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Bijlage 1 
 

ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 
EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE DIENSTEN DIE DHL SERVICEPOINT PARTNERS IN 
OPDRACHT EN VOOR REKENING VAN DHL VERRICHTEN  

 

Artikel 1 - Definities 

 
In deze algemene bepalingen zijn de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt 
gedefinieerd: 

 

 DHL ServicePoint Partner: de in de Samenwerkingsovereenkomst aangeduide wederpartij 
van DHL, die voor eigen rekening en risico een onderneming exploiteert;  

 DHL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DHL Parcel (e-Commerce) 
B.V., mede handelend onder de naam “DHL ServicePoint”, gevestigd en kantoorhoudende te 
Utrecht aan de reactorweg 25 (3542 AD); 

 Diensten: door de DHL ServicePoint Partner in opdracht en voor rekening van DHL te 
verrichten Diensten;  

 Materiaal: het door DHL aan de DHL ServicePoint Partner ter uitvoering van de Diensten ter 
beschikking gestelde Materiaal;  

 Partijen: DHL en de DHL ServicePoint Partner; 

 Samenwerkingsovereenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen DHL en de DHL 
ServicePoint Partner, op grond waarvan de DHL ServicePoint Partner in opdracht en voor 
rekening van DHL Diensten zal verrichten. 

 
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
 
Deze algemene bepalingen zijn steeds van toepassing op de Samenwerkingsovereenkomst met 
bijlagen en alle door Partijen nader te sluiten Overeenkomsten met betrekking tot de door de DHL 
ServicePoint Partner in opdracht van DHL te verrichten Diensten. Door de DHL ServicePoint 
Partner gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing. 
 
 
Artikel 3 – Diensten  
 
1.De DHL ServicePoint Partner verplicht zich tot het volgens aanwijzingen van DHL en conform 
de uitgereikte instructies - telkens in de laatste versie - uitvoeren van de Diensten zoals 
omschreven in Bijlage 2. 
2. De DHL ServicePoint Partner is niet gerechtigd ter zake van de Diensten enige vergoeding 

te eigen bate aan derden in rekening te brengen. 
 
 
Artikel 4 - Uitvoering van de Diensten 
 
1. De DHL ServicePoint Partner heeft, met in achtneming van hetgeen tussen partijen is 

overeengekomen, een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitvoering van de 
Diensten en zijn bedrijfsvoering.  

 
2. De DHL ServicePoint Partner is verplicht de Diensten zonder vertragingen te (doen) leveren 

op alle openingstijden en –dagen die van toepassing zijn op de voor hem gebruikelijke 
dagen respektievelijk tijden. De DHL ServicePoint Partner staat er voor in dat hij daarbij 
gebruik zal maken van het door DHL beschikbaar gestelde Materiaal, zekere faciliteiten ter 
beschikking zal stellen en voldoende personen zal inschakelen, welke ieder zullen voldoen 
aan de door DHL gestelde normen van geschiktheid en uiterlijk voorkomen.  
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3. De DHL ServicePoint Partner zal voor eigen rekening het Materiaal schoon en in een goede 

staat van onderhoud (doen) houden, voor zover het correctief en/of preventief onderhoud 
aan (delen van) het Materiaal niet door of vanwege DHL plaatsvindt. 

 
4. Bij beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst zal de DHL ServicePoint Partner in 

overleg met DHL zijn of haar volledige medewerking verlenen om uiterlijk binnen twee 
werkdagen eventueel in, aan of op zijn locatie(s) aangebrachte bestickering en overige 
uiterlijke kenmerken van DHL (doen) verwijderen. Tevens zal de DHL ServicePoint Partner 
het Materiaal, alle uitgereikte instructies, en eventuele andere eigendommen van DHL 
alsmede onder de DHL ServicePoint berustende zendingen binnen twee werkdagen bij 
DHL (doen) terugbezorgen.   

 
5. De DHL ServicePoint Partner verklaart hierbij geen enkel recht, met name maar niet 

beperkt tot enig opschortings- of retentierecht, te kunnen uitoefenen of eigendomstitel te 
hebben op enige onder hem berustende zending. 

