Algemene voorwaarden voor alle door PAKi Logistics GmbH ter beschikking gestelde goederen
en diensten
I.

Algemeen

1.

Alle (ook toekomstige) door PAKi Logistics GmbH (PAKi) ter
beschikking gestelde goederen en diensten worden uitsluitend ter
beschikking gesteld volgens de onderstaande voorwaarden.
Andersluidende of van de algemene voorwaarden van PAKi
afwijkende voorwaarden van de klant worden bij dezen uitdrukkelijk
van de hand gewezen. PAKi aanvaardt deze voorwaarden niet,
tenzij het hun geldigheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
In het bijzonder wordt de geldigheid van de Allgemeine Deutsche
Spediteurbedingungen
(ADSp,
algemene
Duitse
expediteurvoorwaarden)
en
van
de
Allgemeine
Güternahverkehrsbedingungen (AGNB, algemene voorwaarden
voor goederenverkeer over korte afstand) uitgesloten.

2.

4.

4.

5.

6.

Contractuele voorwaarden van de klant, ADSp en/of AGNB alsook
alle overige Algemene Voorwaarden van de klant worden met
name ook geen onderdeel van de overeenkomst, als wij deze na
ontvangst door PAKi niet nogmaals uitdrukkelijk van de hand
wijzen. Dit geldt in het bijzonder ook voor alle mogelijke
vervolgovereenkomsten.
Uiterlijk bij de ontvangst van de door PAKi aan de klant ter
beschikking gestelde ladingdragers gelden deze Algemene
Voorwaarden als aanvaard door de klant.

3.

bepalingen in acht worden genomen en op voorwaarde dat de
vorderingen volgens paragraaf VII.2. daadwerkelijk overgaan op
PAKi.

Mondelinge afspraken zijn alleen onderdeel van de overeenkomst
als PAKi deze schriftelijk heeft bevestigd. Ook de opheffing van dit
schriftelijkheidsvereiste kan uitsluitend schriftelijk en in onderling
overleg geschieden. Medewerkers van PAKi zijn niet bevoegd om
mondelinge aanvullende afspraken te maken of mondelinge
toezeggingen te doen die verder strekken dan de inhoud van de
schriftelijke overeenkomst.
De ten tijde van de nakoming geldende kwaliteitsnormen (een
overzicht hiervan voor de afzonderlijke ladingdragers is
opgenomen in bijlage 1) zijn bindend voor beide partijen, evenals
de bijbehorende informatiebladen.

5.

In geval van tegenstrijdigheden met afzonderlijke contractuele
afspraken hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.

6.

Afwijkingen in de afhandeling van de transactie geven de klant niet
het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

II.

Aanbiedingen en sluiting van de overeenkomst

Afhandeling

1.

De laad- en lostijd dient redelijkerwijs kort te worden gehouden, al
naar gelang de hoeveelheid van de ladingdragers. Redelijk is
volgens § 412 II HGB (Handelsgesetzbuch, Duits Wetboek van
Koophandel) maximaal 120 minuten. Voor langere laad- en
lostijden wordt 80 euro per uur extra berekend, tenzij de klant
aantoont dat er in het geheel geen schade is ontstaan of de schade
aanzienlijk lager is dan deze vergoeding.

2.

3.

4.

8.

Bij samenvoeging van ladingdragers van dezelfde soort zonder
substantiewijziging wordt dit beschouwd als vermenging als
bedoeld in de wettelijke voorschriften.

9.

Bij reparatie en/of een kwaliteitsopwaardering is alleen PAKi de
producent van ladingdragers die eventueel nieuw ontstaan als
bedoeld in § 950 BGB en daarmee exclusief eigenaar. De
dienstverlener is ook in zoverre bezitsbemiddelaar als bedoeld in §
868 BGB.

VII.

Zekerheden voor ladingdragers

Transportverzekeringen en andere verzekeringen van de door
PAKi ter beschikking gestelde goederen dienen door de klant te
worden geregeld.

