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Algemene voorwaarden Vervoer WeCargo  
 

Artikel 1 Definities: 
 
1.1 WeCargo:   

WeCargo B.V., gevestigd aan het Nely Gambonplein 1 te Zevenhuizen, Kamer van  
Koophandelnummer 73179817 
 

1.2 Vervoerovereenkomst:  
De Overeenkomst waarbij de WeCargo zich jegens de Vereniging verbindt het uitvoeren van 
Roeibotentransport. 
 

1.3 Vereniging:  
De contractspartij van WeCargo. 
 

1.4 Botenwagen:  
(Autonome) aanhanger of oplegger voorzien van rekken bestemd voor het vervoer van 
roeiboten en/of roeimaterialen. 
 

1.5 Collectieve evenementen:   
Evenementen waar meerdere roeiverenigingen aan deelnemen en waarvan WeCargo op de 
Tarievenlijst heeft aangegeven dat Collectief Vervoer mogelijk is. 
 

1.6 Collectief Vervoer:  
Vervoer voor Collectieve Evenementen.  
 

1.7 Individueel Vervoer:  
Roeibotenvervoer als geen Collectief Vervoer mogelijk is. 
 
 

1.8 Roeibotentransport: 
Het vervoeren van goederen (zoals roeiboten, botenwagens, roeimaterieel) over de weg. 
 

1.9 Handboek: 
Het door Wecargo opgestelde Handboek dat bij Transportovereenkomst behoort. 
 

1.10 Tarievenlijst: 
De door WeCargo opgestelde tarievenlijst die bij de Transportovereenkomst behoort. 
 

1.11 Transportovereenkomst:  
De overeenkomst tussen WeCargo en de Vereniging. 
 

1.12 Overmacht:  
Omstandigheden, voor zover een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor 
zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen, waaronder de 
gevallen vermeld in artikel 9 van deze voorwaarden. 
 

1.13 Schriftelijk:  
Indien in de wet of de Overeenkomst schriftelijk wordt aangegeven, wordt daaronder tevens 
verstaan per email.  

 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door WeCargo 

worden uitgevoerd (inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten) en op de 
rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. 

2.2  Algemene voorwaarden van de Vereniging zijn niet van toepassing. 
2.3  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment 

 geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze 
 algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WeCargo en de Vereniging zullen 
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dan zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de  oorspronkelijke bepalingen in acht 
nemen. 

 

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst 
3.1  Alle offertes van WeCargo zijn vrijblijvend.  Onder offerte wordt mede begrepen een email met 

de prijsopgave voor een Roeibotentransport. 
3.2  Indien de Vereniging instemt dat WeCargo start met het uitvoeren van de geoffreerde 

werkzaamheden en/of de Vereniging meewerkt aan de uitvoering daarvan, dan wordt de 
offerte geacht te zijn aanvaard. 

3.4  De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
3.5  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
3.6  De Vereniging staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de 
 WeCargo verstrekte gegevens waarop WeCargo zijn offerte baseert. 

 

Artikel 4 Verplichtingen Vereniging 
4.1  WeCargo treedt op als vervoerder van Roeibotentransport conform het bepaalde in artikel   

8:20 BW.  De Vereniging is afzender zoals bedoeld in artikel 8:20 BW. 
4.2  De Vereniging is zelf verantwoordelijk voor het correct laden en lossen voor het 

Roeibotentransport.  
4.3  Het laden en lossen geschiedt volgens een laadschema, conform het bepaalde in het 

Handboek. Afwijkingen in het laadschema geven de Vereniging nimmer recht op compensatie. 
4.6  De Vereniging draagt zorg voor voldoende assistentie bij het laden en/of lossen conform de 

aantallen zoals vermeld in het Handboek. Indien dergelijke assistentie niet aanwezig is, dan is 
WeCargo gerechtigd om Meerwerk zoals omschreven in de Tarievenlijst in rekening te 
brengen. .  

4.7  Indien de Vereniging een Botenwagen wenst te vervoeren door WeCargo, dan dient de 
Vereniging op het afgesproken tijdstip van het laadschema een assistent te leveren, die kan 
helpen met het aan en/of loskoppelen van de Botenwagen. Indien dergelijke assistent niet 
aanwezig is, dan is WeCargo gerechtigd om Meerwerk zoals omschreven in de Tarievenlijst in 
rekening te brengen.  

4.8  De Vereniging dient bij het laden en/of lossen te voldoen aan de instructies, zoals omschreven 
in het Handboek.  

4.9  Indien niet voldaan is aan de instructies en het laden, dan wel lossen en dit laden en/of lossen 
moet deels/geheel over gedaan worden, dan is WeCargo gerechtigd om Meerkosten in 
rekening te brengen om dit te herstellen, conform de Tarievenlijst.  

