
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN BEPRIJSDE  
TIJDSLOTS 
ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V.  

 

1. Definities 

1.1 “Beprijsd Tijdslot”: een Tijdslot waarvoor een Toeslag geldt.  

1.2 “Betreder”: de Vervoerder en/of elke andere (rechts)persoon die voor, namens of in opdracht van 

de Vervoerder het RWG Terrein betreedt.  

1.3 “No-show Toeslag”: het bedrag dat de Vervoerder aan RWG verschuldigd is indien de Vervoerder 

niet het RWG Terrein betreedt tijdens het geboekte Beprijsde Tijdslot, zonder dat de Vervoerder 

dat Beprijsde Tijdslot heeft geannuleerd.  

1.4 “Overmacht”: hevige weersomstandigheden, natuurrampen, inbraak, brand, ontploffing, nucleaire 

reacties, overheidsmaatregelen, wegafsluitingen en -blokkades, files, oorlog, oproer, opstand, 

terrorisme, gijzeling, sabotage, vernieling, computervirussen, cybercrime en -aanvallen, 

softwarestoringen en -fouten en alle andere omstandigheden die niet aan RWG zijn toe te rekenen 

en die niet (uitsluitend) in de invloed- of risicosfeer van RWG liggen.  

1.5 “PCS”: het Port Community System van Portbase.  

1.6 “RWG”: Rotterdam World Gateway B.V.  

1.7 “RWG Terrein”: de terreinen, opstallen en/of wateren waar RWG gevestigd is of activiteiten 

verricht, met inbegrip van kades, spoorwegen, kraanbanen en (water)wegen.  

1.8 “RWG Voorwaarden Beprijsde Tijdslots”: deze algemene voorwaarden.  

1.9 "RWG Website”: www.rwg.nl.  

1.10 “Secure Logistics”: Secure Logistics B.V.  

1.11 “Toeslag”: het bedrag dat de Vervoerder aan RWG verschuldigd is bij boeking van een Beprijsd 

Tijdslot dan wel elk ander bedrag dat RWG in rekening brengt voor het desbetreffende Tijdslot en 

dat in PCS dan wel op andere wijze aan de Vervoerder wordt gecommuniceerd.  

1.12 “Tijdslot”: een tijdvenster waarbinnen de Betreder het RWG Terrein zal aandoen of voornemens is 

aan te doen.  

1.13 “Vervoerder”: de partij die een boeking maakt om (een container met) zaken aan te leveren of op 

te halen bij RWG.  

1.14 “VRTO-voorwaarden”: de Algemene voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal 

Operators, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam op 2 september 2009.  

 

2. Toepasselijkheid  

2.1 De RWG Voorwaarden Beprijsde Tijdslots zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen RWG 

en de Vervoerder inclusief alle tussen hen gesloten overeenkomsten indien de Vervoerder een 

Beprijsd Tijdslot boekt.   

2.2 Naast de RWG Voorwaarden Beprijsde Tijdslots zijn de VRTO-voorwaarden van toepassing op de 

rechtsverhouding tussen RWG en de Vervoerder inclusief alle tussen hen gesloten 

overeenkomsten. In het geval van een conflict of discrepantie tussen bepalingen uit de RWG 

Voorwaarden Beprijsde Tijdslots en bepalingen uit de VRTO-voorwaarden, prevaleren de 

bepalingen uit de RWG Voorwaarden Beprijsde Tijdslots. De toepasselijkheid van alle andere 
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voorwaarden, waaronder voorwaarden van de Vervoerder, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 

gewezen.  

2.3 Van het bepaalde in de RWG Voorwaarden Beprijsde Tijdslots kan slechts schriftelijk worden 

afgeweken. Het geschrift dient ondertekend te zijn door personen die hiertoe blijkens het 

handelsregister bevoegd zijn. 

2.4 Indien een (deel van een) bepaling in de RWG Voorwaarden Beprijsde Tijdslots nietig of 

vernietigbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige (delen van de) bepalingen.  

 

3. Boeking van Tijdslots en Toeslag   

3.1 Toegang tot het RWG Terrein ten tijde van Beprijsde Tijdslots is uitsluitend mogelijk en toegestaan 

onder toepassing van de RWG Voorwaarden Beprijsde Tijdslots en indien de Vervoerder 

voorafgaand een Beprijsd Tijdslot heeft geboekt via PCS. Een eenmalige overeenkomst komt tot 

stand op het moment dat de Vervoerder een geselecteerd Beprijsd Tijdslot boekt in PCS.  

3.2 RWG is gerechtigd om naar eigen inzicht tijdslots aan te wijzen die gelden als Beprijsd Tijdslot. Bij 

boeking van een Beprijsd Tijdslot, gaat de Vervoerder akkoord met de verplichting tot betaling van 

de Toeslag en een eventuele No-show Toeslag en met de in de RWG Voorwaarden Beprijsde 

Tijdslots opgenomen (betalings)voorwaarden.  

3.3 Indien de Vervoerder eerder dan een uur voor aanvang van een Beprijsd Tijdslot, dat Beprijsd 

Tijdslot annuleert, is de Vervoerder de Toeslag niet verschuldigd. Indien de Vervoerder later dan 

een uur voor aanvang van een Beprijsd Tijdslot, dat Beprijsd Tijdslot annuleert, blijft de Vervoerder 

de Toeslag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats van eventueel reeds betaalde kosten.  

3.4 Indien de Vervoerder het RWG Terrein niet betreedt bij aanvang van het geboekte Beprijsde 

Tijdslot, zonder dat de Vervoerder dat Beprijsde Tijdslot heeft geannuleerd, blijft de Vervoerder de 

Toeslag verschuldigd, vindt geen restitutie plaats van eventueel reeds betaalde kosten en is RWG 

gerechtigd bij de Vervoerder – naast de Toeslag – ook een No-show Toeslag in rekening te brengen.  

