
 
 

 

FUSTVOORWAARDEN 

(versie oktober 2014) 

 

1. Gist Nederland B.V. (Vervoerder) kan op voorafgaand schriftelijk verzoek van de 

opdrachtgever (Opdrachtgever) transportmaterialen (het zogeheten “fust”) ruilen en/of 

retourneren en daarvan een administratie bijhouden. Vervoerder doet dat uitsluitend onder 

toepassing van deze fustvoorwaarden. 

 

2. Vervoerder administreert uitsluitend de volgende typen transportmaterialen: 

 CC RFID 

 CC- (containers met alleen een metalen CC plaatje) 

 DC (containers zonder een metalen CC plaatje) 

 Europallet 

 Platen 

 

3. Vervoerder controleert visueel welk type CC-container wordt geladen, maar gebruikt geen 

scanners om de echtheid van het label te controleren. Vervoerder accepteert geen 

aansprakelijkheid voor de echtheid van geladen of geloste RFID containers. 

 

4. Vervoerder administreert de aantallen geladen en geloste containers. Vervoerder verstrekt 

Opdrachtgever maandelijks een overzicht van de fustmutaties en het rekening-courant saldo 

waarin deze resulteren. Opdrachtgever controleert het overzicht en reageert zo snel mogelijk, 

doch uiterlijk binnen twee weken, met een bevestiging van het saldo of met een gespecificeerd 

verschillenoverzicht. Bij onenigheid zullen partijen het juiste saldo gezamenlijk vaststellen. 

Indien Opdrachtgever niet binnen twee weken reageert op het door Vervoerder verstrekte 

overzicht, geldt dit als goedgekeurd. 

 

5. Vervoerder retourneert de van ontvanger verkregen CC RFID containers zoveel mogelijk via de 

veilingnummers van Flora Holland aan Opdrachtgever. De overige typen ladingdragers worden 

in onderling overleg fysiek bij Opdrachtgever geretourneerd. 

 

6. Vervoerder kan fust alleen ruilen en/of retourneren indien en voor zover de ontvanger van de 

vracht dat faciliteert. Indien Opdrachtgever dat wenst, dient Opdrachtgever daarover 

afzonderlijke afspraken te maken met de ontvanger. Vervoerder accepteert geen 

aansprakelijkheid indien de ontvanger het ruilen en/of retourneren niet blijkt te faciliteren. 

 

7. Opdrachtgever staat er tegenover Vervoerder voor in dat ontvanger de transportmaterialen bij 

levering van de vracht 1-op-1 kan ruilen, rekening houdend met het type ladingdrager. Indien 

dit ter plaatse niet mogelijk blijkt, vermeldt Vervoerder dit op de vrachtbrief. Eventuele 

additionele kosten zijn in dat geval voor Opdrachtgever. 

 

Opdrachtgever staat er tegenover Vervoerder voor in dat ontvanger de te ruilen 

transportmaterialen correct gestapeld aanbiedt conform het door Vervoerder gehanteerde CC-

kwaliteitshandboek. Een kopie hiervan wordt op verzoek verstrekt. Indien Vervoerder zelf moet 

stapelen, zal de daaraan bestede tijd op de vrachtbrief worden vermeld en aan Opdrachtgever 

in rekening worden gebracht. 

 



8. Bij beëindiging van de vervoersovereenkomst dient het openstaande saldo uiterlijk binnen één 

(1) maand te worden vereffend. Over vertragingen is huur verschuldigd van EUR 15 per 

ladingdrager (CC, DC, pallet) en EUR 7,50 per plaat per maand. 

 

***** 