4.10  De Vereniging dient gebruik te maken van sjorbandjes van WeCargo. Deze bandjes blijven 
altijd eigendom van WeCargo.  

 

Artikel 5 Eigen Botenwagen 
5.1  Indien de Vereniging aan WeCargo een vervoersopdracht geeft tot het vervoeren van een 

 Botenwagen, dan wel een Botenwagen aan WeCargo ter beschikking stelt, dan is de 
Vereniging verantwoordelijk dat deze Botenwagen aan de wettelijke en gebruikelijke 
technische eisen voldoet. Tevens geldt het bepaalde in het Handboek over 
verenigingswagens. 

5.2  Indien deze niet aan deze  eisen voldoet behoudt WeCargo het recht voor om de 
Botenwagens  niet te vervoeren en WeCargo de vervoersopdracht per direct op te zeggen, 
zonder dat dit  aansprakelijkheid aan de kant van WeCargo oplevert of recht geeft op 
schadevergoeding voor de Vereniging. 

5.3  de Vereniging vrijwaart WeCargo voor schade ontstaan door de Botenwagen.  
5.4  Het onderhoud van de Botenwagen is voor rekening en risico van de Vereniging.  
5.5  Indien de Botenwagen op enig moment niet voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 5.1 dat 

heeft WeCargo het recht om de Botenwagen te laten repareren zodat deze weer aan de 
bedoelde eisen voldoet, en de kosten hiervoor, vermeerderd met een coördinatievergoeding 
van 15%, door te berekenen aan de Vereniging. 

 

Artikel 6 Aanmelding Vervoersopdracht en annulering 
6.1  Aanmelding en/of aanpassing van een Vervoersopdracht geschiedt uitsluitend per mail via 

botenwagen@WeCargo.nl, met een vermelding van te voeren boten, dan wel Botenwagen en 

bestemming. Aanmelding van meerdere Roeiboten garandeert niet dat alle Roeiboten op 
dezelfde wagen, dan wel zelfde transport vervoert worden.  

6.2  Een telefonische aanmelding wordt niet geaccepteerd en geldt niet als aanmelding. 

mailto:botenwagen@WeCargo.nl
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6.3  Een aanmelding is definitief na bevestiging van WeCargo per mail. 
6.4  Aanmelding dient uiterlijk de woensdag voor aanvang van een evenement te geschieden om 
 10:00, nadien kan WeCargo geen vervoer meer garanderen.  
6.5  Na de deadline zal WeCargo zich inspannen om de boten alsnog te vervoeren, maar biedt 

geen enkele garantie. WeCargo behoudt het recht voor om hiervoor andere prijzen te 
berekenen, afhankelijk of er nog ruimte is bij het Collectief Transport of dat Individueel 
Transport geregeld moet worden.  

6.6  Afmeldingen voor een Botentransport of wijzigingen dienen eveneens uiterlijk de woensdag 
voor een evenement om 10 uur per email te worden doorgegeven. Indien een wijziging of 
afmelding later dan woensdag 10 uur wordt doorgegeven, wordt het volgende bedrag in 
rekening gebracht: bij afmelding of wijziging tussen woensdag 17 uur en de ochtend van 
vertrek van het transport 7:00 uur: 20% van het tarief conform de Tarievenlijst; bij afmelding 
op de dag dat het transport plaats vindt 75% van het tarief conform de Tarievenlijst. 

6.7  Het komt voor dat evenementen pas vlak van te voren worden afgelast. Wecargo heeft dan al 
wel kosten gemaakt. Bij afmelding van een transport wegens afgelasting van een evenement, 
gelden dezelfde tarieven die alsnog moeten worden betaald als opgenomen onder 6.6. In 
aanvulling op de regeling in 6.6. geldt, dat indien het transport wordt afgemeld nadat het 
transport al is vertrokken naar de bestemming, dus van de laatste laadlocatie is vertrokken, 
geldt dat 100% van het tarief conform de tarievenlijst is verschuldigd.  

6.8 In het geval van een Internationaal vervoer, behoudt WeCargo het recht om een transport te 
annuleren, dan wel een hoger tarief in rekening te brengen indien 75% van de capaciteit van 
de Botenwagen gevuld is, zonder dat WeCargo schadeplichtig is jegens de Vereniging. 
WeCargo dient dit uiterlijk 21 (eenentwintig) dagen voor vertrek te annuleren, dan wel een 
hogere prijs aan te kondigen.  