6.

Vertragingen in de ter beschikking stelling door PAKi van goederen
en/of diensten door overmacht en door gebeurtenissen die de ter
beschikking stelling door PAKi aanzienlijk bemoeilijken of
onmogelijk maken (hiertoe behoren met name stakingen,
uitsluitingen, verordeningen van overheidswege enz., ook wanneer
deze zich voordoen bij leveranciers van PAKi of de door PAKi
ingeschakelde onderaannemers) kunnen PAKi niet worden
verweten. Bovenstaande gebeurtenissen geven PAKi het recht de
ter beschikking stelling van de goederen en/of diensten uit te stellen
met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode
of de overeenkomst voor het nog niet nagekomen gedeelte geheel
of gedeeltelijk te ontbinden.

7.

PAKi behoudt zich het recht voor de verzendingsroute en -wijze te
kiezen.

IV.

Kwaliteit, garantie
Over afwijkingen van de onder paragraaf I.4. genoemde normen
evenals overige kenbare gebreken dient in ieder geval nog in de
aanwezigheid van de leverancier schriftelijk te worden
gereclameerd. § 377 HGB geldt overeenkomstig voor alle
afspraken tussen de klant en PAKi.

De klant draagt bij dezen de gehele voorraad aan ladingdragers,
naar type ingedeeld in bijlage 1), die zich op het in de
overeenkomsten als adres genoemd bedrijfsterrein van de klant
bevindt of in de toekomst daarnaartoe wordt verplaatst ('tot
zekerheid gesteld goed'), over aan PAKi; voor zover de klant een
eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht heeft op het tot
zekerheid gestelde goed of dit in de toekomst verwerft, draagt hij
het eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht bij sluiting van de
overeenkomst of bij latere verplaatsing van de ladingdragers naar
de voornoemde ruimten op dit tijdstip over aan PAKi; voorwaarde
voor de overhandiging is dat de klant het tot zekerheid gestelde
goed zorgvuldig en kosteloos bewaart voor PAKi.

De klant draagt bij dezen al zijn bestaande en toekomstige
vorderingen jegens derden tot teruggave van alle ladingdragers,
naar type ingedeeld in bijlage 1), evenals in geval van een echte
of onechte rekening-courantverhouding voor de ladingdragers de
vorderingen op grond van geïnde of in de toekomst te innen saldo's
over aan PAKi, inclusief het recht op opzegging van de rekeningcourantverhouding en op vaststelling van het saldo (hierna
gezamenlijk: 'vorderingen'); huidige vorderingen gaan met sluiting
van de overeenkomst, alle toekomstige vorderingen telkens op het
moment waarop ze ontstaan, over op PAKi. PAKi aanvaardt deze
overdracht reeds nu.

VIII.

1.

Om gebruik te maken van de in artikel VII toegekende zekerheden
heeft PAKi de volgende rechten:
De klant is op verzoek van PAKi verplicht: (i) alle inlichtingen te
verstrekken en bewijzen te leveren die nodig zijn om het tot
zekerheid gestelde eigendom en de vorderingen te controleren en
te gelde te maken, (ii) PAKi en zijn gemachtigden te allen tijde
inzage te verlenen in alle documenten inzake het tot zekerheid
gestelde eigendom en de vorderingen en (iii) PAKi op verzoek
maandelijks een overzicht toe te sturen over het tot zekerheid
gestelde goed alsook zijn bestaande vorderingen jegens derden tot
teruggave van ladingdragers (inclusief rekening-courantsaldi).
Deze overzichten dienen (a) voor het tot zekerheid gestelde goed
de aard, kwaliteit, hoeveelheid en opslaglocatie van het tot
zekerheid gestelde goed en (b) voor de vorderingen namen en
adressen van de schuldenaars, de betreffende vervaldag en de
betreffende aard, kwaliteit en hoeveelheid van de ladingdragers te
bevatten.

