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Artikel 1 – Definities  

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de daarachter vermelde 
betekenis:  

a) Anticorruptiewetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving waarbij omkoping, 
afpersing, smeergeld of andere onrechtmatige of onbehoorlijke bedrijfsvoering met de 
overheid of in het bedrijfsleven wordt verboden.  

b) Klant: de partij aan wie het aanbod van APC Handling is gericht en/of de partij die met APC 
Handling een overeenkomst aangaat; 

c) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van APC Handling 
d) APC Handling: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APC Handling 

B.V., opgericht naar Nederlands recht, met haar zetel te Aalsmeer en kantoorhoudende 
aan de Noordpolderweg 13 in (1432 JH) Aalsmeer, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 858856426; 

e) Regelgeving: de regels en voorschriften als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze Algemene 
Voorwaarden.  

Artikel 2 - Toepasselijkheid  

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van APC Handling 
B.V en op alle overeenkomsten die door APC Handling worden aangegaan, alsmede op 
alle overige door APC Handling verrichte (rechts)handelingen, waaronder begrepen 
onrechtmatige handelingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn 
overeengekomen.  

2. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant of andere in de branche gebruikelijke 
voorwaarden zijn niet van toepassing, zijn in geen enkel opzicht bindend voor APC 
Handling en worden hierbij uitdrukkelijk door APC Handling uitgesloten. 

3. Indien een afwijking van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt 
overeengekomen, blijven de overige, ongewijzigde artikelen volledig van kracht. 

4. De Klant kan geen toekomstige rechten ontlenen aan overeengekomen schriftelijke 
afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden.  

5. Afhankelijk van de aard van het werk als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene 
Voorwaarden geldt de Regelgeving zoals in dat artikel vermeld bij dat soort 
werkzaamheden. Indien en voor zover de bepalingen van artikel 2 tot en met 15 van deze 
Algemene Voorwaarden afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van genoemde 
Regelgeving prevaleren de bepalingen van artikel 2 tot en met 15 van deze Algemene 
Voorwaarden. De Regelgeving hebben een louter aanvullende werking met betrekking tot 
het bepaalde in artikel 2 tot en met 15 van de Algemene Voorwaarden.  

Artikel 3 – Regelgeving  

1. Behoudens het hierna in artikel 13.2 bepaalde is de meest recente versie van de volgende 
Regelgeving van toepassing op de volgende soorten werkzaamheden: 

a. Expeditie: de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met 
uitzondering van de arbitragevoorschriften, zoals gedeponeerd door FENEX 
(Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) bij de griffies van de 
rechtbank Amsterdam en de rechtbank Rotterdam. 

b. Al het goederenvervoer over de weg binnen Nederland: de Algemene 
Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd bij de griffies van de rechtbank 
Amsterdam en de rechtbank Rotterdam.  
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c. Al het internationale goederenvervoer over de weg: 
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over 
de weg (CMR), overeengekomen in Genève op 19 mei 1956. 

2. Indien de overeenkomst verschillende soorten prestaties bevat die achtereenvolgens 
dienen te worden verricht, wordt elke soort prestatie beschouwd als een zelfstandige 
prestatie waarop de Regelgeving voor die bepaalde soort prestatie van toepassing is.  

3. Wanneer twee of meer Regelgevingen van toepassing zijn op één soort prestatie, 
prevaleert de in bovengenoemde opsomming eerstgenoemde Regelgeving, tenzij partijen 
anderszins zijn overeengekomen.  

4. De in dit artikel genoemde Regelgeving wordt op verzoek door APC Handling verstrekt.  

Artikel 4 – Aanbieding en Overeenkomst  

1. Alle aanbiedingen, waaronder begrepen offertes en prijsopgaves zijn vrijblijvend, tenzij 
uitdrukkelijk in de aanbieding anderszins staat aangegeven. Het enkele feit dat APC 
Handling een aanbieding, offerte of prijsopgave heeft uitgebracht is vrijblijvend en houdt in 
geen geval een verplichting tot het aangaan van een overeenkomst in.  