 
6. DHL is niet in staat en derhalve ook niet gehouden de DHL ServicePoint Partner een 

regelmatige aanvoer van opdrachten tot het verrichten van Diensten, dan wel volumes te 
garanderen. 

 
 
Artikel 5 - Procedures en kwaliteitseisen 
 
De DHL ServicePoint Partner zal zich houden aan en staat er jegens DHL voor in dat de door 
hem ingeschakelde personen zich ook zullen houden aan, de op enig moment bij DHL geldende 
procedures met betrekking tot het uitvoeren van de Diensten en de overige daarmee 
samenhangende zaken, gebruik van de door DHL ter beschikking gestelde hulpmiddelen en 
gegevens, kwaliteitseisen, de toetsing daarvan en eventuele gevolgen van een dergelijke toetsing 
etc. zoals beschreven kunnen staan in de instructies, welke DHL de DHL Partnershop Partner 
van tijd tot tijd ter hand zal stellen en waarvan altijd de meest actuele versie geldig is. 
 
 
Artikel 6 – Ingeschakelde personen en gebruik van materiaal en faciliteiten 
 
1. Door de DHL ServicePoint Partner bij uitvoering van Diensten ingeschakelde personen 

dienen te voldoen aan door DHL gestelde eisen en bij afwezigheid daarvan aan de 
algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.  

 
2. De DHL ServicePoint Partner is verplicht alle voorschriften uit hoofde van de 

Samenwerkingsovereenkomst met bijlagen ter kennis van zijn uitvoeringshulpen te brengen 
en de DHL ServicePoint Partner staat er jegens DHL voor in dat deze stipt zullen worden 
nageleefd. 

 
3. DHL heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de DHL ServicePoint 

Partner bij uitvoering van de Diensten te gebruiken Materiaal en ter beschikking te stellen 
faciliteiten.  

 
 
Artikel 7 - Vergunningen etc. 
 
De DHL ServicePoint Partner is verplicht met betrekking tot zijn onderneming, de Diensten, het 
materiaal en door hem ingeschakelde personen alle eigen, geldige en vereiste vergunningen, 
toestemmingen, diploma’s, certificaten etc. te hebben en te houden en zal DHL vrijwaren tegen 
aanspraken van derden dienaangaande. 
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Artikel 8 – Veiligheid, gezondheid en milieu 
 
De DHL ServicePoint Partner en de door hem ingeschakelde personen zijn gehouden wettelijke 
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele 
bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van DHL 
dienen te worden opgevolgd.  

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

 
1. De DHL ServicePoint Partner is jegens DHL aansprakelijk voor alle schades veroorzaakt 

door verwijtbaar handelen of verwijtbaar nalaten van handelen van de DHL ServicePoint 
Partner en/of zaken en/of personen, waarvan de DHL ServicePoint Partner zich bij de 
uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst en de Diensten bedient en de DHL 
ServicePoint Partner vrijwaart DHL tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van 
derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien 
uit de Samenwerkingsovereenkomst en de Diensten, behoudens in gevallen van 
overmacht.  

 
2. De DHL ServicePoint Partner is verplicht om zich tegen zijn aansprakelijkheid uit hoofde van 

het in lid 1 van dit artikel bepaalde naar genoegen van SDHL te verzekeren en verzekerd te 
houden en hij verleent DHL desgevraagd op eerste verzoek inzage in de daarop betrekking 
hebbende polis en premiebetaling. De DHL ServicePoint Partner is verplicht om DHL 
terstond te informeren, indien en zodra deze verzekering wordt opgezegd of de dekking op 
andere wijze wordt ingetrokken of verminderd. 

 
3. DHL is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade of immateriële schade. 
 
 
Artikel 10 – Overmacht  
 
1. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat een tekortkoming in de nakoming van een 

verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst een partij niet kan worden toegerekend, 
doordat nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is als 
gevolg van omstandigheden die volgens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting niet 
voor rekening of risico komen van de partij die tot nakoming gehouden is. 

 
2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte 

van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de Diensten 
benodigde zaken, uitsluiting, transportproblemen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan 
de zijde van de DHL ServicePoint Partner of tekortschieten van door hem ingeschakelde 
derden. 