Inventarisbevestigingen

1.

PAKi stuurt de klant maandelijks een schriftelijk overzicht van de
aan de klant beschikbaar gestelde ladingdragers (hierna:
'uitwisselingsafstemming').

2.

Als de uitwisselingsafstemming onjuist of onvolledig is, is de klant
verplicht om PAKI daarover, binnen een maand na ontvangst van
de uitwisselingsafstemming, schriftelijk te informeren onder
vermelding van aantoonbare redenen waarom volgens de klant de
uitwisselingsafstemming onjuist of onvolledig is en is de klant
verplicht om een eigen inventarisoverzicht aan PAKi toe te sturen.
Hiervoor is voldoende dat de klant de schriftelijke reactie binnen
een maand aan PAKi heeft verzonden.

3.

Indien er binnen de genoemde termijn geen schriftelijke reactie
door de klant wordt verzonden, geldt dit als bevestiging van de klant
dat hij de in de uitwisselingsafstemming genoemde ladingdragers
heeft ontvangen en op de peildag niet heeft teruggegeven. In dit
geval is het aan de klant om de onjuistheid of onvolledigheid van
de uitwisselingsafstemming te bewijzen.

4.

De klant is bovendien verplicht de aan het einde van elk
kalenderhalfjaar verstrekte saldobevestiging binnen een maand na
ontvangst ondertekend te retourneren aan PAKi.

XI.

Prijsverhogingen
Als de gemiddelde marktprijs van de ter beschikking gestelde
ladingdragers gedurende de periode van beschikbaarstelling met
meer dan 10% stijgt, heeft PAKi het recht zijn prijzen eenzijdig
overeenkomstig te verhogen door middel van een mededeling aan
de klant, waarbij een aankondigingstermijn van een maand voor
aanvang van de in de mededeling genoemde maand in acht moet
worden genomen. In dit geval heeft de klant het recht de
overeenkomst per direct op te zeggen. Deze opzegging dient
binnen twee weken na ontvangst van de geplande prijsverhoging
te worden uitgesproken en gaat van kracht aan het einde van de
maand waarin deze wordt verklaard.

XII.

Gewone opzegging en opzegging om gewichtige redenen

1.

De gewone opzegging wordt geregeld in de bepalingen van de
betreffende overeenkomst.

2.

Voor de periode tussen opzegging en einde van de overeenkomst
gaan de partijen ervan uit dat het volume aan uitgewisselde
goederen hetzelfde blijft als in de laatste zes maanden. Dit volume
wordt door PAKi gegarandeerd. Op basis van dit volume worden
de vereiste maatregelen genomen voor de periode tussen
opzegging en einde overeenkomst. Bij een kortere contractuele
looptijd geldt het volume aan uitgewisselde goederen in deze
kortere looptijd als doorslaggevend.

3.

Iedere partij heeft onder andere het recht op onmiddellijke
opzegging om gewichtige redenen wanneer:

-

de andere partij een contractueel verschuldigde
verplichting, bijvoorbeeld een betalingsverplichting,
schendt, of ondanks opeisbaarheid niet nakomt en (i) een
gestelde termijn om de verplichting alsnog na te komen is
verstreken of (ii) de andere partij zonder succes werd
aangemaand of (iii) gezien de bijzonderheden van een op
zichzelf staand geval een dergelijke aanmaning overbodig
is en/of

-

een wezenlijke verslechtering van de financiële
omstandigheden van de andere partij of van de waarde van
de door deze gestelde zekerheden is ingetreden of dreigt in
te treden en daardoor de nakoming van contractuele
vorderingen van de opzeggende partij in gevaar komt.

XIII.