2. Indien voorbehouden zijn toegevoegd aan of wijzigingen zijn aangebracht in de 
aanvaarding ten opzichte van het aanbod, wordt de overeenkomst, ongeacht het in het 
eerste lid van dit artikel bepaalde, niet gesloten voordat APC Handling schriftelijk aan de 
Klant heeft laten weten dat zij akkoord gaat met die wijzigingen in het aanbod. Een 
dergelijke aanvaarding mag echter in geen geval worden beschouwd als een aanvaarding 
van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de Klant worden gebruikt.  

3. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door APC 
Handling onder normale omstandigheden en tijdens gewone werktijden, tenzij anderszins 
vermeld.  

4. De overeenkomst komt onmiddellijk tot stand zodra APC Handling de order van de Klant 
schriftelijk heeft bevestigd of, indien zich dat eerder voordoet, een begin heeft gemaakt met 
de uitvoering van de order.  

5. Mondelinge toezeggingen door werknemers of andere hulppersonen van APC Handling 
binden APC Handling pas wanneer deze schriftelijk door APC Handling zijn bevestigd. 

Artikel 5 – Prijzen / tarieven  

1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen enz. zoals deze gelden 
op de datum van het aanbod of de datum van de totstandkoming van de overeenkomst of 
de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, al naargelang van toepassing. De prijzen 
betreffen uitsluitend de betaling voor de door APC Handling op grond van de overeenkomst 
uit te voeren werkzaamheden en zijn dus exclusief verpakking, kosten voor betaling onder 
rembours, btw, boetes en alle overige belastingen en heffingen, kosten en rechten van 
welke aard dan ook. Al deze kosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anderszins is overeengekomen.  

2. Indien op een of meer kostenposten een verhoging wordt toegepast (ook wanneer die 
verhoging voortvloeit uit voorzienbare omstandigheden) na de datum waarop een aanbod 
is gedaan, kan APC Handling de overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen, 
ongeacht of daarover al dan niet overeenstemming is bereikt.  

3. Indien APC Handling meerwerk uitvoert, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening 
van de Klant.  

4. Onder meerwerk wordt verstaan de door APC Handling tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst verrichte, al dan niet schriftelijk vastgelegde werkzaamheden die verder 
gaan dan de uitdrukkelijk in de overeenkomst of de orderbevestiging vastgelegde 
werkzaamheden, dan wel extra kosten veroorzaakt doordat de werkzaamheden op een 
andere wijze zijn uitgevoerd dan in de overeenkomst vermeld. Het kan daarbij gaan om 
bijzondere diensten, ongebruikelijke werkzaamheden, bijzonder tijdrovende 
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werkzaamheden of werkzaamheden die extra inspanning vergen. Deze Algemene 
Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op afwijkingen van de overeenkomst.  

5. Alle in de overeenkomst vermelde prijzen zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anderszins is overeengekomen.  

6. Als de prijzen in een vreemde valuta zijn uitgedrukt en de waarde van die valuta ten 
opzichte van de euro na de totstandkoming van de overeenkomst in het nadeel van APC 
Handling verandert, worden de prijzen verhoogd zodat de daaraan gelijk te stellen waarde 
in euro’s gelijk is aan de waarde die tijdens de totstandkoming van de overeenkomst van 
toepassing was.  

7. APC Handling kan in de toekomst niet worden gehouden aan in het verleden 
overeengekomen prijzen en/of geheven tarieven.  

8. Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst of de voortzetting van de 
overeenkomst heeft APC Handling het recht een voorschot en/of afdoende zekerheid van 
de Klant te vragen voor de naleving van zijn betalings- en overige verplichtingen.  

Artikel 6 – Betaling  

1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen dienen alle 
betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden gedaan.  

