
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Werkingssfeer 

 

Artikel 1 

1. Onderhavige voorwaarden, inclusief Bijlage 1 Algemene voorwaarden en condities Curaçao 

verschepingen, zijn van toepassing, voor zover niet anders werd overeengekomen, op iedere vorm van 

dienstverlening die Anper N.V. verricht, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden, zoals die van cargadoors, stuwadoors, vervoerders, 

assurantiebemiddelaars, opslag- en controlebedrijven enz. die door Anper N.V. worden verricht, zullen 

mede van toepassing zijn de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, onderscheidenlijk 

voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.  

3. Anper N.V. is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van derden 

met wie hij ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten.  

4. Anper N.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmede samenhangende 

werkzaamheden te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voorzover die derden, of 

hun werknemers jegens de opdrachtgever van Anper N.V. wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve 

bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe Anper N.V. hen gebruikt, zullen worden beschouwd als 

uitsluitend in dienst te zijn van Anper N.V.. Te hunnen aanzien zullen onder meer gelden alle bedingen 

betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van Anper N.V., 

als omschreven in deze voorwaarden.  

5. Opdrachten tot aflevering onder rembours, tegen bankbewijs enz. worden geacht expeditie 

werkzaamheden te zijn. 

Artikel 2 

Onderhavige voorwaarden houden in hoofde van Anper N.V. geen verzaking in aan enig recht en 

kunnen evenmin aanleiding geven tot een zwaardere aansprakelijkheid als deze tot beloop waarvan hij 

gehouden zou zijn onder enige wetgeving of reglementering die naast deze voorwaarden van 

toepassing zijn. 

Artikel 3 

1. De opdrachtgever bevestigt dat de goederen, die hij naar aanleiding van zijn opdracht aan Anper N.V. 

toevertrouwt, zijn eigendom zijn, hetzij dat hij als mandataris van de eigenaar over deze goederen mag 

beschikken, derwijze dat hij onderhavige voorwaarden niet alleen voor zichzelf aanvaardt maar ook 

voor zijn opdrachtgever, evenals voor de eigenaar ervan. 

2. Anper N.V. wordt niet verondersteld de juistheid van de door de opdrachtgever gegeven inlichtingen of 

informatie, noch de authenticiteit of regelmatigheid van de door de opdrachtgever aangereikte 

documenten te onderzoeken, zij worden te goeder trouw aanvaard. 



Definities 

Artikel 4 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a) de opdrachtgever c.q. opdrachtgever: de opdrachtgever van Anper N.V. in wiens opdracht of voor wiens 

rekening Anper N.V. diensten verleent, informatie of advies verstrekt, kosteloos of tegen vergoeding. 

b) Anper N.V.: Anper N.V. zelf of elke expediteur die onder toepassing van deze voorwaarden handel drijft. 

c) de dienst: elke door Anper N.V. aangeboden, tot uitvoering aanvaarde of uitgevoerde opdracht van 

verzending van goederen, alle aanverwante handelingen en elke informatie of elk advies hiertoe. 

d) de goederen: alle goederen, met inbegrip van hun verpakking, die door de opdrachtgever aan Anper 

N.V. zijn of worden toevertrouwd. Hiertoe behoren alle handelsgoederen, evenals alle titels of 

documenten die deze goederen vertegenwoordigen of zullen vertegenwoordigen. 

e) de eigenaar: de eigenaar van het goed, waarop de door Anper N.V. verleende dienst betrekking heeft. 

f) derden: de niet- contractpartijen, in het bijzonder de natuurlijke of rechtspersonen waarmee Anper N.V. 

handelt in uitvoering van zijn opdracht. 

 

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 5 

1. Alle door Anper N.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.  

2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale 

maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, 

respectievelijk het aangaan der overeenkomst.  

3. Bij wijziging van één of meer dezer factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen 

dienovereenkomstig en tot het moment van wijziging met terugwerkende kracht gewijzigd. Anper N.V. 

dient de wijzigingen te kunnen aantonen.  