Verlate retournering/geen retournering
Indien de klant de ladingdragers na afloop van een opzeggings- of
deelretourneringstermijn niet aan PAKi retourneert, heeft PAKi,
nadat PAKi een eenmalige hersteltermijn van een maand heeft
gesteld, het recht van de klant ten aanzien van de niet aan PAKi
gefourneerde ladingdragers een vergoeding te vorderen van de op
dat tijdstip op de markt geldende gemiddelde inkoopprijs voor
ladingdragers van dezelfde aard en kwaliteit (overeenkomstig de
dan geldende in bijlage 1 genoemde norm).

XIV. Overige
2.

3.

4.

PAKi kan ter behartiging van zijn gerechtigde belangen (i) de
beschikkingsbevoegdheid herroepen en de teruggave van het tot
zekerheid gestelde goed verlangen alsook (ii) de overdracht van de
vorderingen ook in naam van de klant bekendmaken aan de derdeschuldenaar. Met een mededeling aan de derde-schuldenaar
vervalt de inningsbevoegdheid van de klant.
Er is in het bijzonder sprake van gerechtigde belangen als de klant
de plicht tot zorgvuldige behandeling van het tot zekerheid gestelde
goed schendt, erover beschikt op een wijze die niet past bij een
behoorlijke bedrijfsvoering, de opeisbare betalingen volgens de
overeenkomst of de in paragraaf X.4. genoemde plichten bij
opeisbaarheid ook na een hersteltermijn van twee weken niet
nakomt, zijn betalingen heeft gestaakt of er sprake is van een
(andere) gewichtige reden voor onmiddellijke opzegging door
PAKi.
Op verzoek van PAKi is de klant verplicht PAKi blanco
inlichtingsbrieven te overhandigen om de derde-schuldenaar te
informeren over de overdracht. PAKi heeft het recht deze blanco
inlichtingsbrieven te kopiëren.

De door PAKi gehanteerde prijzen zijn exclusief de wettelijke
omzetbelasting.

2.

Extra vergoedingen zoals onkosten, tol en overige kosten zijn niet
inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.

Alle gefactureerde bedragen zijn, tenzij anders overeengekomen,
zonder enige kortingen direct opeisbaar.

4.

Cheques, wissels en palletbrieven gelden niet als betaling en
worden enkel geaccepteerd om nakoming mogelijk te maken.

VI.

Eigendomsregeling

7.

1.

Een overdracht van de eigendom van de ladingdragers aan de
klant of een derde maakt geen onderdeel uit van de
uitwisselingsovereenkomsten
of
overeenkomsten
tot
beschikbaarstelling.

8.

Indien PAKi het tot zekerheid gestelde goed en de overgedragen
vorderingen te gelde maakt, zal het deze gebruiken om zijn
gezekerde vorderingen af te dekken en een eventueel overschot
uitkeren aan de klant.

9.

Zodra na inwerkingtreding van een opzegging van de
overeenkomst alle gezekerde vorderingen van PAKi jegens de
klant volledig zijn nagekomen, is PAKi verplicht het tot dat moment
niet te gelde gemaakte tot zekerheid gestelde goed terug over te
dragen en de niet te gelde gemaakte vorderingen terug over te
dragen aan de klant.

IX.

Bijzondere voorwaarden voor de koop

De klant heeft alleen het recht de ladingdragers die eigendom zijn
van PAKi aan derden te overhandigen als hierbij de onderstaande

X.

Rechten met betrekking tot de zekerheden

Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.

PAKi behoudt de eigendom van alle door PAKi geleverde
ladingdragers, totdat de klant volledig aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens PAKi heeft voldaan.

2. Algehele overdracht van ladingdragers

1.

Alle ladingdragers die aan de klant of een derde beschikbaar
worden gesteld, zijn en blijven eigendom van PAKi. Behoudens
een vermenging blijven ze gedurende en na de looptijd van de
overeenkomsten ook eigendom van PAKi. PAKi is tegelijkertijd
indirect eigenaar met de klant als bezitsbemiddelaar (Besitzmittler)
als bedoeld in § 868 BGB. Ook in geval van reparatie en/of
kwaliteitsopwaardering is en blijft PAKi eigenaar van de
gerepareerde en/of opgewaardeerde ladingdragers.