2. Alle betalingen dienen zonder inhoudingen, korting of verrekening te worden overgemaakt 
naar een door APC Handling aangegeven bankrekening. Indien de Klant niet binnen de 
overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht in verzuim te zijn en heeft APC Handling 
van rechtswege recht op vergoeding van 12% rente over het achterstallige bedrag, te 
berekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de datum van volledige 
betaling.  

3. Alle door APC Handling gemaakte kosten, met inbegrip van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, als gevolg van het feit dat de Klant niet heeft voldaan aan een 
verplichting jegens APC Handling, zijn voor rekening van de Klant.  

4. In geval van te late betaling bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van de 
verschuldigde bedragen, onverminderd het recht van APC Handling B.V. om aanvullende 
eisen te stellen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een (tijdelijke of definitieve) 
opschorting van de werkzaamheden, ontbinding van de overeenkomst (of een deel 
daarvan) en/of een vordering tot schadevergoeding.  

5. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten, en 
vervolgens op de hoofdsom.  

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst  

1. Alle vermelde data, termijnen en/of aantallen uren gelden bij benadering. Wanneer voor de 
uitvoering van een overeenkomst een termijn of een aantal uren wordt overeengekomen, 
streeft APC Handling ernaar daar zo nauwkeurig mogelijk aan te voldoen. Niettemin geeft 
het niet voldoen aan die termijn of dat aantal uren, ongeacht de reden daarvoor, de Klant 
geen recht op vergoeding en geen recht om op die grond ontbinding van de overeenkomst 
te vorderen.  

2. De Klant dient ervoor te zorgen dat alle door hem te verstrekken gegevens en stukken tijdig 
in het bezit van APC Handling zijn. De Klant is jegens APC Handling aansprakelijk voor 
alle vertragingen, kosten en schade als gevolg van die vertragingen en vrijwaart APC 
Handling tegen daaruit voortvloeiende vorderingen van derden. De Klant is te allen tijde 
verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem verstrekte gegevens en stukken. De 
Klant garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist, volledig en betrouwbaar is, 
ook wanneer die informatie afkomstig is van derden. Indien informatie die voor de uitvoering 
van de overeenkomst nodig is niet tijdig is verstrekt, niet juist of volledig is of niet 
beschikbaar is voor APC Handling zoals neergelegd in de Overeenkomst, of als de Klant 
anderszins zijn verplichtingen niet vervult, heeft APC Handling het recht de uitvoering van 
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de overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen 
tegen de gangbare tarieven. Indien de Klant in verzuim blijft na ontvangst van een 
schriftelijke ingebrekestelling, heeft APC Handling het recht de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder verplichting tot enige vorm van vergoeding aan 
de Klant. 

3. APC Handling is niet aansprakelijk voor schade die APC Handling veroorzaakt doordat de 
Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie heeft verstrekt. 

4. APC Handling kan de overeenkomst op elke door haar gekozen wijze uitvoeren, tenzij 
schriftelijk anderszins is overeengekomen. APC Handling kan voor de uitvoering van de 
overeenkomst derden inschakelen zonder dit vooraf met de Klant te hoeven overleggen. 
APC Handling heeft het recht voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken 
van de diensten van derden. APC Handling is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend 
uit enig handelen of nalaten van die derden.  

Artikel 8 – Levering en risico  

1. Alle diensten zijn voor rekening en risico van de Klant. De verzekering van de goederen 
wordt door de Klant op eigen kosten geregeld; in die verzekering worden de verzekerde 
goederen en de waarde daarvan duidelijk omschreven.  

2. Indien en wanneer goederen door of namens APC Handling worden geleverd, zijn de 
geleverde goederen volledig voor rekening en risico van de Klant vanaf het moment van 
aflevering op de overeengekomen locatie.  