 
3. Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de uit de Samenwerkingsovereenkomst 

voortvloeiende verplichting(en) van partijen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur 
van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter 
zake gehouden zijn. De partij die wegens overmacht niet tijdig kan nakomen of dit voorziet, 
zal echter slechts een beroep op overmacht toekomen indien hij onmiddellijk doch uiterlijk 
binnen één week nadat de overmachtsituatie zich voordoet, de andere partij schriftelijk en 
gemotiveerd daarvan op de hoogte stelt. DHL zal niet hoeven te betalen voor dat wat de 
DHL Partnershop Partner wegens overmacht niet heeft gepresteerd. 

 
4. De partij die een beroep doet op overmacht, verplicht zich om – voorzover dit in zijn 

vermogen ligt – iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen dan wel te doen 
opheffen. 

 
5. Indien enige partij door overmacht definitief niet in staat is te presteren, of indien de 

overmachtperiode langer heeft geduurd dan een week, of zodra vaststaat dat deze periode 
langer zal duren dan een week, kan de partij tegenover wie een beroep op overmacht wordt 
gedaan de Samenwerkingsovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder 
tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 
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6. Wanneer een overmachtgebeurtenis DHL en één of meer andere klanten van de DHL 
ServicePoint Partner raakt, zal voor de allocatie en inzet van mensen en middelen door de 
DHL ServicePoint Partner doorslaggevend zijn de impact die de overmachtgebeurtenis heeft 
op de totale door de DHL ServicePoint Partner aan al haar klanten te leveren diensten en 
niet de diensten van bepaalde klanten van de DHL ServicePoint Partner in het bijzonder. De 
DHL ServicePoint Partner zal DHL in voorkomend geval niet negatief discrimineren en dient 
dit desgevraagd aan te tonen. 

 
 
Artikel 11 - Vergoedingen  
 
1. De door DHL aan de DHL ServicePoint Partner wegens geleverde Diensten verschuldigde 

vergoedingen zijn opgenomen in een bijlage gehecht aan de 
Samenwerkingsovereenkomst. Deze vergoedingen zijn exclusief BTW en omvatten alle 
door DHL verschuldigde vergoedingen in verband met de door de DHL ServicePoint 
Partner geleverde Diensten. 

 
2. De vergoedingen zijn onherroepelijk en vast, tenzij bedoelde bijlage de omstandigheden 

vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de 
aanpassing zal plaatsvinden. 

 
3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van ieder van partijen om bij wijziging van 

de omstandigheden, met name maar niet beperkt ten aanzien van het aanbod van 
zendingen, aanpassing van de overeengekomen bepalingen en/of vergoedingen te 
verlangen. Partijen verplichten zich te goeder trouw te onderhandelen over aanpassing van 
de overeengekomen vergoedingen en de datum waarop deze aanpassingen in werking 
zullen treden. Indien binnen vier weken geen overeenstemming wordt bereikt heeft ieder 
van partijen het recht de Samenwerkingsovereenkomst met inachtneming van een 
opzegtermijn van een maand op te zeggen tegen het einde van de maand. 

 
 
Artikel 12 - Facturering en betaling 
 
1. Facturering van de door DHL te verstrekken vergoedingen wegens de door de DHL 

ServicePoint Partner uitgevoerde Diensten zal plaatsvinden door een door DHL in naam en 
voor rekening van de DHL ServicePoint Partner op te stellen factuur  (“Self-billing”). Het 
uitreiken van deze self billing facturen geschiedt overeenkomstig artikel 35 Wet op de 
Omzetbelasting 1968. Tenzij de DHL ServicePoint Partner de factuur binnen 8 (zegge: 
acht) dagen na verzending betwist, wordt de factuur geacht juist te zijn.     

 
2. DHL is gerechtigd betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de Diensten 

daarvan constateert. 
3. DHLheeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die de DHL 

ServicePoint Partner verschuldigd zijn aan DHL. 
 
4. DHL heeft steeds het recht de door de DHL ServicePoint Partner ter zake van de geleverde 

Diensten verschuldigde belastingen en sociale premies, waarvoor DHL ingevolge 
wetgeving inzake ketenaansprakelijkheid of anderszins hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen 
zijn, van de door DHL aan de DHL ServicePoint Partner verschuldigde bedragen in te 
houden en te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van 
laatstbedoelde wetgeving. 

