CLAUZE ŞI CONDIŢII GENERALE 2011
WIM BOSMAN SRL
Articolul 1 – Acceptare:
Aceste Clauze şi Condiţii Generale se aplică tuturor activităţilor Wim Bosman SRL şi se trimit
împreună cu toate ofertele. La cerere, se vor furniza gratuit copii (sau exemplare suplimentare) ale
acestor clauze şi condiţii generale. Prin emiterea unei comenzi către Wim Bosman SRL, clientul este de
acord cu aplicabilitatea acestor clauze şi condiţii.
Articolul 2 – Răspunderea pentru costuri:
Clientul rămâne permanent răspunzător, solidar şi individual, pentru plata facturilor catre Wim
Bosman SRL. Dacă, la cererea clientului, costul trebuie tarifat părţii care are obligaţia de plată a
respectivelor cheltuieli, corespunzător clauzelor şi condiţiilor de livrare, clientul suportă costurile şi
riscul aferent acestei acţiuni, în conformitate cu fraza precedentă.
Articolul 3 – Condiţii de plată, alte condiţii:
3.1 Toate cotaţiile noastre au la bază cursurile de schimb, taxele, condiţiile angajării şi
preţurile combustibilului.
3.2 Clauza „Diesel”: Wim Bosman SRL prezumă un preţ fix al motorinei de 3,91 RON/litru,
fără TVA. Acest preţ constituie baza stabilirii indexului de combustibil. Pe baza acestui preţ fix, o
majorare de 0,098 RON per litru de motorină va mări tariful de transport cu 1%. Indexul de
combustibil se va calcula în prima zi lucrătoare a lunii pentru luna următoare, pe baza preţului mediu al
motorinei din luna precedentă.
3.3 Preţurile nu includ TVA.
3.4 În ce priveşte transportul, clientul rămâne răspunzător pentru toate taxele impuse de stat,
care trebuie suportate în ţara importului.
3.5 Wim Bosman SRL îşi rezervă dreptul de a ajusta preţurile, fără preaviz, în cazul unei
majorări a factorilor determinanţi ai costului.
3.6 Comision în avans: 3% din TVA plătit în avans, taxe vamale de import şi alte taxe impuse
de stat plătite în avans. Facturile pentru plăţile în avans trebuie achitate în termen de opt zile.
3.7 Facturile din partea Wim Bosman SRL trebuie achitate în termen de 14 zile, exceptând
cazurile în care se convine altfel în scris. Dacă se depăşeşte termenul de plată, Wim Bosman SRL are
dreptul de a percepe dobândă legală comercială.
3.8 Dacă nu se primeşte reclamaţie scrisă în cel mult 8 zile de la data facturii, se consideră că
acceptaţi livrarea.
3.9 Deteriorările vizibile suferite de o încărcătură datorită transportului trebuie raportate Wim
Bosman SRL în scris în decurs de 24 de ore de la primire, în caz contrar expiră toate drepturile de
reclamaţie şi/sau drepturi la despăgubire, aceasta fără a prejudicia alte limitări ale răspunderii.
3.10 Dacă nu se convine altfel în scris, în cazul în care un transport de marfă nu poate fi livrat
la prima încercare de livrare, cea de a doua încercare de livrare va fi de asemenea tarifată.
3.11 Dacă data de scadenţă a plăţii este depăşită, iar Wim Bosman SRL ia măsuri de încasare
a cererii sale de plată, toate cheltuielile judiciare şi extra-judiciare pe care le implică încasarea cererii
sale de plată vor fi suportate de client.
3.12 Dacă plătitorul costurilor de transport nu are un cod fiscal, Wim Bosman SRL are dreptul
să solicite plata imediat după emiterea comenzii.
3.13 Expedieri cu plata ramburs: Wim Bosman SRL aduce la cunoştinţă în mod expres că nu
oferă ca opţiune expediere cu plata ramburs.
3.14 Avize de expediţie semnate: pentru transporturile de marfă înregistrate electronic, se
poate consulta gratuit, dacă există, o foaie de expediţie semnată (în cel mult trei luni de la data
trimiterii). Avizele de expediţie pentru transporturi de marfă neînregistrate electronic fac obiectul unei
taxe de 10 Euro pentru adrese de livrare din România şi de 15 Euro pentru adrese de livrare din
străinătate. În cazurile de avarie la transport, avizul de expediţie semnat se va furniza fără aceste
costuri. Nefurnizarea unui aviz de expediţie nu va conduce, în nicio situaţie, la o întârziere, amânare
sau neplată a sumelor datorate. Clientul nu va avea dreptul în nicio situaţie să suspende obligaţiile sale
de plată către Wim Bosman SRL sau să compenseze respectivele obligaţii de plată.
Articolul 4 – Metoda de calcul a tarifului:
Tarifele au la bază o scală alunecătoare în kg per transport de marfă şi sunt calculate în Euro
(€), plătindu-se în RON la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua respectivă.
Excepţie: dacă se aplică un tarif la m3, tariful se calculează cu o zecimală.
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4.1 Greutatea taxabilă:
Greutatea taxabilă determină ajustarea în funcţie de greutate, care se aplică ofertei.
Greutatea taxabilă se poate stabili considerând valoarea mai mare dintre:
• greutatea brută reală
• greutatea volumetrică, ce se poate stabili pe baza următoarelor premise
1 m3

