagbedrijf en de opdrachtgever 
betreffende de tarieven en vergoedingen voor werkzaamheden zijn gebaseerd op de 
ten tijde van het verstrekken van de opdracht, resp. het tot stand komen van de 
overeenkomst geldende arbeidskosten. In geval van verhoging der arbeidskosten 
worden de gangbare, resp. de overeengekomen tarieven en vergoedingen daaraan 
met onmiddellijke inwerkingtreding aangepast. Het opslagbedrijf is ook gerechtigd tot 
aanpassing der tarieven in geval van invoering of verhoging door de overheid van de 
op de door het opslagbedrijf verleende diensten drukkende lasten. 

 
8.2 Gangbare en overeengekomen tarieven voor bewaarloon zijn, tenzij nadrukkelijk 

anders is overeengekomen, gebaseerd op de voor de betreffende zaken usantiële 
wijze van stapeling. Indien op verlangen van de opdrachtgever of in verband met de 
toestand van de zaak van de usantiële wijze van stapeling wordt afgeweken, zal een 
tariefsverhoging worden toegepast evenredig met de ten opzichte van normale 
stapeling ingenomen meerdere vloeroppervlakte. 

 
 

 Artikel 9 

 

 Rechten, kosten en belastingen 
 
9.1 Alle vracht, remboursen, belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boeten en/of 

andere lasten of kosten, hoe ook genaamd, terzake van de zaken of daarmede 
verband houdende, die bij aankomst of achteraf moeten worden betaald, zullen voor 
rekening van de opdrachtgever zijn en moeten door de opdrachtgever op eerste 
verzoek van het opslagbedrijf al dan niet bij vooruitbetaling worden voldaan c.q. 
vergoed, ongeacht of deze zaken nog niet op het terrein aanwezig zijn dan wel dit 
inmiddels hebben verlaten. 

 
9.2 Indien het opslagbedrijf het nodig acht om terzake van door de overheid opgelegde 

belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boeten en/of andere lasten of kosten, hoe 
ook genaamd, procedures te voeren of rechtsmaatregelen te nemen, danwel indien 
de opdrachtgever het opslagbedrijf zulke procedures of rechtsmaatregelen verzoekt 
te voeren of te nemen en het opslagbedrijf zulk een verzoek inwilligt, zullen de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden en kosten met inbegrip van de kosten terzake van 
juridische en/of fiscale en/of andere door het opslagbedrijf noodzakelijk geachte 
adviezen of bijstand, voor rekening en risico zijn van de opdrachtgever. Voordat het 
opslagbedrijf overgaat tot het voeren van procedures of het nemen van 
rechtsmaatregelen als in dit artikel bedoeld, zal het opslagbedrijf trachten hieromtrent 
overleg te voeren met, dan wel instructies te verkrijgen van de opdrachtgever of 
direct belanghebbende. 

 
9.3 Indien het opslagbedrijf optreedt of is opgetreden als fiscaal vertegenwoordiger, zijn 

alle door het opslagbedrijf verschuldigde belastingen, rechten, bijdragen en andere 
heffingen, alsmede boeten, rente, kosten, hoe ook genaamd, of schadevergoedingen 
voor rekening van de opdrachtgever, zulks onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit 
artikel. De opdrachtgever is verplicht om deze bedragen op eerste verzoek van het 
opslagbedrijf te voldoen. 
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 Artikel 10 

 

 Aansprakelijkheid opdrachtgever 
 
10.1 De opdrachtgever is tegenover het opslagbedrijf en/of derden aansprakelijk voor 

schade welke voortvloeit uit onjuiste en/of bedrieglijke 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, ook indien deze schade zonder zijn schuld is ontstaan. Wordt het 
gewicht niet of verkeerd opgegeven dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle 
schade die daaruit voortvloeit.  

 
10.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet/niet 

tijdig/niet behoorlijk nakomen van enige hem bij deze voorwaarden, of tussen het 
opslagbedrijf en opdrachtgever gesloten afzonderlijke overeenkomst, opgelegde 
verplichting, voorzover in deze voorwaarden niet reeds een regeling is opgenomen. 

 
10.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal de opdrachtgever het opslagbedrijf 

vrijwaren tegen aanspraken van derden, dan wel het opslagbedrijf schadeloos stellen 
voor schade betaald of verschuldigd door derden of betaald of verschuldigd aan 
derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel het opslagbedrijf als de 
opdrachtgever die verband houden met de aard of gesteldheid van de opgeslagen 
zaken. 

 
 

 Artikel 11 

 

 Het weigeren van een opdracht 
 
Het opslagbedrijf is gerechtigd een opdracht tot opslag en/of bewaring zonder opgave van 
redenen te weigeren. Indien het opslagbedrijf de opdracht aanvaard heeft, kan de 
overeenkomst slechts met toestemming van beide partijen verbroken worden. 
 
 

 Artikel 12 

 

 Onderzoek van zaken 
 
12.1 Zonder opdracht is het opslagbedrijf niet verplicht de zaken, welke worden 

opgeslagen, te wegen of te meten. 
 
12.2 Het staat het opslagbedrijf vrij ter controle van ontvangen opgaven te wegen en te 

meten. Wordt in dat geval door het opslagbedrijf vastgesteld, dat gewicht of maat 
afwijken van de opgave, dan zijn de kosten aan het wegen en/of meten verbonden, 
voor rekening van de opdrachtgever. Het opslagbedrijf is echter slechts 
verantwoordelijk voor de vaststelling van gewichten en/of maten indien de zaken door 
het opslagbedrijf in opdracht van de opdrachtgever zijn gewogen en/of gemeten en 
onverminderd hetgeen in artikel 19 is bepaald ten aanzien van de aansprakelijkheid 
van het opslagbedrijf. 

 
12.3 Het openen van colli, teneinde de inhoud te onderzoeken, geschiedt alleen op 

verzoek van de opdrachtgever, doch het opslagbedrijf is te allen tijde daartoe 
bevoegd, doch niet verplicht, indien het vermoedt, dat de inhoud niet juist is 
opgegeven. 
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12.4 Indien bij het onderzoek blijkt, dat de inhoud afwijkt van de opgave, zijn de kosten 
van het onderzoek voor rekening van de opdrachtgever. Het opslagbedrijf is echter 
nimmer verantwoordelijk voor de omschrijving en/of de aanduiding van in bewaring 
genomen zaken. 

 
 

 Artikel 13 

 

 Aanlevering/ uitlevering en inontvangstneming 
 
13.1 Aanlevering bij en inontvangstneming door het opslagbedrijf vinden plaats door 

afgifte van de zaken door de opdrachtgever en inontvangstneming daarvan door het 
opslagbedrijf, ter plaatse van de opslag. 