3.5 Indien RWG een Beprijsd Tijdslot annuleert, dan wel anderszins de Vervoerder de toegang tot het 

RWG Terrein weigert, ontzegt, opschort, onderbreekt of beëindigt, is de Vervoerder slechts de 

Toeslag verschuldigd indien de annulering, omboeking, weigering, ontzegging, opschorting, 

onderbreking of beëindiging het gevolg is van of verband houdt met uitsluitend aan RWG toe te 

rekenen en/of uitsluitend in de invloed- of risicosfeer van RWG liggende omstandigheden, 

waaronder begrepen (elektriciteit)storingen, stakingen, werkonderbrekingen, drukte, maar 

waaronder uitdrukkelijk niet begrepen Overmacht.   

3.6 De verschuldigdheid, inning en/of betaling van de Toeslag en de No-show Toeslag laat eventuele 

andere prijzen, kosten, heffingen en belastingen die de Vervoerder aan RWG verschuldigd is, 

onverlet.  

 

4. Betaling en verzuim  

4.1 De Vervoerder gaat akkoord met de inning van de Toeslag en de No-show Toeslag door Secure 

Logistics namens RWG. Inning zal plaatsvinden door een (verzamel)factuur die Secure Logistics eens 

in een periode aan de Vervoerder zal versturen en welke binnen de op de factuur genoemde termijn 

door de Vervoerder moet worden voldaan.   

4.2 De Vervoerder is niet gerechtigd om betaling op te schorten of te verrekenen.  



   

 

 

 

4.3 Indien de Vervoerder de volledige factuur niet voldoet binnen de in lid 1 genoemde termijn, raakt 

de Vervoerder in verzuim zonder ingebrekestelling. Zodra de Vervoerder jegens RWG in verzuim is, 

is RWG gerechtigd haar verplichtingen jegens de Vervoerder op te schorten, totdat de Vervoerder 

aan alle verplichtingen jegens RWG heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor 

de nakoming van de verplichtingen. 

4.4 Indien de Vervoerder in verzuim is, is de Vervoerder aan RWG over het verschuldigde bedrag 

wettelijke handelsrente uit artikel 6:119a BW verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum tot 

aan de dag van algehele voldoening, alsmede door RWG gemaakte buitengerechtelijke 

incassokosten, die worden vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom, met een minimum 

van EUR 150,-.  

4.5 Indien de Vervoerder de in lid 1 bedoelde factuur niet of niet tijdig betaalt, of meerdere in lid 1 

bedoelde facturen niet of niet tijdig betaalt, kan RWG daar naar eigen inzicht gevolgen aan 

verbinden, waaronder ontzegging van toegang tot het RWG Terrein.  

4.6 Indien de Vervoerder gedurende 30 dagen jegens RWG in verzuim is gebleven, is RWG gerechtigd 

alle overeenkomsten met de Vervoerder door enkele schriftelijke kennisgeving te beëindigen en/of 

alle door de Vervoerder gemaakte boekingen van Tijdslots te annuleren, dit onverminderd RWG's 

recht betaling te vorderen van de reeds door RWG verrichte activiteiten, alsmede vergoeding van 

schade wegens niet-nakoming voor het overige. 

4.7 In geval van faillissement, surseance van betaling dan wel conservatoir of executoriaal beslag op 

een aanzienlijk deel van het vermogen van de Vervoerder, zijn de vorderingen van RWG 

onmiddellijk opeisbaar en worden alle overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst beëindigd. 

 

5. Privacy en geheimhouding 

5.1 In het kader van boekingen van Tijdslots kan RWG persoonsgegevens verwerken. RWG draagt er 

zorg voor dat zij de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met haar Privacybeleid en de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Voor meer informatie over hoe RWG persoonsgegevens verwerkt, wordt verwezen naar het 

Privacybeleid op de RWG Website.  

5.2 Ten behoeve van de inning van de Toeslag en de No-show Toeslag, krijgt Secure Logistics toegang 

tot, en mag zij inzien, gebruiken en anderzijds verwerken, de (persoons)gegevens en data van de 

Vervoerder en/of de Betreder die nodig zijn voor de inning. Secure Logistics is ten aanzien van de 

verwerking van persoonsgegevens aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke 

zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG. RWG kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor enig handelen van Secure Logistics in dat kader. Voor meer informatie over hoe Secure 

Logistics omgaat met persoonsgegevens wordt verwezen naar (de website van) Secure Logistics. 

Voor de voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Secure Logistics wordt 

eveneens verwezen naar (de website van) Secure Logistics. 

5.3 De Vervoerder is gehouden alle gegevens, informatie en documenten die zij uit hoofde van haar 

rechtsbetrekking met RWG onder zich krijgt, geheim te houden, behoudens en voor zover een 

wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat, en de Vervoerder zal in dit kader voldoen aan 

alle toepasselijke (privacy-)regelgeving. De Vervoerder is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld 

in dit artikellid aan diens werknemers, hulppersonen en de Betreder(s) op te leggen en garandeert 

dat deze niet in strijd zullen handelen met dit artikellid.  



   

 

 

 

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

6.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen RWG en de Vervoerder, alsmede op de RWG Voorwaarden 

Beprijsde Tijdslots, is Nederlands recht van toepassing.  

6.2 De Rechtbank Rotterdam is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen RWG 

en de Vervoerder die verband houden met Beprijsde Tijdslots en/of de RWG Voorwaarden 

Beprijsde Tijdslots kennis te nemen.  


