
Bijlage 

Model opslagovereenkomst 
De ondergetekenden: 
___________________________________________________________

gevestigd en kantoorhoudend te _________________________________

ten deze wettig vertegenwoordigd door ____________________________ 
verder te noemen ‘bewaargever’ 

en _________________________________________________________

gevestigd en kantoorhoudend te _________________________________

ten deze wettig vertegenwoordigd door 
___________________________________________________________

verder te noemen ‘bewaarnemer’ 

komen als volgt overeen: 

Artikel 1 - Algemeen 

De bewaargever geeft aan de bewaarnemer opdracht gelijk deze van de 
bewaargever als opdracht aanvaardt, de opslag te verzorgen van de navolgende 
zaken: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Artikel 2 - Omschrijving 
De omschrijving van de zaken luidt als volgt: 
• soort zaken: _______________________________________
• gewicht: __________________________________________
• waarde: __________________________________________
• afmetingen: _______________________________________
• verpakking: _______________________________________
• bijzondere eigenschappen: ___________________________ 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Artikel 3 - Omvang 

De bewaargever biedt ___________ pallets / m3 / ___________* ten opslag bij 
de bewaarnemer aan. 

Artikel 4 - Instructies met betrekking tot de zaken 

Ten aanzien van de zaken gelden van de zijde van de bewaargever de volgende 
instructies: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Artikel 5  - Opslagtermijn 

1. De zaken worden opgeslagen voor een periode van ________________ 
weken / maanden / jaren*. 

2. De in artikel 1 van deze overeenkomst genoemde zaken zullen wel / niet* 
in gedeeltes worden uitgeleverd. 

3. Indien in het vorig lid is bepaald dat de zaken in gedeeltes worden 
uitgeleverd, geldt ten aanzien van deze deelleveringen het volgende: 

• deellevering 1: datum ___________; hoeveelheid _____________ ; 
bijzondere instructies _____________ 

• deellevering 2: datum ___________; hoeveelheid _____________ ; 
bijzondere instructies _____________ 

Artikel 6 - Looptijd van de overeenkomst

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 1 van deze 
overeenkomst bedraagt de looptijd van deze overeenkomst ______ 
weken / maanden/ jaren* en vangt aan op _______ – _______ – 20 ____

2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde periode zal deze 
overeenkomst telkens stilzwijgend met _________ worden verlengd, tenzij 
één der partijen uiterlijk _____ maanden voor afloop van de overeenkomst 
per aangetekend schrijven te kennen geeft de overeenkomst te willen 
beëindigen  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Artikel 7 - Prijzen 
1. Voor de opslag zoals omschreven in artikel 1 lid 5 van de Algemene 

Opslagvoorwaarden wordt per maand / kwartaal / _______* een bedrag in 
rekening gebracht van € _______ per pallet / m3 / ______ * 

2. Indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2 van deze 
overeenkomst de zaken in gedeeltes zullen worden uitgeleverd, geldt 
hiervoor een prijs van € ___________ per deellevering / € ____________ 
voor deellevering 1; € _________ voor deellevering 2*; etc.  

Artikel 8 - Prijswijzigingen 

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de prijzen wel / niet* 
worden gewijzigd. 

2. Indien in het vorige lid is aangegeven dat de prijzen kunnen worden 
gewijzigd, vindt aanpassing maximaal eenmaal per ________________ 
plaats. Prijswijzigingen zullen zijn gebaseerd op informatie over 
kostenontwikkelingen door NEA Transportonderzoek en -opleiding, EVO 
Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport, Transport en 
Logistiek Nederland en de bewaarnemer.  

Artikel 9 - Betalingstermijn 
De betalingstermijn als bedoeld in artikel 9 van de Algemene Opslagvoorwaarden 
bedraagt _________ dagen na factuurdatum. 

Artikel 10 - Contactpersonen 

Contactpersonen in de zin van artikel 3 lid 3 en artikel 5 lid 3 van de Algemene 
Opslagvoorwaarden zijn: 

• van de zijde van de bewaarnemer: ____________________________

• van de zijde van de bewaargever: _____________________________  

Artikel 11 - Laden en lossen 

1. De bewaarnemer is wel / niet* verplicht te lossen 

2. De bewaarnemer is wel / niet* verplicht te laden.  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Artikel 12  - Controle van de zaken 

Bij inontvangstneming van de zaken is de bewaarnemer, naast zijn verplichting 
tot controle conform het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de Algemene 
Opslagvoorwaarden, wel / niet* verplicht de zaken te wegen en te meten. 

Artikel 13 - Opslagruimte 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de Algemene 
Opslagvoorwaarden zal de bewaarnemer de zaken opslaan in de volgende 
ruimte(n): ______________________________________________________ 

Artikel 14 - Verzekering 

1. De bewaarnemer zal overeenkomstig artikel 3 lid 7 van de Algemene 
Opslagvoorwaarden een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid 
alsmede een aansprakelijkheidsverzekering op basis van de Algemene 
Opslagvoorwaarden afsluiten. 