 
13.2 Uitlevering aan en inontvangstneming door de opdrachtgever vinden plaats door 

afgifte van de zaken door het opslagbedrijf en inontvangstneming daarvan door de 
opdrachtgever, ter plaatse van de opslag. 

 
 

 Artikel 14 

 

 Toestand van zaken bij aankomst 
 
14.1 Zaken moeten, tenzij anders is aangegeven, in goede staat en indien verpakt, in 

goed verpakte toestand bij het opslagbedrijf aangeleverd worden. 
 
14.2 Bevindt zich de zaak, die aan het opslagbedrijf is toegezonden, bij aankomst in een 

beschadigde of gebrekkige toestand, die uitwendig zichtbaar is, dan zal het 
opslagbedrijf gerechtigd doch niet gehouden zijn voor rekening en risico van de 
opdrachtgever diens belangen tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en 
voor het bewijsmateriaal van de toestand te zorgen, zonder dat nochtans aan de 
wijze, waarop het opslagbedrijf zich van deze taak heeft gekweten, de opdrachtgever 
enig recht jegens het opslagbedrijf kan ontlenen. Het opslagbedrijf zal de 
opdrachtgever onverwijld bericht zenden zonder dat deze op grond van het 
achterwege blijven van het bericht enige aanspraak tegenover het opslagbedrijf kan 
doen gelden. 

 
14.3 Tot opslag ontvangen zaken die een zorgvuldig opslagbedrijf indien het geweten zou 

hebben dat ze na inontvangstneming gevaar zouden kunnen opleveren, met het oog 
daarop niet voor opslag zou hebben willen ontvangen, mogen door hem op ieder 
ogenblik worden verwijderd, vernietigd dan wel op andere wijze onschadelijk 
gemaakt. 

 
14.4 Ten aanzien van voor opslag ontvangen zaken waarvan het opslagbedrijf de 

gevaarlijkheid heeft gekend, geldt hetzelfde, doch slechts dan wanneer die zaken 
onmiddellijk dreigend gevaar opleveren. 

 
14.5 Het opslagbedrijf is terzake geen enkele schadevergoeding verschuldigd en de 

opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor het opslagbedrijf, 
voortvloeiende uit de aanlevering voor opslag, uit de opslag zelve of uit de 
maatregelen, tenzij die kosten en schaden dan wel de noodzaak tot het treffen van 
zodanige maatregelen het uitsluitende gevolg zijn van schuld aan de zijde van het 
opslagbedrijf. 
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14.6 Door het treffen van maatregelen eindigt de overeenkomst met betrekking tot de daar 
genoemde zaken, doch indien deze alsnog worden uitgeleverd, eerst na uitlevering.  

 

 Artikel 15 

 

 Aanvang van de uitvoering van de opdracht tot opslag 
 
Met de uitvoering van aanvaarde opdrachten tot opslag of uitlevering van zaken wordt door 
het opslagbedrijf, tenzij anders is overeengekomen of bijzondere omstandigheden het 
verhinderen, zo snel als mogelijk na aanvaarding van de opdracht en na ontvangst van de 
benodigde bescheiden, gegevens en behandelingsinstructies aangevangen. 
 

 Artikel 16 

 

 Niet tijdige, onregelmatige aanlevering of afhaling 
 
Indien door de opdrachtgever aan het opslagbedrijf is medegedeeld dat zaken voor opslag in 
bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij het opslagbedrijf 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 tijdig en regelmatig 
aanlevert resp. in ontvangst neemt is de opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden 
welke tengevolge daarvan voor het opslagbedrijf ontstaan doordat werklieden en werktuigen 
welke voor uitvoering van de betreffende opdracht door het opslagbedrijf waren besteld en/of 
ingedeeld niet of onvolledig benut worden. 
 

 Artikel 17 

 

 Werktijden 
 
Aanleveren van zaken aan en afhalen van zaken van de bewaarplaats moet geschieden 
tijdens de, voor het personeel van het opslagbedrijf geldende werkuren. Indien door de 
opdrachtgever wordt verlangd, dat werkzaamheden worden verricht buiten de normale 
werktijd is het opslagbedrijf vrij daaraan wel of niet te voldoen. Extra kosten welke ontstaan 
door werken buiten de normale arbeidstijd zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
 

 Artikel 18 

 

 Plaats van de opslag, verplaatsing van zaken 
 
18.1 Het opslagbedrijf is, tenzij anders is overeengekomen, vrij in de keuze van de plaats 

van opslag. 
 
18.2 Het opslagbedrijf is te allen tijde bevoegd de zaken naar een andere bewaarplaats te 

verplaatsen. 
 
18.3 De verplaatsing geschiedt voor rekening van het opslagbedrijf, tenzij de verplaatsing 

moet geschieden: 
- in het belang van de opdrachtgever, dan wel de opdracht, of 
- ten gevolge van omstandigheden waarvoor het opslagbedrijf niet aansprakelijk 

is, of 
- ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en risico 

van het opslagbedrijf komen, of 
- ten gevolge van regelgeving van overheidswege. 
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Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van het opslagbedrijf 
komt, vindt plaats onder de gebruikelijke vervoersvoorwaarden. 
Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van de 
opdrachtgever komt, wordt door het opslagbedrijf verzorgd als expediteur en vindt 
plaats voor risico van de opdrachtgever. 

 
18.4  Worden de zaken verplaatst naar een andere bewaarplaats, dan geeft het 

opslagbedrijf hiervan kennis aan de opdrachtgever, zonder dat deze op grond van 
het achterwege blijven van de kennisgeving enige aanspraak tegenover het 
opslagbedrijf kan doen gelden. 

 
 

 Artikel 19 

 

 Beschadiging / verlies van zaken 
 
19.1 De opdrachtgever doet door deze opslagvoorwaarden voor het geval van 

beschadiging en/of vermissing afstand van verhaal op derden; hij zal uitsluitend het 
opslagbedrijf aansprakelijk kunnen stellen, ook indien het opslagbedrijf in de 
uitoefening van zijn bedrijf gebruik heeft gemaakt van de diensten van derden, een 
en ander onder de volgende beperking. 

 
19.2 Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de 

opdrachtgever, tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald. 
 
19.3 Het opslagbedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever 

bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van het opslagbedrijf of 
diens ondergeschikten. 

