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Paraaf Opdrachtgever                       _______ 
 
Paraaf Direct Vertegenwoordiger      _______ 

 
Overeenkomst/machtiging voor het optreden als exped iteur 
 
Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. 
Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan worden getroffen. 
 
Ondergetekenden, 
Opdrachtgever  
 
Bedrijfsnaam :  ................................................................................................................................... 
 
Adres : ................................................................................................................................... 
 
Postcode, Plaats : ................................................................................................................................... 
 
Land : ................................................................................................................................... 
 
KvK nummer* : ................................... BTW-identificatienummer* :  .............................................. 
  
 
 
Expeditieonderneming  
 
Bedrijfsnaam : Mondial Logistics BV ................................................................................................. 
 
Adres : Vredeweg 46.............................................................................................................. 
 
Postcode, Plaats : 1505 HH Zaandam  ................................................................................................... 
Nederland 
 
Partijen verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Opdrachtgever machtigt en verleent opdracht aan de Expeditieonderneming, dat de 
expeditieonderneming CMR/vrachtbrieven of andere vervoersdocumenten opmaakt uit naam van de 
opdrachtgever. De CMR/vrachtbrieven of andere vervoersdocumenten zullen getekend worden door 
de expeditieonderneming as agent for opdrachtgever.  
 
 
In verband met de machtiging is de Opdrachtgever verplicht een bewijs van het bestaan van de 
onderneming, de huidige vestigingsplaats en wie bevoegd is om deze onderneming rechtsgeldig te 
vertegenwoordigen aan de Expeditieonderneming te overleggen (bijvoorbeeld een actueel uittreksel 
van de inschrijving van de onderneming in het Handelsregister of een verklaring van de onderneming 
waaruit de bevoegdheid van de persoon die de volmacht verleent blijkt). Indien de Opdrachtgever een 
particulier betreft dient deze een kopie van zijn paspoort/identiteitskaart te overleggen. 
 
Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1.1  Tenzij anders overeengekomen, zijn op de verhouding tussen partijen de Nederlandse 

Expeditievoorwaarden 1 van toepassing, inclusief de arbitrageclausule. Van toepassing is dan 
de laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden die geldt op het moment van het 
verrichten van de handelingen/werkzaamheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 De Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te 

Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, zijn tevens raadpleegbaar op www.fenex.nl onder downloads. 
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Paraaf Opdrachtgever                       _______ 
 
Paraaf Direct Vertegenwoordiger      _______ 

 
 
 
 
 
Artikel 5. DUUR EN BEËINDIGING/INTREKKING VAN DE OV EREENKOMST/MACHTIGING 

 
5.1  Deze overeenkomst/machtiging wordt aangegaan/geldt voor onbepaalde tijd, ingaande                  

....................................................................... De overeenkomst/machtiging kan worden 
opgezegd/ingetrokken met inachtneming van een termijn van ....................................................... 
In afwijking van het bovenstaande wordt deze overeenkomst aangegaan en geldt deze 
machtiging voor: 
 bepaalde tijd, te weten ..........  jaar, ingaande ...................................................................  Indien 
...............  maanden vóór het einde van de overeenkomst/machtiging, de overeenkomst/ 
machtiging niet wordt opgezegd/ingetrokken, geldt dat de overeenkomst/machtiging stilzwijgend  

 wordt verlengd met de periode van telkens ..........  jaar. 
 de overeengekomen goederenzending, te weten............................................................................ 

 
  

5.2  Opzegging/intrekking dient per aangetekende brief te geschieden. 
5.3 Hetgeen wordt bepaald in deze overeenkomst/machtiging blijft, voorzover relevant in verband 

met het voldoen aan verplichtingen van overheidswege, ook na opzegging/intrekking van de 
overeenkomst/machtiging gelden. 

 
 
 
 
Opdrachtgever, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
 
Volledige naam: ................................................................................................................. 
 
Functie: ................................................................................................................. 
 
Datum en plaats: ................................................................................................................. 
 
 
 
Handtekening (en stempel):  ................................................................................................................. 

 
 
 

Expeditieonderneming, vertegenwoordigd door: 
 
Volledige naam: Michel van Zanen / Joost Vollrath  ................................................................................. 
 
Functie: General Manager / Algemeen directeur ...................................................................................... 
 
Datum en plaats: …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Handtekening (en stempel)  ................................................................................................................. 