 
5. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is DHL te allen tijde bevoegd de in het vorige 

lid bedoelde bedragen aan belastingen en sociale premiesvan de door DHL aan de DHL 
ServicePoint Partner verschuldigde bedragen in te houden en namens de DHL 
ServicePoint Partner rechtstreeks aan de betrokken instantie(s) te voldoen. 

 
6. In de gevallen als bedoeld in de leden 4 en 5 is DHL voor betaling hiervan jegens de DHL 

ServicePoint Partner gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. 
 
 
7. Betaling door DHL houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 
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8. De DHL ServicePoint Partner is niet gerechtigd om bedragen die hij int of had moeten innen 

voor DHL ServicePoint te verrekenen met bedragen die DHL aan de DHL ServicePoint 
Partner verschuldigd is. 

 
 
Artikel 13 – Onafhankelijkheid en voldoende andere inkomsten 
 
1. De DHL ServicePoint Partner verricht de Diensten als zelfstandig ondernemer. De partijen 

komen uitdrukkelijk overeen dat de DHL ServicePoint Partner in geen geval optreedt als 
werknemer, vertegenwoordiger of agent van DHL. 

 
2. De DHL ServicePoint Partner staat er jegens DHL voor in dat hij bij het aangaan en 

gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst voor eigen rekeningdan wel in 
opdracht van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht en zal blijven verrichten, 
waarbij de inkomsten verbonden aan bedoelde werkzaamheden naar het oordeel van de 
bevoegde instantie(s) een substantieel deel van de totaal verworven inkomsten bedraagt. 
De DHL ServicePoint Partner zal DHL op haar verzoek een daartoe strekkende verklaring  
overleggen en ook overigens alle medewerking verlenen om  DHL in de gelegenheid te 
stellen vast te (doen) stellen of de DHL ServicePoint Partner aan de in de eerste zin van dit 
lid genoemde eisen voldoet. De DHL ServicePoint Partner zal DHL onverwijld schriftelijk 
informeren indien hij niet langer aan de in de eerste zin van dit lid genoemde eisen voldoet.  

 
 
Artikel 14 - Naleving voorschriften 
 
1. De DHL ServicePoint Partner staat jegens DHL in voor en heeft met betrekking tot de 

uitvoering van de uit de Samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende prestaties een 
zelfstandige verplichting tot naleving van alle wettelijke voorschriften  en zal DHL vrijwaren 
tegen alle aanspraken, welke kunnen voortvloeien uit niet-naleving of niet-uitvoering van 
deze bepalingen.  

2. .  
3. Indien komt vast te staan dat DHL ten aanzien van de DHL ServicePoint Partner een 

inhoudings- en afdrachtplicht heeft voor belastingen en sociale premies , vrijwaart de DHL 
ServicePoint Partner DHL voor dergelijke aanspraken. 

 
 
Artikel 15 - Belangen van DHL, gebruik handelsmerken en handelsnaam, exclusiviteit en 
vertrouwelijkheid 
 
1. De DHL ServicePoint Partner zal, voor zover dat in redelijkheid van hem gevergd kan 

worden, de dienstverlening van DHL zoveel mogelijk bevorderen. De DHL ServicePoint 
Partner zal zich onthouden van handelingen die de belangen van DHL kunnen schaden. 

 
2. De DHL ServicePoint Partner zal geen enkele handelsnaam, handelsmerk of logo van DHL  

dan wel enige andere onderneming behorend tot het concern waartoe DHL ServicePoint 
behoort, of enige andere uiting betrekking hebbend op de Diensten (de "Handelsmerken"), 
(doen) gebruiken voor buiten het kader van het uitvoeren van de Diensten. De DHL 
ServicePoint Partner zal geen van de Handelsmerken na de beëindiging van de 
Samenwerkingsovereenkomst mogen gebruiken en verklaart hierbij geen enkele aanspraak 
op (één van) de Handelsmerken te bezitten. 