 
19.4 Het opslagbedrijf 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 zorggedragen.  

 
19.5 Bij zaken die op open terrein zijn opgeslagen of die alleen op open terrein 

opgeslagen kunnen worden of waarvoor het bij het opslagbedrijf gebruikelijk is deze 
op open terrein op te slaan, is iedere aansprakelijkheid van het opslagbedrijf voor 
schaden, mogelijkerwijs verband houdende met zodanige opslag, uitgesloten. 

 
19.6 De aansprakelijkheid van het opslagbedrijf is in alle gevallen beperkt tot 2 SDR per 

kilogram beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 
100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde 
schade-oorzaak. 

 
19.7 De door het opslagbedrijf te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de 

door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken 
waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het 
moment dat de schade is ontstaan. Het opslagbedrijf is slechts aansprakelijk voor 
schade aan de zaak zelf en voor schade zoals vermeld in artikel 19.9 en is nimmer 
aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. 

 
19.8 Bij schade aan een zelfstandig onderdeel van de zaak of bij schade aan één of meer 

verscheidene bij elkaar behorende zaken blijft de eventuele waardevermindering van 
de overige onderdelen of de niet beschadigde zaken buiten beschouwing. 
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19.9 De aansprakelijkheid van het opslagbedrijf voor schade die voortvloeit uit het 
vervullen van (douane-)formaliteiten is beperkt tot 7500 SDR per gebeurtenis of 
reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. 

 

 

  Artikel 20 

 

 Toegang tot het terrein 
 
20.1 Het opslagbedrijf is verplicht de opdrachtgever en de door deze aangewezen 

personen voor rekening en risico van de opdrachtgever toegang te verlenen tot de 
plaats waar diens zaken worden bewaard, zulks met inachtneming van de te 
vervullen douane- en andere van overheidswege voorgeschreven formaliteiten. 

 
20.2 Voor hen aan wie het opslagbedrijf toegang verleent gelden de volgende 

voorwaarden: 
 

a. alle personen, die de bewaarplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan 
de bewaarplaats komende vaar- en voertuigen moeten zich houden aan de 
voorschriften van het opslagbedrijf; 

b. alleen gedurende de gewone werktijden en onder geleide wordt toegang 
verleend; 

c. de aan het bezoek verbonden kosten van begeleiding moeten door de 
opdrachtgever aan het opslagbedrijf worden betaald; 

d. de opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de 
bezoekende personen veroorzaakt. 

 
20.3 De opdrachtgever zal het opslagbedrijf vrijwaren tegen aanspraken van derden, 

waaronder begrepen ondergeschikten van zowel het opslagbedrijf als de 
opdrachtgever, die verband houden met schade voortvloeiend uit de vorige leden. 

 

 

 Artikel 21 

 

 Uitvoering van handelingen 
 
21.1 Door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden, zoals bemonstering, 

behandeling, verzorging, overpakking, overstapeling, splitsing in partijen, weging, 
enz., alsmede uitlevering moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende 
vergoedingen en condities worden opgedragen aan het bewarende opslagbedrijf. 

 
21.2 Werkzaamheden welke het opslagbedrijf niet op zich wenst te nemen kunnen na 

verkregen toestemming van het opslagbedrijf, door of namens de opdrachtgever 
worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van door het opslagbedrijf te stellen 
voorwaarden, onder toezicht van het opslagbedrijf en tegen betaling van de daaraan 
verbonden kosten, echter zonder verantwoordelijkheid van het opslagbedrijf. 

 

 

 Artikel 22 

 

 Bijzondere wijze van behandeling van zaken 
 
22.1 Het opslagbedrijf is niet verplicht tot enige maatregel ten aanzien van de in bewaring 

ontvangen zaken of de verpakking daarvan dan die welke voor de bewaring van de 
betreffende zaken als normaal gelden. 
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22.2 Tot bijzondere maatregelen is het opslagbedrijf slechts verplicht indien deze zijn 
overeengekomen. 

 
22.3 Het opslagbedrijf 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 vrezen is of 
wanneer het nemen van maatregelen uit andere hoofde vereist, dan wel geïndiceerd 
is, zulks ter beoordeling van het opslagbedrijf. Het opslagbedrijf stelt de 
opdrachtgever van de genomen maatregelen terstond in kennis, zonder dat deze op 
grond van het niet voldoen aan deze verplichting enige aanspraak tegenover het 
opslagbedrijf kan doen gelden. 

 
22.4 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtgever gehouden het 

opslagbedrijf te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door 
opdrachtgever's zaken veroorzaakt aan zaken van derden. 

 
 

 Artikel 23 

 

 Verzekering van zaken 
 
23.1 Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen is het 

opslagbedrijf niet verplicht zorg te dragen voor enige verzekering van de zaken. 
 

Indien tussen het opslagbedrijf en de opdrachtgever is overeengekomen dat het 
opslagbedrijf voor rekening van de opdrachtgever voor de verzekering van de zaken 
zal zorgdragen, dan heeft het opslagbedrijf het recht om naar eigen keuze de 
overeengekomen verzekering op naam van de opdrachtgever te sluiten, of om deze 
onder een polis van het opslagbedrijf onder te brengen. 

 
Als te verzekeren waarde zal worden aangehouden het bedrag dat door de 
opdrachtgever is opgegeven. Het opslagbedrijf zal ten aanzien van de verzekeringen 
in alle gevallen uitsluitend worden beschouwd als tussenpersoon, zonder enige 
aansprakelijkheid, ook niet voor met de verzekeraar(s) bedongen voorwaarden of 
voor de soliditeit dan wel de solvabiliteit van de verzekeraar(s). 

 
23.2 In alle gevallen waarin de zaken door tussenkomst van het opslagbedrijf verzekerd 

zijn, heeft het opslagbedrijf 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 overblijvende bedrag wordt 
aan de opdrachtgever uitgekeerd. 

 
23.3 Indien in geval van schade aan of verlies van zaken door brand of door enige andere 

oorzaak de medewerking van het opslagbedrijf voor de vaststelling van de schade of 
het verlies gewenst of noodzakelijk is , dan wordt deze door het opslagbedrijf 
verleend tegen betaling van de daaraan verbonden kosten en van een vergoeding 
voor zijn bemoeiingen. Het opslagbedrijf kan het verlenen van medewerking 
afhankelijk stellen van de contante betaling van, of het stellen van zekerheid voor, al 
hetgeen het opslagbedrijf van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook te 
vorderen heeft en de in dit lid bedoelde kosten en vergoeding. 
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23.4 De opdrachtgever is verplicht om bij uitlevering van een deel van de zaken door het 
opslagbedrijf op te geven voor welk bedrag hij de overblijvende zaken wenst te doen 
verzekeren. 