 

 

Artikel 6 Tarieven en Betaling 
6.1  Voor het Roeibotentransport gelden de Tarieven in de Tarievenlijst. WeCargo heeft het recht 

de Tarievenlijst op ieder gewenst moment aan te passen.  
6.9  WeCargo zal daags na een evenement factureren. De betalingstermijn is 14 (veertien) dagen. 
6.10  Betaling dient te geschieden zonder korting en/of verrekening.  
6.11  Indien betaling van facturen uitblijft, is WeCargo gerechtigd zijn verplichtingen uit de 
 Overeenkomst op te schorten en vervoersopdrachten niet uit te voeren totdat volledige 
 betaling van de nog openstaande vorderingen is voldaan.  
 
 

Artikel 7 Vervoersschema en aflevering 
7.1  WeCargo is verplicht de ten vervoer ontvangen zaken binnen een redelijke termijn ter 
 bestemming af te leveren.  
7.2  WeCargo verstrekt daartoe een indicatief vervoersschema, een enander zoals beschreven in 

het Handboek 
7.4  Indien Afzender niet aanwezig is bij de aflevering, dan verklaart Afzender ermee akkoord te 

zijn dat, indien WeCargo de te vervoeren zaken op de afgesproken bestemming heeft 
bezorgd, deze Roeiboten en/of Botenwagen(s) als afgeleverd beschouwd zijn en zijn de te 
vervoeren Roeiboten en/of Botenwagen(s) geacht te zijn afgeleverd.  

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid  
8.1  WeCargo is slechts aansprakelijk voor schade die niet is gedekt door de eigen verzekering  

 van de Vereniging, onder de voorwaarde dat de schade gedekt is onder de eigen  
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Wecargo. 

8.2 WeCargo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een beschadiging, voor zover deze 
is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen 
vermijden en voor zover zulk WeCargo de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 

8.3  Indien WeCargo aansprakelijk mocht zijn, dan is de schadevergoeding die WeCargo is 
verschuldigd, in ieder geval beperkt tot de vergoeding die Wecargo uit hoofde van de 
betreffende vervoersovereenkomst ontvangt. 

8.4  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van WeCargo gelden niet 
in het geval van opzet of grove schuld.  
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8.8  WeCargo dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te 
 worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan 
 wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. 
8.9  Afzender voert het laden en/of lossen op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico 
 uit. WeCargo is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door een ongeval 
 tijdens dit laden en/of lossen door Afzender bij Afzender of personen die voor rekening van 
 Afzender handelen.  
8.10  Indien een Afzender tijdens het laden en/of lossen schade toebrengt aan de Roeiboten, dan 

 wel materialen/zaken van een andere Partij, dan is de Afzender hier aansprakelijk voor. 
 Afzender vrijwaart WeCargo voor aansprakelijkheid voor schade van derden en aan zaken 
zoals Roeiboten en/of Botenwagen(s).  

8.11  Indien een Afzender niet voldaan heeft aan de eisen voor het laden en lossen, zoals 
 omschreven in de handleiding, en hier schade ontstaat aan roeiboten, materialen, dan wel 
 Botenwagens van WeCargo , dan wel eigen dan wel van derden, is Afzender hier zelf 
 volledig aansprakelijk voor. Afzender vrijwaart WeCargo voor dergelijke schade.  

 

Artikel 9 Overmacht  
9.1  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis 

 verhinderen, en die niet aan WeCargo zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt tevens 
 gerekend: het intrekken van een vervoersvergunning,  het tenietgaan van Botenwagens of de 
daarvoor bedoelde trekvoertuigen, vertraging ontstaan door niet of niet  correct geladen 
botenwagens, dan wel onvoldoende assistentie bij het laden.  

9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van WeCargo opgeschort. 

  

Artikel 10 Verval van recht 
10.1  Het recht van de Vereniging om in verband met een Vervoersovereenkomst een vordering in 
te stellen jegens WeCargo, vervalt door het verstrijken van een termijn van 1 jaar nadat het voorval 
waar de vordering op is gebaseerd, zich heeft voorgedaan.  

 

Artikel 11 Geschillenbeslechting 
11.1 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste  
 hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
11.2  Geschillen zullen voorgelegd worden aan de rechter te Rotterdam.  

 

Artikel 12 Toepasselijk recht 
12.1  Op de Vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.    

 

Artikel 13 Wijziging van de Voorwaarden en Handboek 
13.1  WeCargo  is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden en/of Handboek aan te brengen. Deze 
 wijzigingen worden van kracht op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. 
13.2  WeCargo  zal de gewijzigde voorwaarden en/of Handboek tijdig aan de Vereniging toezenden. 
 Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de 
 Vereniging in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld. 