 
 
 
 
3. De DHL ServicePoint Partner zal niet gedurende de Samenwerkingsovereenkomst: 
  
 a.  werkzaamheden verrichten gelijk(waardig) aan de Diensten voor een andere 

onderneming dan behorend tot het concern waartoe DHL  behoort, en 
 b. enige andere handeling verrichten met betrekking tot de Diensten anders op basis van 

de Samenwerkingsovereenkomst. 
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4. Het is de DHL ServicePoint Partner verboden om bijzonderheden of informatie aangaande 
de onderneming van DHL en haar zakelijke, zowel tijdens als na beëindiging van de 
Samenwerkingsovereenkomst, op welke wijze dan ook mede te delen. De DHL 
ServicePoint Partner staat ervoor in dat de door hem ingeschakelde personen, derden en 
de door hen ingeschakelde personen van deze geheimhoudingsplicht op de hoogte zijn en 
zullen nakomen. 

 
5. Indien de DHL ServicePoint Partner in strijd handelt met voormelde verboden dan wel 

geboden, verbeurt hij zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist een 
onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: duizend Euro) per overtreding, te 
vermeerderen met een bedrag van € 500,- (zegge: vijf-honderd Euro) voor iedere dag of 
gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van DHL op 
volledige schadevergoeding en levert een toerekenbare tekortkoming op in de zin van 
artikel 16 (Ontbinding). 

 
 
Artikel 16 - Ontbinding 
 
1. DHL  
Heeft, onverminderd haar overige rechten, het recht de Samenwerkingsovereenkomst eenzijdig 

met onmiddellijke ingang en zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, 
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 

 
a. de DHL ServicePoint Partner tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de 

Samenwerkingsovereenkomst of de Overeenkomsten die daaruit voortvloeien; 
b. van de DHL ServicePoint Partner het faillissement wordt aangevraagd of door hem 

surséance van betaling wordt aangevraagd of een verzoek tot toepassing van 
schuldsanering ten aanzien van hem wordt ingediend; 

c. de DHL ServicePoint Partner onder curatele wordt gesteld; 
d. de onderneming van de DHL ServicePoint Partner wordt stilgelegd; 
e. eventuele vergunningen, toestemmingen etc. van de DHL ServicePoint Partner worden 

ingetrokken; 
f. er beslag op (een deel van) de activa van de DHL ServicePoint Partner of zaken 

bestemd voor de uitoefening van de Diensten wordt gelegd; 
g. liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van de 

DHL ServicePoint Partner plaatsvindt; 
h. de DHL ServicePoint Partner zijn onderneming in de rechtsvorm drijft van een 

vennootschap onder firma, en een firmant uit of toetreedt dan wel een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en de aandelen in het kapitaal van die 
vennootschap geheel of gedeeltelijk in andere handen komen; 

i. door de DHL ServicePoint Partner of een van zijn ondergeschikten of 
vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een 
persoon, die deel uitmaakt van de onderneming van DHL ServicePoint of aan een van 
zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers; 

j. de DHL ServicePoint Partner dan wel een door hem ingeschakelde persoon zich 
schuldig heeft gemaakt aan, dan wel bij een redelijke verdenking van, diefstal dan wel 
verduistering, althans het zonder toestemming van de rechthebbende wegnemen, van 
aan DHL ServicePoint dan wel derden toebehorende goederen en/of gelden of andere 
delicten op grond waarvan voortzetting van de relatie in redelijkheid niet langer van 
DHL gevergd kan worden. 

 
2. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploit aan 

de DHL ServicePoint Partner. 
 
3. Bovendien is DHL in ieder van de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen dan gerechtigd:  
 

a. haar betalingsverplichtingen op te schorten, een en ander zonder dat DHL tot enige 
schadevergoeding gehouden is en onverminderd eventuele aan DHL verder 
toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van DHL op volledige 
schadevergoeding en onverminderd het recht van DHL om in plaats van de 
Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, nakoming en/of schadevergoeding te 
verlangen;  
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b. de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening 
en risico van de DHL ServicePoint Partner tegen marktconforme voorwaarden aan 
derden op te dragen, alles zonder dat DHL tot enige schadevergoeding gehouden is en 
onverminderd eventuele aan DHL verder toekomende rechten, waaronder begrepen het 
recht van DHL op volledige schadevergoeding.  

 
4.  Alle vorderingen die DHL in de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen op de DHL 

ServicePoint Partner mocht hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.  
 