 
Bij gebreke van zulke opgave is het opslagbedrijf gerechtigd om het verzekerde 
bedrag naar eigen inzicht te verminderen in dezelfde verhouding als waarin de zaken 
in aantal, gewicht, maat of inhoud verminderd zijn. 

 
 

 Artikel 24 

 

 Berekening bewaarloon bij vernietiging van de zaken 
 
In geval van vernietiging der bij het opslagbedrijf in bewaring liggende zaken door brand of 
anderszins, geldt de dag van vernietiging als de dag van uitlevering en is het bewaarloon, en 
indien de zaken door bemiddeling van het opslagbedrijf zijn verzekerd de verzekeringspremie 
en -kosten in volle maanden berekend, verschuldigd tot en met die dag. 
 
 

 Artikel 25 

 

 Terugneming van zaken 
 
25.1 De opdrachtgever kan tegen betaling van hetgeen het opslagbedrijf van hem te 

vorderen heeft (in de ruimste zin) en met inachtneming van de bepalingen dezer 
condities de in bewaring gegeven zaken te allen tijde terugnemen. 

 
25.2 Het bewaarloon - en indien de zaken door bemiddeling van het opslagbedrijf zijn 

verzekerd de verzekeringspremie en -kosten - wordt altijd berekend in volle 
maanden, een gedeelte van een maand tellende voor een volle maand. 

 
25.3 Indien een vaste termijn van bewaring overeengekomen is kan het opslagbedrijf niet 

vorderen, dat de opdrachtgever de zaak vóór afloop van de overeengekomen tijd 
terugneemt. 

 
25.4 Indien geen termijn van bewaring is overeengekomen of indien de overeengekomen 

termijn van bewaring is verstreken kan het opslagbedrijf de terugneming met een 
opzeggingstermijn van één maand verlangen, doch niet binnen drie maanden na de 
aanvang van de bewaring. 

 
25.5 In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van het 

opslagbedrijf worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort. Alle extra 
kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever. Als 
overmacht gelden alle omstandigheden die het opslagbedrijf redelijkerwijze niet heeft 
kunnen vermijden en waarvan het opslagbedrijf de gevolgen redelijkerwijze niet heeft 
kunnen verhinderen. 

 

 Artikel 26 

 

 Tussentijdse terugneming van zaken wegens dringende reden 
 
26.1 Het opslagbedrijf is echter te allen tijde gerechtigd de terugneming van de in 

bewaring ontvangen zaken vóór afloop van de termijn van bewaring en zonder zich te 
houden aan enige opzeggingstermijn, te vorderen, indien daartoe een dringende 
reden bestaat. 
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26.2 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 mag verwachten. 

 
26.3 Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn, indien de 

opdrachtgever één of meer andere bepalingen dezer condities niet nakomt, indien 
blijkt, dat voor de aanwezigheid van de zaken gevaar voor verlies en/of schade aan 
andere zaken, aan de bewaarplaats 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 het opslagbedrijf het 
vermoeden van waardevermindering wettigen en de opdrachtgever nalatig is in het 
geven van instructies ter voorkoming en bestrijding daarvan. 

 
26.4 De opdrachtgever blijft gehouden het bewaarloon tot op de dag van terugneming van 

de zaak aan het opslagbedrijf te vergoeden. 
 
 

 Artikel 27 

 

 Betaling 
 
27.1 Alle bedragen welke het opslagbedrijf van de opdrachtgever te vorderen heeft, uit 

welke hoofde dan ook, zoals: bewaarloon, verzekeringspremie en -kosten, huur, 
verschot, vergoedingen voor opslag en uitlevering, gedane uitgaven en kosten voor 
verrichte of te verrichten werkzaamheden, kosten van opruiming e.d. bij of na brand 
of anderszins, buitengewone onkosten, extra arbeidsloon, belastingen, rechten, 
heffingen, boeten, rente enzovoorts, zijn terstond opeisbaar. 

 
Indien het opslagbedrijf een betalingstermijn hanteert, dan zijn voornoemde bedragen 
terstond opeisbaar zodra de betalingstermijn is verstreken.  

 
 
27.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de opdrachtgever gehouden het 

verschuldigde bewaarloon steeds prompt te voldoen binnen de tussen partijen 
geldende termijn, doch ten minste éénmaal per 12 maanden. 

 
27.3 Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk de bedragen, welke het opslagbedrijf van de 

opdrachtgever te vorderen heeft, betaalt, is het opslagbedrijf gerechtigd de wettelijke 
rente in rekening te brengen. 

 
27.4 Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente 

vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betalingen andere aanwijzigingen zijn 
gegeven. 

 
27.5 Indien bij niet-tijdige betaling langs gerechtelijke of andere weg tot incasso wordt 

overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, 
terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever 
komen, tot het door het opslagbedrijf betaalde of verschuldigde bedrag. 
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Artikel 28 

 

 Retentierecht en pandrecht 
 
28.1 Het opslagbedrijf heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt een pandrecht 

en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die het opslagbedrijf uit 
welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle 
vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en/of eigenaar heeft of mocht 
krijgen. 

 
28.2 Het opslagbedrijf kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor 

hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande 
opdrachten. 

 
28.3 Het opslagbedrijf zal een ieder die ten behoeve van de opdrachtgever zaken aan het 

opslagbedrijf toevertrouwt voor het verrichten van werkzaamheden beschouwen als 
door de opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een retentie- en pandrecht 
op deze zaken.  

 
28.4 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. 

 
 

 Artikel 29 

 

 Openbare verkoop 
 
29.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 28 van deze condities is het opslagbedrijf 

gerechtigd hem toevertrouwde zaken zonder inachtneming van enige formaliteit op 
de plaats, op de wijze en tegen de voorwaarden die het opslagbedrijf goeddunken in 
het openbaar dan wel op een andere wijze indien de wet dit toelaat, op kosten van de 
opdrachtgever te (doen) verkopen en om zichzelf uit de opbrengst daarvan alle 
bedragen die door de opdrachtgever aan het opslagbedrijf verschuldigd zijn, te 
voldoen, indien de opdrachtgever in gebreke is om de door hem aan het 
opslagbedrijf toevertrouwde zaken na beëindiging van de overeenkomst of op de 
overeengekomen dan wel aan het opslagbedrijf meegedeelde tijd of op een ander 
tijdstip in geval van een van de dringende redenen genoemd in artikel 26 van de 
condities, terug te nemen; 

 
29.2 Indien aannemelijk is dat bij verkoop de kosten hoger zullen zijn dan de baten of 

indien geen koper gevonden wordt ondanks een redelijke poging daartoe dan is het 
opslagbedrijf 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. 