3. Alle laad- en losactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van materieel dat eigendom is 
van de Klant of een derde en dat door of namens APC Handling wordt gebruikt, worden 
voor rekening en risico van de Klant verricht.  

4. APC Handling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of veroorzaakt door het 
gebruik van laad- en losmaterieel van de Klant.  

5. De Klant is verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering voor het 
gebruik van laad- en losmaterieel dat eigendom is van de Klant of een derde.  

6. De aanvaarding van goederen door de vervoerder van of namens APC Handling dient als 
bewijs dat deze goederen zijn ontvangen in een van de buitenkant waarneembare goede 
toestand, tenzij het tegendeel blijkt uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.  

Artikel 9 – Overmacht 

1. APC Handling is nimmer aansprakelijk voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van 
haar verplichtingen door overmacht, of voor de gevolgen daarvan. In geval van overmacht 
heeft APC Handling het recht om de overeengekomen termijn voor uitvoering van de 
overeenkomst te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst 
geheel of voor het niet-uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden zonder 
aansprakelijkheid.  

2. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, 
mobilisatie, rellen, belegering, sabotage, epidemieën en/of pandemieën, quarantaine, 
verkeersdrukte, storm, mist, blikseminslag, overstromingen, hoog water of laag water, 
vorst, bevriezing, ijs, stakingen of uitsluitingen, brand, overige ernstige verstoringen van de 
bedrijfsvoering van APC Handling, de gevolgen van wettelijke voorschriften, officiële 
beperkingen en overige omstandigheden die de nakoming verhinderen en niet uitsluitend 
afhankelijk zijn van de wil van APC Handling, zelfs indien deze ten tijde van de 
totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzienbaar waren. 

3. De overmacht laat onverlet de financiële en overige verplichtingen van de Klant die vóór 
het intreden van de overmacht al bestonden.  
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Artikel 10 – Aansprakelijkheid  

1. Ingeval op een overeenkomst de hierboven in artikel 3 bedoelde Regelgeving van 
toepassing is, wordt de aansprakelijkheid van APC Handling B.V. geregeld in de 
toepasselijke Regelgeving. In de gevallen waarin deze aansprakelijkheid niet in deze 
Regelgeving wordt geregeld, zijn de volgende bepalingen van toepassing.  

2. APC Handling is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien en voor zover is gebleken dat 
deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van APC Handling. APC Handling 
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld zijdens andere 
partijen dan de door haar ingeschakelde hulppersonen.  

3. De totale aansprakelijkheid van APC Handling ter zake van een of meer toerekenbare 
tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst en/of 
onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is cumulatief beperkt tot (a) het bedrag dat in 
voorkomend geval wordt uitgekeerd onder de (aansprakelijkheids)verzekeringen van APC 
Handling, dan wel, indien deze verzekeringen om welke reden ook niet uitkeren, (b) het 
bedrag (exclusief btw) dat op grond van de betreffende overeenkomst door de Klant is 
voldaan.  

4. Iedereen die zich op een locatie van APC Handling bevindt, in of op een voertuig enz. van 
APC Handling B.V. of op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, bevindt zich 
aldaar met al hetgeen hij/zij onder zich houdt geheel voor eigen risico en dient zich strikt 
aan de van overheidswege en door APC Handling vastgestelde regels en aanwijzingen te 
houden. APC Handling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of 
materiële schade.  

5. Reclames dienen schriftelijk binnen 24 uur na levering van de goederen aan de Klant of 
zijn vertegenwoordiger c.q. oplevering van de werkzaamheden bij APC Handling te worden 
ingediend, op straffe van verval van alle rechten en aanspraken jegens APC Handling. 

6. Met inachtneming van de in artikel 3 bedoelde Regelgeving geldt dat alle vorderingen 
jegens APC Handling één jaar na de datum van levering van de goederen c.q. oplevering 
van de werkzaamheden verjaren.  