5. De DHL ServicePoint Partner is zich er van bewust, dat DHL als netwerkvervoerder een 

groot belang heeft bij continuïteit van de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst. 
De DHL ServicePoint Partner heeft dan ook, indien DHL in verzuim is, geen recht om 
eigenmachtig de dienstverlening op te schorten of de Samenwerkingsovereenkomst te 
ontbinden, maar zal zich hiervoor tot de rechter moeten wenden.  

 
 
Artikel 17 - Overdracht van rechten en verplichtingen 
 
1. DHL is gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de 

Samenwerkingsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten over te 
dragen aan derden behorende tot het concern waarvan DHL deel uit maakt. 

 
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHL zal de DHL ServicePoint Partner 

zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst en de 
daaruit voortvloeiende overeenkomsten, noch geheel noch gedeeltelijk aan derden 
overdragen. Dit verbod ziet zowel op verbintenisrechtelijke als goederenrechtelijke 
overdracht. Aan deze toestemming kan DHL voorwaarden verbinden, met name maar niet 
beperkt tot het (doen) stellen van zekerheden voor de afdracht van belastingen en sociale 
premies.  

 
 
 
Artikel 18 - Gedeeltelijke ongeldigheid of wijziging in de wet- en/of regelgeving 
 
Indien enige bepaling uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst op enig moment ongeldig 
of niet (langer) afdwingbaar blijkt te zijn of wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of 
een administratief orgaan, danwel indien er een wijziging in de wet- en/of regelgeving optreedt, 
zullen de overige bepalingen van de overeenkomst, voor zover bedoelde uitspraak of gewijzigde 
wet- en/of regelgeving dit toelaat, volledig van kracht blijven. Partijen verplichten zich te goeder 
trouw te onderhandelen en overeenstemming te bereiken teneinde de gevolgen van een 
dergelijke nietigheid of wijziging in de wet- en/of regelgeving te repareren in lijn met het bepaalde 
in de Samenwerkingsovereenkomst. 
 

Artikel 19 - Volledigheid en wijzigingen 

 
1. De Samenwerkingsovereenkomst legt de volledige afspraken tussen Partijen met 

betrekking tot het onderwerp van die overeenkomst vast en doet alle eventuele 
voorafgaande Overeenkomsten ter zake tussen Partijen vervallen. Wijzigingen van de 
Samenwerkingsovereenkomst kunnen door Partijen slechts schriftelijk worden 
overeengekomen. 
 
 

2. DHL is gerechtigd om aan de uitvoering van de Diensten nadere voorschriften te verbinden, 
waarvan een exemplaar aan de Samenwerkingsovereenkomst zal worden gehecht. 
Wijzigingen zullen tijdig aan de DHL ServicePoint Partner worden bekendgemaakt. 

 
 
Artikel 20 - Afstand van recht 
 
Het in voorkomende gevallen door DHL  
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niet eisen van nakoming van enige bepaling van de Samenwerkingsovereenkomst, dan wel het 
geen beroep doen door DHL  
op haar rechten uit de Samenwerkingsovereenkomst, zal niet mogen worden opgevat als een 
afstand van het recht dit op enigerlei tijdstip wel doen, noch zal dit op enigerlei wijze de 
Samenwerkingsovereenkomst en rechten van DHL daaronder kunnen aantasten. 
 
 
Artikel 21 – Gevolgen einde Samenwerkingsovereenkomst  
 
1. Bij beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst geldt als uitgangspunt dat alle door 

de DHL ServicePoint Partner ten behoeve van DHL gedane investeringen terzake van de 
in de Samenwerkingsovereenkomst bedoelde dienstverlening geacht worden volledig 
gedekt te zijn door de met of op basis van de Diensten gefactureerde bedragen.  

 
2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na (tussentijdse) beëindiging, 

opzegging of ontbinding van een samenwerkingsovereenkomst voort te duren blijven na 
(tussentijdse) beëindiging, opzegging of ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst 
naar hun strekking van kracht. Tot deze verplichtingen behoren onder meer die ter zake 
van intellectuele eigendom, geheimhouding, aansprakelijkheid, verzekering, toepasselijk 
recht en geschillen. 