 
29.3 In geval van verkoop zal het opslagbedrijf hetgeen van de opbrengst na aftrek van 

alle kosten en alle vorderingen op de opdrachtgever resteert, gedurende vijf jaar ter 
beschikking van de opdrachtgever houden, na welke termijn het restant indien dit niet 
is opgeëist, aan het opslagbedrijf vervalt. 
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 Artikel 30 

 

 Verjaring en verval 
 
30.1 Elke vordering verjaart door het enkele verloop van 12 maanden. 
 
30.2 Alle vorderingen jegens het opslagbedrijf vervallen door het enkele verloop van 2 

jaren. 
 
30.3 De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel verlies, 

beschadiging of vermindering aan vanaf de eerste van de volgende dagen: 
- de dag waarop de zaken door het opslagbedrijf worden uitgeleverd of hadden 

moeten worden uitgeleverd; 
- de dag waarop het opslagbedrijf hiervan aan de opdrachtgever mededeling 

heeft gedaan.  
 
30.4 In het geval het opslagbedrijf door derden, waaronder enige overheid, wordt 

aangesproken, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan vanaf de eerste van de 
volgende dagen:  
- de dag waarop het opslagbedrijf door de derde is aangesproken of; 
- de dag waarop het opslagbedrijf de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.  

 
30.5 Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, vangen de in de leden 1 en 2 

genoemde termijnen voor alle andere vorderingen aan vanaf het moment dat deze 
opeisbaar zijn geworden.  

 
 

 Artikel 31 

 

 Reclames 
 
31.1 Indien de zaken ter beschikking worden gesteld door het opslagbedrijf zonder dat de 

opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan van het opslagbedrijf 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 het opslagbedrijf 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.  

 
31.2 De dag van de ter beschikkingstelling wordt bij het bepalen van voornoemde 

termijnen niet meegerekend. 
 

 Artikel 32 

 

 Overdracht respectievelijk overgang van zaken 
 
32.1 Overdracht of overgang van eigendom van bij het opslagbedrijf aanwezige zaken 

resp. de overdracht of overgang van het recht op uitlevering daarvan door een 
opdrachtgever aan een derde, is tegenover het opslagbedrijf ongeldig en heeft 
tegenover het opslagbedrijf geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door het 
opslagbedrijf erkend, tenzij alle vorderingen die het opslagbedrijf uit welke hoofde 
ook op de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever heeft, zijn voldaan. 
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32.2 Op de opdrachtgever rust de plicht om het opslagbedrijf van een 
eigendomsoverdracht of -overgang van zaken, resp. overdracht of overgang van het 
recht op uitlevering van zaken terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 
32.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft overdracht of overgang tegenover het 

opslagbedrijf geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door het opslagbedrijf erkend, 
dan nadat de nieuwe rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen 
het opslagbedrijf en de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever alsmede 
de onderhavige voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. 

 
32.4 Het opslagbedrijf behoeft overdracht of overgang van eigendom resp. recht op 

uitlevering niet te erkennen en is zelfs gerechtigd een gedane erkenning te 
herroepen en het opslagbedrijf kan uitlevering van de zaken weigeren, indien naar 
het oordeel van het opslagbedrijf gebreken kleven aan de rechtstitel met betrekking 
tot enige eigendomsoverdracht of -overgang van de zaken resp. enige overdracht of 
overgang van het recht op uitlevering en indien de nieuwe rechthebbende(n) zich 
erop beroept (beroepen) de onderhavige voorwaarden niet te hebben aanvaard of 
daaraan niet te zijn gebonden. 

 
32.5 De oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever blijft jegens het opslagbedrijf 

aansprakelijk voor alle vorderingen van het opslagbedrijf 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 resp. na de 
overdracht of overgang van het recht op uitlevering. 

 
Na overdracht of overgang van de eigendom resp. het recht op uitlevering van de 
zaken geldt de nieuwe rechthebbende als de opdrachtgever en is hij naast zijn 
rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle bovenbedoelde vorderingen, ook 
voorzover deze vóór de overdracht of overgang zijn ontstaan. 

 
 

 Artikel 33 

 

 Afgifte van opslagbewijzen 
 
33.1 Het opslagbedrijf kan aan de opdrachtgever op diens verzoek een opslagbewijs 

afgeven, vermeldende de door deze aan het opslagbedrijf in bewaring gegeven 
zaken. 

 
33.2 Het opslagbedrijf is gerechtigd de afgifte van een opslagbewijs te weigeren indien 

niet door de opdrachtgever alle vorderingen welke het opslagbedrijf uit welke hoofde 
ook op hem heeft zijn voldaan. 

 
Het opslagbedrijf kan voorts de afgifte van een opslagbewijs weigeren indien het 
daartoe termen aanwezig acht. 

 
33.3 Met de afgifte van een opslagbewijs aan toonder vervallen alle verplichtingen van het 

opslagbedrijf jegens de opdrachtgever en komen daarvoor in de plaats de 
verplichtingen van het opslagbedrijf jegens de houder van het opslagbewijs, nader 
geregeld in hoofdstuk II dezer condities. De opdrachtgever blijft ook na afgifte van het 
opslagbewijs tegenover het opslagbedrijf aansprakelijk voor de gevolgen van een 
verschil tussen de zaken tegenover welke het opslagbewijs is afgegeven en de 
omschrijving daarvan in het opslagbewijs. 
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 HOOFDSTUK II 
 

 BEPALINGEN BETREFFENDE HET OPSLAGBEWIJS 
 
 

 Artikel 34 

 

 Toepasselijke bepalingen 
 
Op de rechtsverhoudingen tussen opslagbedrijven en houders van opslagbewijzen zijn de 
bepalingen vermeld in hoofdstuk I van overeenkomstige toepassing, tenzij de voorwaarden in 
hoofdstuk II meebrengen dat een bepaling in hoofdstuk I geen toepassing mag vinden. 
 
 

 Artikel 35 

 

 Recht op uitlevering van de zaken 
 
35.1 Het opslagbewijs geeft recht op uitlevering door het opslagbedrijf van de zaken welke 

het opslagbedrijf ter bewaring heeft ontvangen en tegenover welke het opslagbewijs 
is afgegeven. Voor een verschil tussen wat in bewaring is genomen en de 
omschrijving daarvan in het opslagbewijs is het opslagbedrijf aansprakelijk tegenover 
de houder van het opslagbewijs aan wie bij de verkrijging van het opslagbewijs het 
bestaan van het verschil onbekend was, tenzij het zaken betreft van welke de 
identificatie een bijzondere vakkennis en/of een diepgaand onderzoek of een analyse 
vereist. 