Ţări UE, exceptând Scandinavia
= 330 kg

1 cargo metre
1m3

= 1,750 kg

(Unităţi de ambalare individuale)
(Paleţi)

*Scandinavia (Norvegia, Suedia, Danemarca şi Finlanda)
= 333 kg
(Unităţi de ambalare individuale)

1 cargo metre

= 1,850 kg

(Paleţi)

Cutii (unităţi de ambalare):
Unităţi de ambalare (până la 5)
Greutate max. 25 kg per unitate
Max. 5
acceptate

unităţi

neambalate

Calcul
1 m3 = min. 330 kg (sau
333kg*)
l x w x h x 330 kg

Unităţi de ambalare ( > 5)

Furnizate pe palet

(sau 333 kg*)
Calcul: vedeţi la Paleţi

Greutate max. 1.000 kg

Calcul:

(exceptând IBC)

(l x w) / 2.4 x 1.750 kg (sau
1.850 kg*)

Paleţi:
Paleţi

Paleţi stivuibili*

Înălţime max. 2,20 m
Greutate max. 500 kg

Calcul:

Înălţime max. 1,20 m

(l x w) / 2,4 x 1.750 kg (sau
1.850 kg*) / 2

Greutate max. 25 kg

Calcul

Baloturi < 2,40 m

Greutate > 25 kg

1 m3 = min. 330 kg
Calcul: vedeţi la Paleţi

Generale:
Taxă suplimentară la lungime

Dacă lungimea > 2,4 m, atunci:

Calcul

Baloturi/Lăzi:
Baloturi < 2,40 m

25% peste tariful convenit
pentru întregul transport de
marfă
*Ce înseamnă stivuibil:
Un palet este stivuibil dacă se poate pune şi este posibil să fie pus peste un palet de acelaşi tip
fără ca acest lucru să genereze un risc sporit de deteriorare în timpul transportului şi transferului.
Aceasta nu se aplică la expedieri pe teritoriul României.
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Articolul 5 – Ambalare şi marcare:
Bunurile expediate trebuie să fie corespunzător ambalate şi etichetate cu informaţii clare, pe
fiecare unitate de ambalare, menţionând produsul, adresa completă a destinatarului şi expeditorului, cu
simboluri care indică metodele de manipulare etc. Orice informaţii de pe materialul de ambalare care
nu sunt de actualitate trebuie fie îndepărtate, fie şterse. Clientul va despăgubi pentru toate posibilele
daune şi pierderea secundară rezultând din ambalarea necorespunzătoare.
Unităţile de ambalare individuale pot fi de max. 25 kg fiecare. cel mult 5 cutii separate pot fi
prezentate pentru expediere; transporturile de marfă de la 6 cutii în sus trebuie furnizate pe paleţi. Orice
listă de coletaj folosită trebuie aplicată la transportul de marfă. Unităţile de ambalare individuale de
peste 25 kg greutate trebuie furnizate pe paleţi, indiferent de cantitate.
Articolul 6 – Transportul rutier de bunuri periculoase1 - bunuri ADR (exceptând clasele
1, 6.2, 5.2, 7 şi bunurile care fac obiectul cap. 1.10, ADR şi totodată apar în tabelul 1.10.5, ADR):
Orice materiale periculoase expediate trebuie să fi în conformitate cu toate condiţiile legii
privind materialele respective. Clientul este răspunzător pentru etichetarea corectă, ambalajul aprobat,
documentul de transport şi declaraţia expeditorului. Bunurile trebuie ambalate corespunzător şi
asigurate pe paleţi. Bunurile ADR trebuie întotdeauna furnizate pe paleţi. Dacă transportul de marfă
presupune un material periculos, clientul trebuie să aducă la cunoştinţa Wim Bosman SRL numărul UN
şi denumirea respectivului material periculos.
Costurile sunt următoarele:
• Taxă suplimentară ADR, toate destinaţiile: 15% peste tariful convenit pentru întregul
transport de marfă, cu un minim de 27,50 Euro şi un maxim de 275,00 Euro per transport
de marfă.
Dacă nu se încheie acorduri separate, taxa suplimentară ADR se facturează în mod automat în
momentul în care un transport de marfă este încadrat într-o categorie din punct de vedere al ADR.
Pentru bunurile prezentate pentru expediere, care cad sub incidenţa regulii „Cantităţi limitate”, nu se
facturează taxă suplimentară. Pentru transporturile de marfă ce se pot încadra ca excepţii, contactaţi
biroul dvs. de rezervări al Wim Bosman SRL pentru opţiuni şi tarife.
Articolul 7 – REACH (Înregistrare, Evaluare, Autorizare şi Restricţionare a
Substanţelor Chimice), Regulamentul European privind Produsele Chimice (Regulamentul
1907/2006/CE):
REACH se aplică fiecărei companii din Uniunea Europeană care produce, importă, distribuie
sau foloseşte produse chimice, preparate şi/sau obiecte care folosesc produse chimice. Wim Bosman
SRL nu are răspundere finală în ce priveşte REACH şi nu poate fi încadrată ca importator în baza
REACH. Atunci când un transport de marfă care face obiectul REACH este înregistrat la Wim Bosman
SRL, numărul de înregistrare REACH trebuie notificat către Wim Bosman SRL astfel:
“REACH”: urmat de numărul de înregistrare.
Substanţele pentru care nu se pot da numere de înregistrare sau care nu se regăsesc pe listă nu
pot fi acceptate la manipulare de către Wim Bosman SRL.
Articolul 8 – HACCP (Analiza riscului şi punctele critice de control) şi transport
condiţionat:
Pentru transporturile de marfă HACCP şi/sau transport condiţionat se aplică taxă
suplimentară. Contactaţi Wim Bosman SRL pentru opţiuni şi tarife.
Articolul 9 – Procedura de înregistrare:
Transporturile de marfă trebuie înregistrate cel târziu la ora 16 în ziua ce precede ridicarea.
Încărcătură cu eroare/anulări: în situaţia anulării în ziua ridicării, Wim Bosman SRL are
dreptul să tarifeze 70% din tariful de expediţie convenit.
Pentru livrare/ridicare cu lift auto se aplică taxă suplimentară.
Articolul 10 – Timpi de încărcare şi descărcare:
Timpi de încărcare/descărcare pe greutate efectivă şi/sau volumetrică:
< 3.000 kg:
max. 0,5 oră per adresă
> 3.000 kg < 20.000 kg max. 1 oră per adresă
> 20.000 kg:
max. 2 ore per adresă