 
 
Artikel 22 – Contactpersonen  
 
1. Mededelingen, aanwijzingen en instructies door en aan DHL zullen worden gedaan door en 

aan de contactpersonen van wie een overzicht met hun bevoegdheden door DHL aan de 
DHL ServicePoint Partner ter hand is gesteld. De DHL ServicePoint Partner zal DHL een 
overeenkomstig overzicht ter hand stellen. 

 
2. Mededelingen door ieder van partijen zullen slechts geacht worden te zijn gedaan indien 

deze gericht zijn aan de overeenkomstig dit artikel aangewezen contactpersoon. Partijen 
kunnen zich mitsdien slechts op elkaars instructies, aanwijzingen en mededelingen met 
betrekking tot de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst beroepen, indien deze 
zijn gegeven respectievelijk gedaan door de overeenkomstig dit artikel aangewezen 
contactpersonen.  

 
 
 
 
 
 
Artikel 23 - Toepasselijk recht 
 
Op de Samenwerkingsovereenkomst, waarvan deze algemene bepalingen deel uit maken, en de 
Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
 
Artikel 24 - Geschillen 
 
Alle geschillen zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd. 
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Bijlage 2 
 
 
OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTEN  
 
1. De door de DHL ServicePoint Partner te verrichten Diensten bestaan uit: 
 
 a. Het voeren van reclame en promotie en het ondersteunen van de vervoersdiensten van 

DHL en de aan haar gelieerde bedrijven; 
 b. Het verwerken van zendingen, te weten:  
  - acceptatie/weigering van zendingen en inspectie van verpakkingen; 
  - volledig maken van zendingsdocumentatie; 
  - inspectie van zending; 
 - tijdelijke en veilige, dat wil zeggen veilig voor van buiten komend onheil, opslag van 

zendingen; 
  - incasseren van op zendingen drukkende kosten; 
  - het ter hand stellen en in ontvangst nemen van zendingen met alle daarbij   

  vereiste documentatie van en naar DHL en de aan haar gelieerde   
 bedrijven; 

  - het in dezelfde staat als in bewaring genomen ter hand stellen van zendingen  
  aan de geadresseerde tegen ontvangstbewijs; 

  - het gebruiken van de door DHL beschikbaar gestelde applicatie; 
  - afdracht van geïncasseerde op zendingen drukkende kosten met de daarbij  

  behorende documentatie, en 
  - het verlenen van assistentie aan klanten van DHL bij verzending   

 van zendingen.  
c. Het op verzoek van DHL incidenteel verrichten van in redelijkheid op te dragen 

werkzaamheden met betrekking tot het bepaalde in sub b. 
 
3.    Voor een nadere uitwerking van de Diensten kan worden verwezen naar de laatste versie 

van de DHL ServicePoint–manual. DHL ServicePoint zal in voorkomende gevallen per 
contractant telkens één bijgewerkt exemplaar, althans de gewijzigde pagina(’s), 
verstrekken.  
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Bijlage 3 
 
 
BEHEER EN AFDRACHT VAN DE BEDRAGEN ONTVANGEN DOOR DE DHL 
SERVICEPOINT  PARTNER 
 
 
1. De DHL ServicePoint Partner is verantwoordelijk voor de incasso van de bedragen 

verschuldigd door de klant van DHL wegens het door tussenkomst van de DHL ServicePoint 
Partner versturen of ontvangen van zendingen.  

 
2. De door de DHL ServicePoint Partner ontvangen bedragen dienen uiterlijk binnen 1 (zegge: 

een) week op de 
daarvoor bestemde en overeengekomen rekening te zijn bijgeschreven. Binnen twee weken 
na ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst zal de DHL ServicePoint Partner het 
nodige doen om DHL ServicePoint gedurende de duur van de Samenwerkingsovereenkomst 
te machtigen tot automatische incasso van bedragen op genoemde rekening. 
 

4. Door middel van deze automatische incasso geeft de DHL ServicePoint Partner aan DHL 
toestemming om de verschuldigde bedragen af te schrijven van de rekening van de DHL 
ServicePoint Partner die de DHL ServicePoint Partner heeft ontvangen uit hoofde van de 
Diensten. 
 