 
35.2 Indien in het opslagbewijs de clausule: 
 

"inhoud, hoedanigheid, getal, gewicht of maat onbekend" 
 

of een daarmede gelijkstaande clausule is opgenomen, binden de in het 
opslagbewijs voorkomende vermeldingen, omtrent de inhoud, de hoedanigheid en 
het getal, het gewicht of de maat van de zaken het opslagbedrijf niet. 

 
35.3 Het recht op uitlevering bestaat niet zolang het opslagbedrijf enig uit deze 

voorwaarden voortvloeiend recht op de zaken kan doen gelden en zolang niet aan 
alle voor uitlevering vereiste douane- en andere van overheidswege voorgeschreven 
formaliteiten is voldaan. 

 
 

 Artikel 36 

 

 Vervaldatum van het opslagbewijs 
 
36.1 Het opslagbewijs heeft een geldigheidsduur van drie jaren, gerekend vanaf de op het 

opslagbewijs vermelde datum van afgifte, tenzij in het opslagbewijs een kortere 
geldigheidsduur is vermeld. 

 
36.2 Tot de vervaldatum kan het opslagbewijs op verzoek van de houder van het 

opslagbewijs vervangen worden door een nieuw opslagbewijs tegen vergoeding der 
daaraan verbonden kosten. Het opslagbedrijf heeft het recht vervanging van het 
opslagbewijs te weigeren en op de vervaldatum terugneming van de zaken te 
verlangen. 



© FENEX, 1995 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FENEX mogen deze voorwaarden niet worden verveel-

voudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of in enige vorm openbaar gemaakt.                                                

                                                                                                                                                                       18-23 

 

 

 
 

 

36.3 Indien op de vervaldatum het opslagbewijs niet voor vervanging is aangeboden, resp. 
indien na weigering van vervanging van het opslagbewijs de zaken niet op de 
vervaldatum van het opslagbedrijf zijn teruggenomen wordt de houder van het 
vervallen opslagbewijs geacht in te stemmen met het bewaarloon - en indien de 
zaken door bemiddeling van het opslagbedrijf zijn verzekerd de verzekeringspremie 
en -kosten - zoals deze van die datum af door het opslagbedrijf zullen worden 
vastgesteld. 

 
36.4 Indien op de vervaldatum het opslagbewijs niet voor vervanging is aangeboden, resp. 

indien na weigering van vervanging van het opslagbewijs de zaken niet op de 
vervaldatum zijn teruggenomen tegen betaling van de bedragen waarop het 
opslagbedrijf volgens artikel 36 recht heeft, is het opslagbedrijf gerechtigd de zaken 
waarop het vervallen opslagbewijs betrekking heeft te verkopen, met inachtneming 
van hetgeen daaromtrent in deze voorwaarden is bepaald. 

 
36.5 Het opslagbedrijf is gedurende vijf jaar na de vervaldatum van het opslagbewijs 

verplicht om de zaken waarop het vervallen opslagbewijs betrekking heeft - resp. zo 
het opslagbedrijf gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de zaken te verkopen de 
netto-opbrengst van de zaken, zonder vergoeding van rente - uit te leveren aan de 
houder van het vervallen opslagbewijs onder aftrek van alle bedragen welke het 
opslagbedrijf te vorderen heeft. Na afloop van deze vijf jaren zullen de rechten van de 
houder van het vervallen opslagbewijs ophouden en zal het opslagbedrijf de zaken 
niet meer behoeven uit te leveren - resp. de opbrengst niet meer behoeven te 
verantwoorden - noch aan de houder van het vervallen opslagbewijs, noch aan 
anderen. 

 
 

 Artikel 37 

 

 Uitlevering van zaken na betaling 
 
37.1 Het opslagbedrijf is gerechtigd om, alvorens tot gehele of gedeeltelijk uitlevering van 

de zaken waarop het opslagbewijs recht geeft over te gaan, betaling te verlangen 
van: 

 
a. zoveel maanden bewaarloon als blijkens het opslagbewijs zijn verstreken en niet 

volgens aantekening op het opslagbewijs vóór de uitlevering reeds zijn 
afgerekend, zulks tegen het in het opslagbewijs vermelde bewaarloon per 
maand, gedeelten van maanden tellende voor volle maanden; 

 
b. zoveel maanden verzekeringspremie en -kosten als blijkens het opslagbewijs 

zijn verstreken en niet volgens aantekening op het opslagbewijs vóór de 
uitlevering reeds zijn afgerekend, zulks tegen de in het opslagbewijs vermelde 
verzekeringspremie per maand, gedeelten van maanden tellende voor volle 
maanden; 

c. de vergoeding voor het uitleveren der zaken volgens het daarvoor geldende 
tarief; 

 
d. de voorschotten welke door het opslagbedrijf zijn verricht voor in opdracht van 

de uitlevering vragende houder van het opslagbewijs met betrekking tot de in 
het opslagbewijs vermelde zaken vervulde douane- en/of andere van 
overheidswege voorgeschreven formaliteiten; 
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e. alle kosten welke door het opslagbedrijf na de op het opslagbewijs vermelde 
datum van afgifte zijn gemaakt: 

e.1 ten behoeve van het behoud van de in het opslagbewijs vermelde zaken; 
e.2 ter bestrijding van gevaren welke door de in het opslagbewijs vermelde zaken 

zijn veroorzaakt voor de bewaarplaats en andere daarin aanwezige zaken; 
e.3 als gevolg van maatregelen welke met betrekking tot de in het opslagbewijs 

vermelde zaken moeten worden genomen tengevolge van omstandigheden 
welke het opslagbedrijf niet mogen worden aangerekend. 

f. alle overige uit het opslagbewijs blijkende vorderingen van het opslagbedrijf. 
 
37.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de houder van het opslagbewijs 

gehouden het verschuldigde bewaarloon - en indien de zaken door bemiddeling van 
het opslagbedrijf zijn verzekerd de verzekeringspremie en -kosten - te voldoen 
telkens als 12 maanden bewaring zijn verstreken of zoveel eerder als blijkens 
vermelding in het opslagbewijs is overeengekomen en de onder d. en e. bedoelde, 
door het opslagbedrijf gemaakte kosten zodra deze door het opslagbedrijf aan hem 
worden bekend gemaakt. 