2.

1. Overdracht tot zekerheid voor ladingdragers

V.

2.

De garantie voor door PAKi verkochte nieuwe ladingdragers
bedraagt een jaar. Op door PAKi verkochte tweedehands
ladingdragers, hiertoe behoren ook ladingdragers die zo goed als
nieuw zijn, is geen garantie van toepassing.

De klant kent PAKi bij dezen de volgende zekerheden toe om alle
bestaande en toekomstige – ook voorwaardelijke en aan een
termijn gebonden – aanspraken van PAKi op grond van en in
verband met de overeenkomst te waarborgen:

Het risico van aan toevallige omstandigheden te wijten verliezen of
van beschadiging gaat pas met de daadwerkelijke overhandiging
van de ladingdragers en niet al met de vrijwaring over op de
ontvanger (PAKi of de klant). In zoverre is § 447 II BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek) inhoudelijk
van toepassing.

5.

De klant dient de ladingdragers die eigendom zijn van PAKi in de
gebruikelijke omvang te verzekeren tegen de gebruikelijke risico's,
zoals brand, diefstal en water. De klant draagt bij dezen zijn recht
op schadevergoeding dat hem toekomt met betrekking tot
schadegevallen
van
bovengenoemde
aard
jegens
verzekeringsmaatschappijen of andere uitkeringsplichtigen ter
hoogte van de factuurwaarde over aan PAKi. PAKi aanvaardt deze
overdracht.
Alle vorderingen blijven bestaan totdat PAKi de volledige vrijwaring
van voorwaardelijke verplichtingen in het belang van de koper heeft
ontvangen.

Wanneer de klant met toestemming van PAKi vóór ter beschikking
stelling van de ladingdragers afziet van een door PAKi schriftelijk
bevestigde opdracht, heeft PAKi het recht een vergoeding te
vorderen voor de gederfde winst ter hoogte van 30% van de
opdrachtwaarde, tenzij de klant aantoont dat er in het geheel geen
schade is ontstaan of de schade aanzienlijk lager is dan deze
vergoeding.
Wanneer de door de klant benoemde laadplek ondanks
voorafgaande niet tegengesproken aankondiging van PAKi de
geadviseerde ladingdragers niet of niet in de vereiste vorm
beschikbaar stelt aan de afhalende onderneming en daardoor een
rit zonder lading of omleiding naar een andere laadplek
noodzakelijk is, heeft PAKi het recht de kosten die hierdoor
ontstaan, door te berekenen aan de klant. Deze bedragen 500 euro
voor een rit zonder lading en 250 euro voor een omleiding, tenzij
de klant aantoont dat er in het geheel geen schade is ontstaan of
de schade aanzienlijk lager is dan deze vergoeding.

Indien PAKi uit hoofde van eigendom de ladingdragers geheel of
gedeeltelijk terugneemt, kan de overeenkomst alleen worden
ontbonden als PAKi dit uitdrukkelijk heeft verklaard.

7.

Aanbiedingen van PAKi en aanbiedingen van de klant kunnen
binnen een week worden aanvaard. Daarna vervalt de betreffende
aanbieding.

III.

Verpanding of overdracht tot zekerheid van de ladingdragers die
eigendom zijn van PAKi respectievelijk van de volgens VII.2.
overgedragen vorderingen is niet toegestaan. PAKi dient
onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld van pogingen tot
beslaglegging, waarbij de pandhouder dient te worden vermeld.

1.

5.

Voor zover PAKi vorderingen zelf int, heeft PAKi het recht alle
maatregelen en afspraken overeen te komen met derdeschuldenaars die PAKi daartoe geschikt acht. PAKi is niet tot innen
verplicht.

6.