4. Indien door Anper N.V. all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze 

tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de 

opdracht voor rekening van Anper N.V. komen.  

5. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven in ieder geval niet 

begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken 

van bankgaranties en verzekeringspremies.  

6. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, 

kan steeds een extra - naar billijkheid vast te stellen - beloning in rekening worden gebracht.  

 

 



Artikel 6  

1. Bij onvoldoende laad- en/of lostijd - ongeacht de oorzaak daarvan - komen alle daaruit voortvloeiende 

kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer Anper N.V. het 

connossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft 

aangenomen.  

2. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen 

krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op 

zaterdagen of op zon- of feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen 

begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de 

opdrachtgever aan Anper N.V. worden vergoed. 

Artikel 7 

Het aan Anper N.V. verstrekken van gegevens, vereist voor het verrichten van douaneformaliteiten, houdt 

opdracht daartoe in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

Artikel 8 

Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de 

wijze van verzending en de route ter keuze van Anper N.V., waarbij deze steeds de documenten kan 

aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter uitvoering van de hem gegeven opdracht 

contracteert, gebruikelijk zijn.  

Artikel 9 

1. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter 

beschikking zijn. 

2. De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste 

documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van Anper N.V. zijn. 

3. Anper N.V. is niet gehouden doch wel gerechtigd te onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en 

volledig zijn. 

4. Anper N.V. is niet verplicht bij gebreke van documenten tegen garantie te ontvangen. Indien Anper N.V. 

een garantie stelt, is zijn opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan. 

 

 



Artikel 10 

1. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst 

nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de 

opdrachtgever en tegen vergoeding der kosten. 

2. Anper N.V. blijft gerechtigd, doch niet verplicht, om op eigen gezag voor rekening en risico van de 

opdrachtgever alle maatregelen te treffen die hij in het belang van laatstgenoemde nodig acht. 

3. Als deskundige treedt Anper N.V. niet op. Voor hem ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van 

toestand, aard of kwaliteit der zaken; evenmin neemt hij enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van 

overeenstemming van monsters met de partij. 

Artikel 11 

De bijvoeging "circa" geeft de opdrachtgever vrijheid 2,5 % meer of minder te leveren. 

Artikel 12 

Behoudens andersluidende, voorafgaande en schriftelijke overeenkomst is Anper N.V. niet gehouden 

de voor verzending bestemde goederen te bewaken of te doen bewaken, noch deze te laten 

verzekeren, waar de goederen zich ook bevinden, zelfs in open lucht. 

 

Aansprakelijkheid 

Artikel 13 

1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

2. Anper N.V. kwijt zich van zijn opdracht met redelijke zorg, diligentie en inzicht en staat in voor een 

normale professionele tenuitvoerlegging van de opdracht die hem werd toevertrouwd. 

3. Anper N.V. is - onverlet het bepaalde in artikel 19 - niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de 

opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van Anper N.V. of diens 

ondergeschikten. 

4. De aansprakelijkheid van Anper N.V. is beperkt tot fouten of verzuimen, door hem begaan bij de 

uitvoering van de hem gegeven opdracht. Voor zover deze fouten of verzuimen voor de opdrachtgever of 

derden een directe materiële of financiële schade hebben veroorzaakt, is Anper N.V. ertoe gerechtigd zijn 

aansprakelijkheid te beperken tot: ANG 5,- per beschadigd of ontbrekende kg brutogewicht, met een 

maximum van ANG 25.000,- per opdracht. 

5. Anper N.V. is niet aansprakelijk voor schade wanneer deze is veroorzaakt door een vreemde oorzaak, 

hetgeen o.m. is bij oorlog, oproer, staking, lock-out, boycot, werkcongestie, vracht schaarste of 

weeromstandigheden. 

 



6. Anper N.V. is niet aansprakelijk voor schade of verlies ingevolge diefstal van goederen die hij in zijn bezit 

heeft, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de diefstal plaatsvond ingevolge omstandigheden die Anper N.V., 

in acht genomen zijn overeenkomst met de opdrachtgever, diende te voorkomen of te voorzien en voor 

zover niet ingevolge plaatselijke reglementen of handelsgebruik het risico van diefstal voor rekening van de 

goederen is. 

