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1.  United Container Transport B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. En is 
geregistreerd in het Handelsregister onder respectievelijk nummer 24344063.  

 
2.  Op alle dienstverleningen van United Container Transport B.V., groepsmaatschappijen en gelieerde 

entiteiten (hierna ieder voor zich en gezamenlijk ook aangeduid als “UCT”) zijn, voor zover hierna niet 
anders is bepaald en met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing de Algemene 
Voorwaarden United Container Transport B.V.  

 
3.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen treedt UCT op als bevrachtingskantoor/ 

vervoerder voor het nationale en/of internationale vervoer.  
 

4.  Op al onze werkzaamheden betreffende vervoer over de weg zijn van toepassing de Algemene 
Vervoerscondities 2002 (versie 2015) en CMR-verdrag. Deze zijn te lezen en downloaden via 
www.uctransport.nl onder de algemene voorwaarden. 
 

5.  De voorwaarden zijn aan de opdrachtgever bij introductiebrief ter hand gesteld en zullen op verzoek 
kosteloos worden toegezonden. Ook kan de opdrachtgever via www.uctransport.nl onder de 
algemene voorwaarden de voorwaarden lezen en downloaden. 

  
6.  UCT treedt op als bevrachtingskantoor/ vervoerder en is hierdoor gerechtigd de werkzaamheden 

geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een onder vervoerder van UCT, hierna aangeduid als 
“Charter”. De charter verricht onder contractuele afspraken werkzaamheden uit in naam van UCT.  

 
7.  Wachturen/ wachttijden volgens afspraak. Daarna wordt er het overeengekomen bedrag (€) per uur 

of gedeelte daarvan in rekening gebracht met een overeengekomen maximum.  
 

8.  Bij een foutvracht voor transportaanvang van de zending behoudt UCT zich het recht om volgens de 
Algemene Vervoerscondities 2002 (versie 2015) art. 4 lid 3 75% van de overeengekomen 
transportkosten in rekening te brengen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door beide 
partijen. 
 

9.  UCT hanteert een betalingsconditie volgens afspraak na factuurdatum. Indien anders dient dit 
schriftelijk te zijn overeengekomen door beide partijen. 
 

10. Niet betwiste geldvorderingen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Het 
Nederlands recht is van toepassing. 
 

11. United Container Transport B.V. is niet aansprakelijk voor overschrijding van wettelijke toegestane 
aslasten als gevolg van te zwaar of verkeerd beladen containers. Eventuele verkeersboetes 
voortvloeiend uit wettelijke aslast overschrijdingen zullen aan de opdrachtgevers worden doorbelast. 
 

12. Door het geven van een opdracht aan UCT gaat de opdrachtgever akkoord met toepasselijkheid van 
de UCT Algemene Voorwaarden. 
 

13. UCT heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. 