De klant verzekert dat hij onbeperkt beschikkingsbevoegd is ten
aanzien van het tot zekerheid gestelde goed en de overgedragen
vorderingen die hij in zijn maandelijkse inventarisoverzichten
vermeldt, in het bijzonder dat de vorderingen niet al aan derden zijn
overgedragen en dat er geen rechten van derden bestaan op het
tot zekerheid gestelde goed en de vorderingen.
PAKi is te allen tijde verplicht op verzoek van de klant de bij dezen
gestelde zekerheden vrij te geven voor zover hun totale waarde de
gezekerde vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, waarbij
PAKi de keuze heeft welke zekerheden worden vrijgegeven.

1.

PAKi heeft het recht zijn vorderingen omwille
financieringsdoeleinden over te dragen aan derden.

2.

De klant heeft alleen het recht vorderingen te verrekenen en een
recht op retentie wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn
vastgesteld of niet worden bestreden.

3.

Voor deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen, ook
met klanten die buiten Duitsland gevestigd zijn, is Duits recht van
toepassing, met uitzondering van het VN-koopverdrag (Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (CISG, Weens Koopverdrag)).

4.

Plaats van nakoming voor alle betalingen, met name van
uitwisselings- en/of huurkosten alsook voor de overige diensten die
de klant dient te voldoen, is te allen tijde de zetel van het
hoofdkantoor van PAKi, momenteel Ennepetal.

5.

Voor zover de klant geregistreerd koopman (Vollkaufmann) als
bedoeld
in
het
Duits
Wetboek
van
Koophandel
(Handelsgesetzbuch), een rechtspersoon in het publiekrecht of een
publiekrechtelijk beleggingsfonds is, is uitsluitend de rechter in de
zetel van het hoofdkantoor van PAKi, momenteel Ennepetal,
bevoegd om kennis te nemen van geschillen die direct of indirect
voortvloeien uit de overeenkomst.

6.

De klant verzekert PAKi om uitsluitend werknemers in dienst te
hebben die worden betaald volgens de meest recente versie van
de Duitse wet op het minimumloon (Mindestlohngesetz).

7.

De klant is verplicht PAKi te vrijwaren van alle eventuele
vorderingen die resulteren uit overtredingen van de Duitse wet op
het minimumloon door de klant, door hem ingeschakelde
onderaannemers of verhuurbedrijven en hun onderaannemers.

XV.

Slotbepalingen

van

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een
bepaling in het kader van andere overeenkomsten ongeldig is of
wordt, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen of
overeenkomsten onverlet. De ongeldige bepaling dient door een
andere geldige bepaling te worden vervangen, die het dichtst in de
buurt komt van datgene wat de partijen zouden zijn
overeengekomen als ze op de hoogte zouden zijn geweest van de
nietigheid van de ongeldige bepaling.

Algemene voorwaarden voor alle door PAKi Logistics
GmbH geleverde goederen en diensten

Algemene
Voorwaarden
bijlage 1

Kwaliteitsnormen van PAKi-ladingdragers:
Europallet:

DIN EN 13698-1, IPPC, ISPM 15, UIC-codex 435-2, UIC-codex 435-4

Draadijzeren boxpallet:

UIC-codex 435-3

Düsseldorfer:

DIN 15146-4

H1 kunststof pallet:

GS1-eisenprofiel, EHI-eisenprofiel,
DIN 55423-5, DIN 55423-6

E1/E2-kist:

DIN 55423-1, DIN 55423-2

Quality standards of PAKi load carriers:
Euro pallet:

DIN EN 13698 1 IPPC ISPM 15, UIC Code 435-2, UIC Code 435-4

Box pallets:

UIC Code 435-3

Düsseldorf:

DIN 15146-4

H1 hygienic pallet:

GS1-requirements, EHI-requirements,
DIN 55423-5, DIN 55423-6

E1/E2 meatbox:

DIN 55423-1, DIN 55423-2
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