1

Acordul European privind Transportul Rutier Internaţional de Mărfuri Periculoase (ADR) din data de 30 septembrie 1957
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Dacă timpul de încărcare/descărcare este mai lung decât cel indicat mai sus, este posibilă
perceperea de costuri în plus. Tariful este stabilit la 40 Euro pe oră (pentru fracţiuni de oră se aplică
tarif proporţional).
Articolul 11 – Perioade de timp:
Nu se pot deriva drepturi din timpii de livrare sau tranzit specificaţi.

Grecia:

Articolul 12 – Livrări orare:
Ţările UE:
• Livrare înainte de ora 10
• Livrare înainte de ora 12

25 Euro taxă suplimentară
15 Euro taxă suplimentară

Livrări în interval orar
Ţările UE:
• Interval de 0 sau 1 oră
• Interval de 2 ore

40 Euro taxă suplimentară
25 Euro taxă suplimentară

Articolul 13 – MAUT Germania, MAUT Austria, MAUT Republica Cehă şi MAUT

Se aplică o taxă suplimentară per transport de marfă, drept compensare pentru taxarea aferentă
încărcăturii şi tranzitului prin Germania, Austria, Republica Cehă şi Grecia. Taxele suplimentare pentru
taxe rutiere (MAUT) în ţările specificate sunt enumerate într-o listă separată şi, de asemenea, ca articol
separat în factură.
Articolul 14 – Europaleţi /containere gitterbox (transportatori de marfă):
Wim Bosman SRL nu face schimb de europaleţi şi containere gitterbox.
Articolul 15 – Dosar/documentaţie/costuri vamale:
Transporturile de marfă care presupun formalităţi vamale pentru Israel şi Turcia necesită
următoarele documente:
• Factură originală cu ştampila societăţii + semnătură
• ATR pentru Turcia (poate fi redactat de Wim Bosman SRL).
• EUR.1, pre-ştampilat de Camera de Comerţ
• EX-A (document vamal) poate fi redactat de Wim Bosman SRL
Valoare > 6.126 Euro: EUR 1
Valoare < 6.126 Euro: declaraţie pe factură
Formalităţile vamale pentru Elveţia necesită următoarele documente:
 Factură originală cu ştampila societăţii + semnătură
 EUT.1, pre-ştampilat de Camera de Comerţ
 EX-A (document vamal) poate fi redactat de Wim Bosman SRL
Pentru obţinerea documentelor curente de export, trebuie întrunite următoarele criterii:
 Pentru o factură cu valoare mai mare de 6.036 Euro, clientul trebuie întotdeauna să
solicite un certificat EUR.1 de la Camera de Comerţ unde este înregistrat (presupunând că
bunurile provin din CE).
 Dacă bunurile provin din afara CE, trebuie menţionată pe factură ţara de origine.
 Pentru facturi cu valori de sub 6.036 Euro, clientul trebuie să menţioneze pe factura
originală „declaraţia pe factură” cerută. Mai jos este textul corect:
“Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt dass diese
Waren soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Waren mit Ursprung in EG sind”.
Oraş şi dată
Denumirea companiei
Numele semnatarului
Semnătură
NOTĂ:
Semnătura sub declaraţia pe factură trebuie întotdeauna să fie originală, nu copie. Numele
persoanei care semnează trebuie întotdeauna scris în clar sub declaraţie.
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Formalităţile vamale pentru Norvegia necesită următoarele documente:
• Factură originală cu ştampila societăţii + semnătură
• EUR.1, pre-ştampilat de Camera de Comerţ
• EX-A (document vamal) poate fi redactat de Wim Bosman SRL
Valoare > 6.126 Euro: EUR 1
Valoare < 6.126 Euro: declaraţie pe factură
Acreditiv
Procesare acreditiv (LC) 30 Euro per LC
Clientul despăgubeşte Wim Bosman SRL pentru toate daunele şi cheltuielile, indiferent de