7. Anper N.V. is niet aansprakelijk voor de uitvoering van enige door hem, voor rekening van zijn 

opdrachtgever, met derden of uitvoeringsagenten gesloten overeenkomst van o.m. opslag, vervoer, de 

douanering of goederenbehandeling, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat de gebrekkige 

uitvoering ervan rechtsreeks veroorzaakt is door een fout van Anper N.V.. 

8. De door Anper N.V. 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. Anper N.V. is niet aansprakelijk voor 

gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. 

9. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor Anper N.V. niet aansprakelijk is, dient 

Anper N.V. zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de 

schade aansprakelijk is. Anper N.V. is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in 

rekening te brengen. Desgevraagd staat Anper N.V. zijn aanspraken op de door hem ter uitvoering van de 

opdracht ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.      

  

10. Anper N.V. is niet verantwoordelijk voor de goede afloop van de hem opgedragen 

incasseringsopdrachten tenzij bewezen zou worden dat de slechte afloop te wijten is aan een nalatigheid, 

welke kan worden gelijkgesteld met een zware fout in zijnen hoofde. 

Artikel 14 

De opdrachtgever is jegens Anper N.V. aansprakelijk voor schade ten gevolge van de (aard der) zaken 

en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en 

gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, 

alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid 

in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of 

werkzame derden. 

De opdrachtgever verbindt er zich toe en staat ervoor in: 

a) dat de door hem omschreven opdracht en beschrijving van de goederen volledig, correct en 

accuraat is; 

b) dat de door hem aan Anper N.V. toe te vertrouwen goederen, tijdig, volledig en nuttig ter 

beschikking worden gesteld, afdoende en efficiënt geladen, gestuwd, verpakt en gemerkt in 

overeenstemming met de aard van de goederen en plaats van afzending of bestemming 

waartoe zij aan Anper N.V. worden toevertrouwd; 

c) dat alle door hem aan Anper N.V. ter beschikking gestelde documenten volledig, correct, 

geldig, authentiek en niet ten onrechte zijn uitgesteld of aangewend; 



d) dat, tenzij Anper N.V. er voorafgaandelijk en schriftelijk werd van in kennis gesteld, de hem 

toevertrouwde goederen niet van gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare, ontplofbare aard zijn 

of die anderszins aan derden, personen of zaken schade kunnen berokkenen; 

e) dat hij alle, hem door Anper N.V. ter beschikking gestelde documenten, bij ontvangst zal 

onderzoeken en verifiëren of deze in overeenstemming zijn met de instructies die aan Anper 

N.V. werden gegeven. 

Artikel 15 

De opdrachtgever is jegens Anper N.V. aansprakelijk en zal hem op eerste verzoek vrijwaren: 

a) voor elke schade en/ of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan Anper N.V., ten gevolge 

van de aard van de goederen en de verpakking ervan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of 

onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de 

goederen op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van 

documenten en/ of instructies en de schuld of de nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever 

en de door hem ingeschakelde derden; 

b) voor elke schade en/ of verlies, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan Anper N.V. wordt 

aangesproken door autoriteiten, derden of uitvoeringsagenten, uit welke oorzaak ook, ter zake van 

o.m. de goederen, schade, uitgaven, kosten, rechten, direct of indirect gevorderd naar aanleiding 

van de in opdracht van de opdrachtgever geleverde dienst, tenzij de opdrachtgever aantoont dat 

deze vordering rechtstreeks veroorzaakt is door een fout waarvoor alleen Anper N.V. aansprakelijk 

is; 

c)  voor elke schade en/of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan Anper N.V., voor kosten en 

uitgaven tot beloop waarvan Anper N.V. wordt aangesproken in de gevallen waarin op Anper N.V. 

op grond van communautaire of nationale wetten en reglementen enige persoonlijke en/of 

hoofdelijke aansprakelijkheid rust voor de betaling of aanzuivering van douanerechten en/of 

andere fiscale schulden. 