5. De DHL ServicePoint Partner staat er voor in dat de in lid 3 bedoelde rekening steeds 
voldoende saldo zal hebben om de door DHL gevraagde overschrijvingen onmiddellijk te 
kunnen effectueren. 
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Bijlage 4 
 
 
VERGOEDINGEN  
 
1. DHL zal de DHL ServicePoint Partner voor de geleverde Diensten de volgende 

vergoedingen verschuldigd zijn:  
 

 € 0,28per door de koerier aangebracht  “mailorder” pakje. (Last Mile Mailorder) 

 € 0,28 per door de koerier aangebracht  “DHL For You” pakje. (Last Mile DHL For You) 

 € 0,28 per door de consument aangebracht  “mailorder” pakje. (First Mile Mailorder) 

 € 0,28 per door de consument aangebracht  “DHL For You” pakje dat reeds door de 
consument is betaald en tevens met adreslabel is voorzien. (Prepaid & prelabeled DHL 
For You) 

 € 0,83 per door de consument aangebracht DHL For You pakje waarvoor zowel de 
adressering (label) als de financiële afrekening door de DHL ServicePoint Partner moet 
plaats vinden  (Order entry & betaling DHL For You) 

 
 De genoemde bedragen zijn exclusief BTW en zijn geldig vanaf datum ondertekening van 

de samenwerkingsovereenkomst. 
 
2.  DHL kan de vergoedingen, zowel naar hoogte als wijze van berekening, wijzigen. DHL zal 

de wijzigingen per brief bekendmaken. Indien de DHL ServicePoint Partner niet binnen tien 
werkdagen na datum brief schriftelijk protesteert, dan wordt de DHL ServicePoint Partner 
verondersteld te hebben ingestemd met de nieuwe vergoedingen. 
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Bijlage 5 
 
 
FACTURERING EN BETALING 
 
 
1. DHL ServicePoint zal de DHL ServicePoint Partner uiterlijk op de 15e werkdag van elke 

maand een overzicht sturen met de berekening van vergoedingen verschuldigd wegens de 
door de DHL ServicePoint Partner in de voorgaande maand geleverde Diensten.  

 
2. De DHL ServicePoint Partner dient het overzicht onverwijld te controleren op onjuistheden. 

Onjuistheden dienen binnen 30 (zegge:dertig) dagen na datum overzicht schriftelijk te 
worden gemeld bij DHL.  

 
3. Betaling vindt plaats op de laatste werkdag van de maand waarin het overzicht is 

verzonden door overmaking op de door DHL ServicePoint Partner opgegeven rekening.   
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Bijlage 6 
 
 
MATERIAAL  
 
1. DHL zal aan de DHL ServicePoint Partner ten behoeve van het verrichten van de Diensten 

het volgende materiaal ter beschikking stellen: 
 
 - Elektronisch apparaat benodigd voor. de ServicePoint app  
 -     Programmatuur    
 - Promotiemateriaal en signing   
 
 Het bovenstaande en eventueel andere ter beschikking gestelde materialen zijn en blijven  

exclusief eigendom van DHL en zullen uitsluitend conform haar aanwijzingen en instructies 
worden aangewend. 

 
2. DHL behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan het Materiaal. 
 
3. De DHL ServicePoint Partner is verantwoordelijk voor het Materiaal vanaf de aflevering 

door of namens DHL tot aan inontvangstneming door of namens DHL. De DHL 
ServicePoint Partner zal het Materiaal als een goed huisvader gebruiken conform de 
geldende instructies en procedures. 

 
4. Onderhoud en herstel van het Materiaal door of namens en voor rekening van DHL, tenzij 

sprake is van onzorgvuldig gebruik van de DHL ServicePoint Partner, in welk geval de 
kosten verbonden aan onderhoud en herstel aan de DHL ServicePoint Partner in rekening 
zullen worden gebracht en door haar aan DHL vergoed zullen worden. 

 
5. In geval van problemen met het Materiaal zullen partijen elkaar onverwijld informeren 

vermelding van de aard en de oorzaak van het probleem en elkaar over en weer assistentie 
verlenen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. 

 
6. De DHL ServicePoint Partner verklaart hierbij DHL toestemming te geven hem op te nemen 

in de lijst met DHL ServicePoint-locaties en zijn gegevens te vermelden op de promotie- en 
reclamedocumenten dienaangaande. 

 
 
 
 