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst met de Klant schade wordt toegebracht 
aan APC Handling, aan haar personeel of aan door haar ingeschakelde derden, is de Klant 
voor die schade aansprakelijk tenzij hij aantoont dat de schade veroorzaakt is door APC 
Handling, haar personeel of de door haar ingeschakelde derden.  

Artikel 11 – Vrijwaring  

1. De Klant is verplicht APC Handling te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle 
aanspraken van derden jegens APC Handling voor schade, kosten en rente in verband met 
de uitvoering van de overeenkomst door APC Handling.  

2. Ingeval APC Handling goederen onder zich houdt in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst, is de Klant verplicht APC Handling volledig te vrijwaren voor alle 
aanspraken van derden, zelfs indien het daarbij gaat om een vordering tot vergoeding van 
schade die rechtstreeks verband houdt met die goederen.  

3. De Klant is ook verplicht om APC Handling te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, 
aanspraken, dwangsommen, douanerechten, belastingen en overige maatregelen van 
overheidswege.  

4. De verplichting van de Klant tot vrijwaring van APC Handling geldt ook voor 
leidinggevenden en werknemers van APC Handling en voor overige bij APC Handling 
betrokken personen. 

Artikel 12 – Retentierecht en pandrecht  
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1. APC Handling heeft een retentierecht op de goederen en documenten die zij ingevolge 
de overeenkomst onder zich houdt; dit recht heeft werking jegens eenieder die de 
betreffende goederen of documenten opvordert. Voorts is de Klant niet gerechtigd om de 
goederen waarop het retentierecht rust, in pand te geven of overige rechten daarop te 
vestigen. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking en is bindend voor derden. 

2.  APC Handling kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen de Klant ingevolge eerdere of 
latere overeenkomsten aan haar is verschuldigd. APC Handling is nimmer aansprakelijk 
voor schade als gevolg van de uitoefening van een retentierecht.  

3. Alle goederen, documenten en gelden die APC Handling om welke reden dan ook en voor 
welk doel dan ook onder zich houdt of verkrijgt, fungeren als zekerheid voor alle 
aanspraken die APC Handling jegens de Klant of jegens derden met rechten op de 
betreffende goederen, documenten of gelden heeft of mocht verkrijgen.  

Artikel 13 – Cessie 

APC Handling heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk aan derden te cederen. De Klant gaat reeds nu voor alsdan 
akkoord met een dergelijke cessie. De Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit de 
overeenkomst niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van APC Handling 
cederen. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking en is bindend voor derden. 

Artikel 14 – Anticorruptie en anti-omkoping 

1. De Klant is ermee bekend dat APC Handling ernaar streeft alle risico's van omkoping en 
corruptie binnen haar serviceketen uit te bannen.  

2. De Klant is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat APC Handling nimmer gehouden is 
iets te doen of na te laten ingevolge een overeenkomst met de Klant voor zover APC 
Handling redelijkerwijs van oordeel is dat zulks in strijd is met de Anticorruptiewetgeving. 

3. De Klant erkent en bevestigt dat hij noch derden in strijd met de Anticorruptiewetgeving 
heeft/hebben gehandeld opdat de Klant een overeenkomst met APC Handling kan 
aangaan. 

4. De Klant garandeert en verklaart dat:  
a. hij zich zal onthouden van activiteiten, handelingen of gedragingen die schending 

opleveren van dan wel anderszins in strijd zijn met de Anticorruptiewetgeving;  
b. hij beschikt over toereikende procedures om te voorkomen dat zijn werknemers, 

bestuurders, functionarissen, toeleveranciers, agenten en vertegenwoordigers zich 
zodanig gedragen dat er sprake is van een strafbaar feit in de zin van de 
Anticorruptiewetgeving; 