Artikel 16 

Indien de vordering waarvoor Anper N.V. zijn opdrachtgever in betaling of vrijwaring aanspreekt een 

douane- of andere fiscale vordering betreft uit oorzaak van een hem door of voor rekening van zijn 

opdrachtgever toevertrouwde douaneopdracht, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om ten gunste 

van Anper N.V. en op diens eerste verzoek dan wel ten gunste van een door Anper N.V. aangewezen 

derde tot beloop van deze vordering een financiële garantie te stellen, van aard om op 

onvoorwaardelijke wijze de aansprakelijkheid van de opdrachtgever ten overstaan van Anper N.V. te 

waarborgen. 

Artikel 17 

1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die Anper N.V. redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en 

waarvan Anper N.V. de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen. 

2. Ingeval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van Anper N.V. worden 

echter voor de duur van de overmacht opgeschort. 



3. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, 

overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de opdrachtgever en dienen op eerste 

verzoek van Anper N.V. aan deze te worden voldaan. 

Artikel 18 

1. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Anper N.V. niet. 

2. Tijden van aankomst worden door Anper N.V. niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

3. Indien vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is Anper N.V. voor de gevolgen 

daarvan niet verantwoordelijk. 

 

Dwingend recht  

Artikel 19 

1. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter 

beschikking zijn gesteld, is Anper N.V., voor zover hij een vervoerovereenkomst die hij met een ander zou 

sluiten, zelf uitvoerde, verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever die hem kennis gaf van de schade 

mede te delen.  

2. Doet Anper N.V. de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is hij, wanneer hij daardoor niet tijdig 

als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens 

dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die hij zou 

hebben moeten voldoen wanneer hij wel tijdig als vervoerder zou zijn aangesproken.  

3. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter 

beschikking zijn gesteld, is Anper N.V. voor zover hij de vervoerovereenkomst, welke hij met een ander zou 

sluiten, niet zelf uitvoerde, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke 

vervoerovereenkomsten hij ter uitvoering van zijn verbintenis aanging. Hij is tevens verplicht de 

opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen, waarover hij beschikt of die hij redelijkerwijs kan 

verschaffen, voorzover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.  

4. De opdrachtgever verkrijgt jegens degene, met wie Anper N.V. heeft gehandeld, van het ogenblik af, 

waarop hij Anper N.V. duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die 

hem zouden zijn toegekomen, wanneer hijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan 

ter zake in rechte optreden, wanneer hij overlegt een door Anper N.V. - of in geval van diens faillissement 

door diens curator - af te geven verklaring, dat tussen hem en Anper N.V. ten aanzien van de zaken een 

overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.  

5. Komt Anper N.V. een verplichting als in het derde lid bedoeld niet na, dan is hij, naast vergoeding van de 

schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan 



de schadevergoeding die de opdrachtgever van hem had kunnen verkrijgen, wanneer hij de overeenkomst 

die hij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de opdrachtgever 

mogelijkerwijs van de vervoerder verkreeg.  

 

Betaling  

Artikel 20 

1. De opdrachtgever is verplicht Anper N.V. de overeengekomen vergoeding en de andere uit de 

overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aankomst van te 

ontvangen onderscheidenlijk bij verzending van te verzenden zaken, binnen 8 dagen na factuurdatum te 

voldoen.  

2. De door Anper N.V. in rekening gebrachte bedragen of vergoedingen zijn contant op de maatschappelijke 

zetel van Anper N.V. betaalbaar, na afloop van een termijn van 8 dagen na factuurdatum.  

3. Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever. Betalingen die niet door 

de opdrachtgever zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door Anper N.V. worden in 

mindering gebracht op hetgeen door de opdrachtgever aan Anper N.V. verschuldigd is. 

4. Elk protest tegen de facturatie of tegen de in rekening gebracht diensten en aangerekende bedragen 

dient schriftelijk door Anper N.V. te zijn ontvangen binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum. 

5. Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk na opgave respectievelijk na de toegepaste krediettermijn het 

verschuldigde betaalt, is Anper N.V. gerechtigd de wettelijke rente conform de artikelen 6:119 Burgerlijk 

Wetboek in rekening te brengen.  

7. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen -ook toekomstige - van Anper 

N.V. terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel 

opeisbaar zijn indien:  

a)  het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken, de opdrachtgever surseance van 

betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;  

b) de opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van 

enige financiële verplichting jegens Anper N.V., ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of - ingeval van 

een rechtspersoon of vennootschap - indien deze ontbonden wordt.  

8. De opdrachtgever is uit hoofde van de expeditie-overeenkomst verplicht om op eerste vordering van 

Anper N.V. zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan Anper N.V. is verschuldigd dan wel 

wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de opdrachtgever zelf in verband met het 

verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.  

9. Anper N.V. is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, 

heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of 



niet dadelijk voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever. 

Indien Anper N.V. uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de opdrachtgever 

onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen.  

10. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid in te 

vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan Anper 

N.V. te vergoeden. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan Anper N.V. te 

worden vergoed, indien Anper N.V. in verband met de expeditie-overeenkomst hiervoor door een door hem 

ingeschakelde derde wordt aangesproken.  

11. De opdrachtgever zal Anper N.V. te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist 

geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van Anper N.V. in verband met de opdracht 

worden gevorderd dan wel nagevorderd.  

Artikel 21 

De opdrachtgever verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder 

hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op te schorten en ziet af van elke 

schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die Anper N.V. hem in rekening brengt. 

Artikel 22 

1. Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn 

geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn gegeven.  

2. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg 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 Anper N.V. betaalde of 

verschuldigde bedrag. 

Artikel 23 

1. Anper N.V. heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op 

alle zaken, documenten en gelden die Anper N.V. 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. Bij doorzending van de zaken is Anper N.V. gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na 

te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten.  

2. Anper N.V. kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de 

opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.  

3. Anper N.V. is gerechtigd de hem in lid 1 toegekende rechten, tevens uit te oefenen voor hetgeen bij wijze 

van rembours op de zaak drukt.  

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 - ondershands.  



 

Artikel 24 

Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door Anper N.V. niet gevoerd, tenzij deze zich 

daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.  

Artikel 25 

1. Onverminderd het in lid 6 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering door het enkele verloop van 

negen maanden.  

2. Elke vordering jegens Anper N.V. vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.  

3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering 

opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is 

geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met 

betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op die 

van aflevering. Onder dag van aflevering wordt verstaan; de dag waarop de zaken uit het vervoermiddel zijn 

afgeleverd, dan wel, indien zij niet zijn afgeleverd, hadden moeten zijn afgeleverd.  

4. In het geval Anper N.V. door enige overheid dan wel derden als bedoeld in artikel 17 lid 7 wordt 

aangesproken, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan vanaf de eerste van de volgende dagen:  

a) de dag volgende op die waarop Anper N.V. door enige overheid dan wel derde is aangesproken;  

b) de dag volgende op die waarop Anper N.V. de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.  

5. Indien Anper N.V. of een door hem ingeschakelde derde als bedoeld in artikel 17 lid 7 in bezwaar en/of 

beroep is gegaan, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan op de dag volgende op die waarop de uitspraak in 

bezwaar en/of beroep definitief is geworden.  

6. Tenzij de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn van 

verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde is verschuldigd, 

een nieuwe termijn van verjaring die drie maanden beloopt.  

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 26 

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in 

werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking 

een latere datum van in werking treden is vermeld. 

2. Als bekendmaking geldt een kennisgeving, geplaatst in een of meer lokale dagbladen, dat de 

voorwaarden zijn gewijzigd en bij het Gerecht in Eerste Aanleg en de Kamer van Koophandel te Willemstad, 

Curaçao zi 



 

jn gedeponeerd en bij het bedrijf ter inzage liggen. 

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.  