 
37.3 Indien de houder van het opslagbewijs niet voldoet aan de verplichting om telkens na 

12 maanden of zoveel eerder als blijkens vermelding in het opslagbewijs is 
overeengekomen het verschuldigde bewaarloon - en indien de zaken door 
bemiddeling van het opslagbedrijf zijn verzekerd de verzekeringspremie en -kosten - 
te voldoen, wordt met ingang van de dag waarop 12 maanden bewaring zijn 
verstreken het bedrag, dat uit hoofde daarvan aan het opslagbedrijf verschuldigd is, 
verhoogd met een boete van 1% van het betreffende bedrag voor elke maand 
waarmede de termijn van 12 maanden wordt overschreden. 

 
 

 Artikel 38 

 

 Schadevergoeding 
 
In afwijking van het bepaalde in artikel 19.7 geldt dat de door het opslagbedrijf voor verlies 
van de zaak te betalen schadevergoeding, bij het ontbreken van de factuurwaarde van de 
zaak, is beperkt tot de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde van de zaak op de 
dag van de afgifte van het opslagbewijs. 
 

 Artikel 39 

 

 Toegang tot en inlichtingen over zaken 
 
Toegang tot en inlichtingen over zaken waarvoor opslagbewijzen zijn afgegeven worden 
alleen gegeven op vertoon van het betreffende opslagbewijs. 
 

 Artikel 40 

 

 Werkzaamheden met betrekking tot de zaken 
 
40.1 Door de houder van het opslagbewijs gewenste werkzaamheden met betrekking tot 

de in het opslagbewijs vermelde zaken, zoals bemonstering, behandeling, verzorging, 
overpakking, overstapeling, splitsing in partijen, weging, enz., alsmede uitlevering 
moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende vergoedingen en condities worden 
opgedragen aan het bewarende opslagbedrijf. 
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40.2 Door de houder van het opslagbewijs verlangde werkzaamheden worden door het 
opslagbedrijf slechts uitgevoerd na inlevering van het opslagbewijs. 

 
40.3 Werkzaamheden welke het opslagbedrijf niet op zich wenst te nemen kunnen na 

verkregen toestemming van het opslagbedrijf en na inlevering van het opslagbewijs, 
door of namens de houder van het opslagbewijs worden uitgevoerd, zulks met 
inachtneming van door het opslagbedrijf te stellen voorwaarden, onder toezicht van 
het opslagbedrijf en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten, echter zonder 
verantwoordelijkheid van het opslagbedrijf. 

 
40.4 Gedeeltelijke uitleveringen, bemonsteringen en behandeling der zaken waardoor een 

verandering, vermindering of wijziging van het stukstal ontstaat worden in het 
opslagbewijs vermeld op de daarvoor bestemde plaats. Indien op het opslagbewijs 
voor verdere vermelding van uitleveringen, veranderingen, verminderingen, enz. 
geen plaats meer is wordt het opslagbewijs op kosten van de houder van het 
opslagbewijs vervangen. 

 
40.5 Vorderingen van het opslagbedrijf uit hoofde van uitgevoerde werkzaamheden met 

betrekking tot de in het opslagbewijs vermelde zaken of uit hoofde van toezicht 
daarop moeten onmiddellijk worden voldaan. Het opslagbedrijf is gerechtigd 
teruggave van het opslagbewijs te weigeren zolang deze vorderingen niet zijn 
voldaan. 

 
 

 Artikel 41 

 

 In kennis stellen van bijzondere wijze van behandeling 
 
Indien het opslagbedrijf overgaat tot het nemen van een maatregel als bedoeld in artikel 22, 
stelt het opslagbedrijf de laatste aan het opslagbedrijf bekende houder van het opslagbewijs 
hiervan terstond in kennis, zonder dat de houder van het opslagbewijs van het achterwege 
blijven van kennisgeving enige aanspraak tegenover het opslagbedrijf kan doen gelden. 
 
 

 Artikel 42 

 

 Verplichting opslagbedrijf tot verzekering 
 
42.1 Indien in het opslagbewijs is vermeld dat de betreffende zaken zijn verzekerd, heeft 

door deze vermelding het opslagbedrijf de verplichting op zich genomen ervoor te 
zorgen dat de zaken voor rekening van de houder van het opslagbewijs zijn 
verzekerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 23. 

 
42.2 Als verzekerde waarde geldt de in het opslagbewijs vermelde waarde. 
 
42.3 Indien in het opslagbewijs vermeld is, dat tot de waarde van de dag is verzekerd, 

behoort het tot de zorg van het opslagbedrijf de zaken voldoende verzekerd te 
houden. 

 

 

 Artikel 43 

 

 Verandering, van kracht zijn en beëindiging van de verzekering 
 
43.1 Verandering van de verzekerde waarde en beëindiging van de verzekering zijn alleen 

mogelijk wanneer het opslagbewijs ter aantekening daarvan wordt ingeleverd. 
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43.2 Van kracht is alleen de verzekering zoals deze in het opslagbewijs is vermeld. 
 
43.3 De verzekering eindigt overigens met de uitlevering van de zaak. 
 
43.4 Bij aflevering van een gedeelte van de zaak moet de verzekerde waarde van het uit 

te leveren goed afzonderlijk worden opgegeven en op het opslagbewijs aangetekend 
indien in het opslagbewijs niet de verzekerde waarde per eenheid is vermeld en 
bijaldien geen verhoudingsgewijze vermindering uit het opslagbewijs kan blijken. 

 
 

 Artikel 44 

 

 Schadepenningen 
 
De door het opslagbedrijf geïncasseerde schadepenningen worden door het opslagbedrijf 
tegen ontvangst van het opslagbewijs uitgekeerd, onder aftrek van al hetgeen het 
opslagbedrijf van de houder van het opslagbewijs te vorderen heeft. 
 
 

 Artikel 45 

 

 In kennisstelling van vernietiging van de zaken 
 
In geval van vernietiging van de in het opslagbewijs vermelde zaken door brand of 
anderszins, stelt het opslagbedrijf de laatste aan het opslagbedrijf bekende houder van het 
opslagbewijs daarvan terstond in kennis, zonder dat de houder van het opslagbewijs op 
grond van het achterwege blijven van kennisgeving enige aanspraak tegenover het 
opslagbedrijf kan doen gelden. 

 

 

 Artikel 46 

 

 Beschadiging van het opslagbewijs 
 
46.1 Raderingen en beschadigingen maken het opslagbewijs waardeloos; doorhalingen 

zijn slechts geldig indien door het opslagbedrijf geparafeerd. 
 
46.2 De houder van een beschadigd opslagbewijs kan tegen teruggave van het 

opslagbewijs de afgifte van een duplicaat-opslagbewijs vorderen tegen vergoeding 
der daaraan verbonden kosten. Voor de vaststelling van de aard en hoeveelheid der 
in het duplicaat-opslagbewijs te vermelden zaken geldt uitsluitend de desbetreffende 
administratie van het opslagbedrijf als maatstaf. 

