Algemene voorwaarden
Definities
1. Roes Scheepvaart & Transportovername B.V., hierna Roes, is de gebruiker van deze
algemene voorwaarden.
2. Roes handelt te allen tijde in opdracht van haar opdrachtgever.
Aansprakelijkheid
3. Behoudens opzet of grove schuld is Roes nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit
de aangegane overeenkomsten. Roes is in elk geval niet aansprakelijk voor gevolgschade of
indirecte schade zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, inkomstenderving en
vertragingsschade.
4. De aansprakelijkheid van Roes is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door
haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd plus het bedrag van het eigen risico.
5. Roes is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met navigatiefouten.
6. Roes is nimmer, behoudens opzet of grove schuld, aansprakelijk voor door haar ingeschakelde
hulppersonen.
Toepasselijk recht en jurisdictie
7. De rechtsverhouding tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
8. Voor zover deze voorwaarden, al dan niet gedeeltelijk, in strijd zijn met dwingende wettelijke
voorschriften, ook als het slechts een deel van een bepaling betreft, dan blijven de bepalingen
voor het overige in stand. Indien de strekking van een bepaling, voor zover in strijd met
dwingende wettelijke voorschriften in overwegende mate aan die van een andere, geldige
bepaling, beantwoordt, moet die andere bepaling in zoverre als aangewezen worden
beschouwd en komt de geldige bepaling de werking van de vervangen bepaling toe.

9. De rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tegen Roes kennis te
nemen. De bevoegde Rotterdamse rechter is tevens, maar niet exclusief, bevoegd kennis te
nemen van vorderingen van Roes.
10. Elke vordering tegen Roes verjaart door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan
van de vordering.
11. Alle aangegane overeenkomsten zijn op basis van de onderhavige Algemene condities. De
toepasselijkheid van andere condities wordt hierbij expliciet afgewezen.
12. De bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet worden uitgelegd als een
verruiming van de aansprakelijkheid van Roes ten opzichte van de wettelijke bepalingen, noch
als een inperking van de rechten van Roes volgens de wettelijke bepalingen.