2. De bewaargever verzoekt de bewaarnemer wel / niet* overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 3 lid 8 van de Algemene Opslagvoorwaarden een 
goederenverzekering af te sluiten. 

Artikel 15 - Aansprakelijkheidsregime 

• als limiet in de zin van artikel 4 lid 7 geldt een bedrag van € 

• als limiet in de zin van artikel 4 lid 11 geldt een bedrag van € 

• als limiet in de zin van artikel 6 lid 5 geldt een bedrag van € 

• als limiet in de zin van artikel 6 lid 6 geldt een bedrag van €  

1. Ten aanzien van het aansprakelijkheidsregime zoals bepaald in artikel 4 de 
leden 5, 7 en 11, alsmede artikel 6 de leden 5 en 6 van de Algemene 
Opslagvoorwaarden komen partijen de volgende limieten overeen: 
a. als limiet in de zin van artikel 4 lid 5 geldt een bedrag van € 

2. In afwijking van het bepaald in artikel 4 lid 5 van de Algemene 
Opslagvoorwaarden komen partijen wel / niet* overeen dat [, nu opslag 
plaatsvindt voor of na grensoverschrijdend wegvervoer,] de aansprakelijkheid van 
de bewaarnemer voor de in artikel 4 lid 1 van de Algemene Opslagvoorwaarden 
bedoelde zaakschade is beperkt tot 8 1/3 SDR per kilogram vermiste of 
beschadigde zaken met het absoluut maximum van € _____________ . Dit 
maximum treedt in de plaats van de limiet als bedoeld in artikel 15 lid 1a van 
deze overeenkomst. 
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Artikel 16 - Ontbinding 

Deze overeenkomst wordt ook gedurende de looptijd van de overeenkomst 
ontbonden indien: 

• één der partijen surséance van betaling aanvraagt of in staat van 
faillissement wordt verklaard; 

• één der partijen zijn bedrijf aan een derde verkoopt of de directe 
zeggenschap over zijn bedrijf verliest; 

• één der partijen herhaaldelijk niet aan zijn verplichtingen voldoet en de 
wederpartij schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld, na afloop waarvan 
eerstgenoemde partij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, een en 
ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 11 en artikel 6 lid 6 van 
de Algemene Opslagvoorwaarden. 

Artikel 17 - Arbitrage 

a. Op grond van het bepaalde in artikel 11 van de Algemene Opslagvoorwaarden 
worden geschillen beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het 
Reglement van Stichting UNUM, gevestigd te Rotterdam. Partijen wijken wel / 
niet* af van deze regeling. 

b. Indien partijen van de regeling in artikel 11 van de Algemene 
Opslagvoorwaarden afwijken, komen zij het volgende overeen: 
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de opslagovereenkomst zullen, 
behoudens die behorende tot de competentie van de kantonrechter en 
behoudens hogere voorzieningen, worden berecht door de bevoegde rechter van 
de statutaire vestigingsplaats van de bewaarnemer. Indien echter de statutaire 
vestigingsplaats van de bewaarnemer buiten Nederland ligt is de Rechtbank 
Rotterdam bevoegd. 

Artikel 18 - Voorwaarden 

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Opslagvoorwaarden, 
uitgegeven door Stichting Vervoeradres, voor zover daarvan in deze 
overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Een exemplaar van deze 
voorwaarden is als bijlage bijgevoegd en wordt geacht onderdeel van deze 
overeenkomst uit te maken. 

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te __________ 
Datum ___________________________________________________________ 
Bewaargever______________________________________________________ 
Bewaarnemer _____________________________________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is  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Stichting vervoeradres 

Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de 
gemeenschappelijke belangen van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk 
en publiekrechtelijk terrein. Door het aanbieden van standaarden voor juridische 
documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld 
clausules / overeenkomsten) worden vervoerders en verladers ondersteund bij 
het op juridisch juiste en evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten. 
Gebruik van de standaarden vermindert het aantal conflicten over de feitelijke 
uitvoering van logistieke contracten. De standaarden dragen bij aan het 
voorkomen van inbreuken op de wet. 

Beurtvaartadres 

Beurtvaartadres staat al meer dan 90 jaar klaar voor de Nederlandse 
transportsector. Wij faciliteren de logistieke keten in het onderling uitwisselen en 
bewaren van gegevens over logistieke transacties, om administratieve lasten in 
de sector terug te dringen. Wij optimaliseren logistieke processen met 
innovatieve, gebruiksvriendelijke, producten en diensten. U bent bij ons aan het 
juiste adres voor: de digitale vrachtbrief, import en exportzaken en een compleet 
assortiment vervoersdocumenten. 
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