 
 

 Artikel 47 

 

 Verlies en tenietgaan van opslagbewijzen 
 
47.1 Indien een opslagbewijs is verloren of tenietgegaan, kan de rechthebbende aan het 

opslagbedrijf een verzoek indienen tot nietigverklaring van dat opslagbewijs en tot 
afgifte der zaken of van een duplicaat-opslagbewijs; dit verzoek moet zo mogelijk de 
oorzaak van het teloorgaan van het opslagbewijs vermelden en de gronden 
inhouden, waarop de verzoeker zijn recht baseert. 
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47.2 Levert het door het opslagbedrijf in te stellen onderzoek geen redenen op om aan de 
juistheid van de gronden van het verzoek te twijfelen, dan zal het opslagbedrijf door 
twee aankondigingen met tussenruimte van minstens 14 dagen te plaatsen telkens in 
ten minste twee door het opslagbedrijf aan te wijzen dagbladen de indiening van het 
verzoek bekend maken, met uitnodiging aan hen, die recht menen te hebben op de 
in het vermiste opslagbewijs vermelde zaken, om zich bij deurwaardersexploit tegen 
afgifte daarvan of van het duplicaat-opslagbewijs te verzetten. 

 
47.3 Wanneer binnen 14 dagen na de laatste aankondiging zich niemand bij 

deurwaardersexploit tegen de afgifte heeft verzet, kan het opslagbewijs door het 
opslagbedrijf nietig worden verklaard en afgifte van zaken of van een duplicaat-
opslagbewijs aan de verzoeker plaats vinden. Voor de vaststelling van de aard en 
hoeveelheid der uit te leveren, resp. in het duplicaat-opslagbewijs te vermelden, 
zaken geldt uitsluitend de desbetreffende administratie van het opslagbedrijf als 
maatstaf. Van de nietigverklaring kan onmiddellijk daarna in de bovenbedoelde 
bladen kennis worden gegeven. Door deze nietigverklaring heeft het oorspronkelijke 
opslagbewijs haar waarde verloren en zijn alle verplichtingen voor het opslagbedrijf 
voortvloeiende uit het oorspronkelijke opslagbewijs tenietgegaan. 

 
47.4 Bij verzet door een derde wordt het verzoek niet ingewilligd, zolang niet uit een 

rechterlijke gewijsde of andere definitief beslissende uitspraak of schikking is 
gebleken, dat verzoeker rechthebbende is op de zaken. 

 
47.5 Degene, die de afgifte van de zaken, vermeld in een duplicaat-opslagbewijs, 

verkregen heeft, blijft garant voor alle aanspraken, welke eventueel ten laste van het 
opslagbedrijf uit deze afgifte zouden kunnen voortvloeien. Het opslagbedrijf kan 
terzake zekerheid verlangen. 

 
47.6 Alle kosten in de ruimste zin, welke voor het opslagbedrijf ontstaan tengevolge van 

het verzoek, komen ten laste van de verzoeker. Het opslagbedrijf is gerechtigd 
voorschot te verlangen alvorens het verzoek in behandeling te nemen. 

 
 

 Artikel 48 

 

 Einde van de geldigheidsduur van het opslagbewijs 
 
48.1 Indien na afloop van de geldigheidsduur van het opslagbewijs, het opslagbedrijf de 

zaken niet langer in bewaring wenst te houden sommeert het de laatste aan het 
opslagbedrijf bekende houder van het opslagbewijs om de zaken terug te nemen. 

 
48.2 Indien deze niet binnen 14 dagen aan de sommatie voldoet of, zo hij niet meer in het 

bezit van het vervallen opslagbewijs is, door hem niet binnen 14 dagen de houder 
van het vervallen opslagbewijs wordt aangewezen en evenmin de houder van het 
vervallen opslagbewijs zich binnen die termijn heeft aangemeld, is het opslagbedrijf 
gerechtigd de zaken waarop het vervallen opslagbewijs betrekking heeft te verkopen. 

 
48.3 Alvorens daartoe over te gaan maakt het opslagbedrijf zijn voornemen tot verkoop 

van zaken waarvoor een vervallen opslagbewijs in omloop is bekend door twee 
aankondigingen met tussenruimte van minstens 14 dagen te plaatsen telkens in ten 
minste twee dagbladen, waarvan ten minste één verschijnt in de plaats waar het 
opslagbedrijf gevestigd is, waarin alsnog de houder van het vervallen opslagbewijs 
gemaand wordt zijn verplichtingen na te komen, resp. de eventuele verkrijgers van 
het vervallen opslagbewijs gewaarschuwd worden. 
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48.4 Wanneer 14 dagen na de laatste aankondiging de houder van het opslagbewijs zich 
niet heeft gemeld, resp. indien hij zich wel heeft gemeld en geen overeenstemming is 
bereikt over de terugneming der zaken, heeft het opslagbedrijf vrijheid de zaken 
onmiddellijk te verkopen. 

 
De verkoop geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 29. 

 
 

 Artikel 49 

 

 Aanvang vervaltermijn 
 
De verjarings- en vervaltermijn als bedoeld in artikel 30 begint in geval van algemeen verlies 
met afloop van de dag, waarop het opslagbedrijf de laatste aan het opslagbedrijf bekende 
houder van het opslagbewijs het verlies mededeelt of, indien deze niet meer in het bezit van 
het opslagbewijs is en zich geen volgende houder van het opslagbewijs bij het opslagbedrijf 
heeft gemeld een week na de aankondiging van het verlies in twee dagbladen, waarvan 
tenminste één verschijnende in de plaats waar het opslagbedrijf gevestigd is. 
 
 

 Artikel 50 

 

 Toepasselijkheid van de bepalingen van dit hoofdstuk 
 
50.1 De bepalingen van dit hoofdstuk gelden uitsluitend voor de rechtsverhouding tussen 

het opslagbedrijf en de houder van het opslagbewijs als zodanig. 
 
50.2 Op het moment, dat de houder van het opslagbewijs, om welke reden dan ook, het 

opslagbewijs bij het opslagbedrijf inlevert houden de bepalingen van dit hoofdstuk op 
van toepassing te zijn. Van dat moment af gelden de bepalingen van hoofdstuk I, 
regelende de rechtsverhouding tussen het opslagbedrijf en de opdrachtgever, met 
dien verstande, dat het opslagbedrijf alle rechten geldend kan maken die uit het 
opslagbewijs blijken. 
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