 

Slotbepalingen 

Artikel 27 

1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever is het recht van Curaçao van 

toepassing. 

2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Anper N.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Curaçao, onverminderd de bevoegdheid van Anper N.V om een geschil voor te leggen aan een rechter aan 

wie - bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toe komen. 

3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Anper Expeditievoorwaarden". 

4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao op 30 09 

2016. 

 

Anper N.V. - Alle rechten voorbehouden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE I: ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES CURAÇAO VERSCHEPINGEN 

1. Goederen moeten zeewaardig verpakt zijn. 

2. Vrij van invoerrechten  

U kunt vrij van invoerrechten verschepen indien u naar Curaçao emigreert. De goederen dienen in 

gebruik te zijn geweest alvorens u vertrekt uit het land waar u woonde en u zult zelf als ontvanger te 

Curaçao vermeld moeten staan. Let op! Een auto zonder inboedel verschepen geldt voor de douane 

niet als verhuizing. 

Niet alle goederen kunt u vrij van invoerrechten verschepen. 

De douane hanteert een lijst met goederen waarvoor u altijd invoerrechten dient te betalen, ongeacht 

of het om emigratie gaat. 

- Auto-onderdelen - Brommer-onderdelen - Nieuwe artikelen 

- Grasmaaier  - Kruiwagen  - Bruidsjurk 

- Airco   - Compressor  - Partytent 

- Betonmolen  - Gipsplaten  - Schoonmaakartikelen 

- Tegelsnijmachine - Steenknipper  - Levensmiddelen 

- Steekkar  - Gereedschap(koffer) - Rolgordijnen 

- Gymtoestel  - Trap   - Keuken 

- Hobby-artikelen - Cosmetische artikelen - Muziekinstrumenten 

- Massagestoel en tafel 

 

Goederen die bij uw inboedel behoren mag u tot 6 maanden na aankomst in Curaçao nazenden. 

3. Motorvoertuigen 

Het is toegestaan om één motorvoertuig vrij van invoerrechten te exporteren naar Curaçao indien het 

een emigratie gerelateerde export betreft. Let op! Een auto zonder verhuisgoed wordt niet gezien als 

emigratie. 

  Teneinde in aanmerking te komen voor bovengenoemde vrijstelling van invoerrechten dient u aan de 

volgende vereisten te voldoen: 

- Het voertuig dient reeds 1 jaar op uw naam te staan in het land van herkomst. 

- Het voertuig is aantoonbaar en onafgebroken in uw bezit en gebruik geweest. 

Bij de douane te Curaçao dient u te overleggen: 

- Uitschrijvingspapieren land van herkomst; 

- Kentekenbewijs; 

- Verzekeringspapieren. 



Het voertuig kunt u in Curaçao registreren door middel van een Crib-nummer welke u bij het 

Belastingkantoor te Curaçao kunt aanvragen. 

4. Kosten in Curaçao 

De volgende stappen moet u doorlopen om uw inboedel/auto vrijstelling te krijgen, wat betekent dat u 
geen invoerrechten en accijnzen op uw gebruikte huisraad en/of persoonlijk voertuig hoeft te betalen. 
Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling, moet Curaçao uw vestigingsadres worden en moet er 
dus sprake zijn van emigratie op korte termijn. 

- Inschrijven bij de Burgerlijke Stand “Kranshi“ op Curaçao 
- Inschrijfbewijs bij Burgerlijke Stand (BB10 formulier) halen 
- Nadat u beide bewijzen heeft komt u bij ons langs met het BB10 formulier, 

uitschrijvingsbewijs land van herkomst en een kopie van uw paspoort om het aanvraag 
vrijstellingsformulier in te vullen en te tekenen. Alle documenten worden door ons naar de 
douane opgestuurd voor accordering. 

 

5. Bijkomende kosten: 

 

- Terminalkosten 

- Inklaringskosten 

- Eventuele inspectiekosten van de douane 

- Eventuele opslagkosten 

- Lossingskosten 

- Desgewenst afleveringskosten. 

 

 

 