c. hij en zijn werknemers, bestuurders, functionarissen, toeleveranciers, agenten en 
vertegenwoordigers die namens hem alles zullen doen in verband met diens 
uitverkiezing als Klant en de uitvoering van zijn verplichtingen ingevolge een 
overeenkomst met APC Handling, namens of voor rekening van APC Handling 
niets hebben gedaan of nagelaten (en dat ook in de toekomst niet zullen doen) met 
het oog op: (i) een aanbod, betaling of geschenk of een toezegging tot het betalen 
of geven van, of het afgeven van een machtiging tot het betalen of geven van geld 
of iets anders van waarde aan een overheidsfunctionaris of een andere natuurlijke 
of rechtspersoon, dan wel (ii) een verzoek om, overeenkomst tot of aanvaarding 
van een betaling, geschenk, geld of iets anders van waarde, indien en voor zover 
dit in strijd is met de Anticorruptiewetgeving;  

d. hij een nauwkeurige, gedetailleerde administratie bijhoudt van alle uit hoofde van 
een overeenkomst met APC Handling verrichte bedrijfsactiviteiten; en 

e. hij van tijd tot tijd op redelijk verzoek van APC Handling schriftelijk zal bevestigen 
dat hij aan de in dit artikel 4.4 genoemde verplichtingen heeft voldaan en inzage 
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zal verlenen aan alle personen en/of in alle informatie waarom APC Handling 
redelijkerwijs kan vragen in verband met de naleving van deze verplichtingen.  

5. Schending van de verplichtingen in dit artikel 14 wordt beschouwd als een wezenlijke 
tekortkoming in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden.  

6. Indien de Klant naar het redelijke oordeel van APC Handling tekort is geschoten in de 
nakoming van zijn verplichtingen zoals vermeld in artikel 14.4, stelt de Klant de 
personen, boeken, bescheiden en administratie beschikbaar die relevant zijn voor de 
door hem verrichte bedrijfsactiviteiten ingevolge de overeenkomst met APC Handling, 
zulks ten behoeve van een controle door een door APC Handling aan te wijzen erkend 
onafhankelijk accountantskantoor, voor zover relevant voor die tekortkoming. De 
accountant verstrekt uit zijn beoordeling uitsluitend die informatie aan APC Handling 
die betrekking heeft op de mogelijke tekortkoming. De kosten van deze controle komen 
voor rekening van APC Handling, behoudens ingeval de accountant bevestigt dat de 
Klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, in welk geval deze kosten volledig voor 
rekening komen van de Klant. 

Artikel 15 – Geheimhouding 

1. Partijen verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die zij elkaar 
mondeling of schriftelijk hebben verstrekt over hun onderneming en hun klanten en over 
de offerte en offertevoorwaarden, inclusief prijzen.  

2. Partijen maken deze vertrouwelijke informatie uitsluitend beschikbaar aan hun 
werknemers voor zover zij deze informatie nodig hebben om de in de offerte voorziene 
transacties uit te voeren. Deze verplichting tot geheimhouding van informatie ziet niet op 
informatie die ten tijde van de verstrekking daarvan reeds algemeen bekend was en/of op 
informatie die op grond van de wet of bevel van de rechter dient te worden verstrekt. 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting  

1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen APC Handling en de 
Klant, met inbegrip van alle nadere overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. 

2. In afwijking van het bepaalde inzake toepasselijk recht of arbitrage in de in artikel 3 
genoemde Regelgeving is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te 
nemen van geschillen betreffende de onderhavige overeenkomst en eventuele nadere 
overeenkomsten. 

Artikel 17 – Uitleg van bepalingen  

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld. In geval van 
strijdigheid ten aanzien van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.  

2. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de 
bevoegde rechter nietig zijn of in strijd zijn met de wet of in enig opzicht niet afdwingbaar 
zijn, worden de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden daardoor niet 
aangetast en ziet het oordeel van de rechter uitsluitend op de desbetreffende bepaling.  

3. APC Handling behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden 
te wijzigen. De laatst gedeponeerde versie is altijd van toepassing. 

 