natura lor, rezultate din inexactitatea informaţiilor furnizate de client, precum şi pentru toate impozitele
şi alte taxe vamale sau ale altor autorităţi, indiferent de motiv.
Articolul 16 – Legislaţia vamală pentru exportul în afara UE, reprezentare directă:
Clientul (exportatorul) este declarantul bunurilor. Clientul este răspunzător pentru conţinutul
declaraţiei şi are răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor legate de completarea declaraţiei. În plus,
clientul (exportatorul) poartă răspunderea administrativă pentru declaraţii şi documente.
Wim Bosman SRL poate numai să prezinte declaraţii în numele clientului (exportatorului), ca
reprezentant direct al clientului (exportatorului) pentru export sau re-export.
Se aplică următoarele condiţii:
 Clientul (exportatorul) trebuie să furnizeze împuternicire scrisă pentru Wim Bosman
SRL pentru a acţiona în numele exportatorului
 Wim Bosman SRL rămâne răspunzătoare, din punct de vedere al legii penale, pentru
corectitudinea propriilor acţiuni în calitate de reprezentant direct
 Wim Bosman SRL nu poate depune declaraţii pentru export şi re-export în nume propriu
şi pe cont propriu
 Clientul despăgubeşte Wim Bosman SRL pentru toate daunele şi cheltuielile, indiferent
de natura lor, rezultate din inexactitatea informaţiilor furnizate de client, precum şi pentru
toate impozitele şi alte taxe vamale sau ale altor autorităţi, indiferent de motiv.
Articolul 17 – Transport efectuat de terţi:
Wim Bosman SRL are dreptul să determine ca transportul să fie executat de un terţ. În
cazurile transportului prin intermediul terţilor, Wim Bosman SRL va acţiona exclusiv ca expeditor şi
nu ca transportator. Wim Bosman SRL va confirma acest lucru în scris faţă de client, pentru fiecare
comandă. În aceste cazuri, comisionul expeditorului este inclus în valoarea facturii. Activităţile Wim
Bosman SRL în calitate de expeditor vor fi executate în conformitate cu prevederile legislaţiei române
în vigoare.
Articolul 18 – Prevederi generale:
Dacă nu se convine altfel în scris între client şi contractor, următoarele condiţii se aplică
tuturor tranzacţiilor şi activităţilor noastre:
1) Pentru transport rutier naţional, Condiţiile Generale de Transport, precum şi regulile şi
regulamentele în vigoare în România şi legislaţia română.
2) Pentru transport rutier internaţional, Convenţia privind Contractul pentru Transport Rutier
Internaţional de Marfă (CMR), precum şi Condiţiile Generale de Transport la care face
referire punctul 1.
3) Pentru depozitare, intrare, ieşire, gestionare ş.a.m.d. de mărfuri, regulile şi regulamentele
în vigoare în România şi legislaţia română.
4) Pentru activităţi de expediţie, regulile şi regulamentele în vigoare în România şi legislaţia
română.
5) Cele de mai jos se aplică schimbului electronic de mesaje:
- Dacă informaţiile, inclusiv cele referitoare la foaia de expediţie, sunt transmise prin
mijloace electronice, părţile nu vor contesta admisibilitatea mesajelor electronice ca
probă în situaţia disputelor.
- Mesajele electronice vor avea aceeaşi valoare probantă ca şi documentele scrise,
exceptând cazul în care aceste mesaje nu au fost trimise, stocate şi înregistrate în
conformitate cu formatul, nivelul de securitate şi metoda de trimitere convenită între
părţi.
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6) În situaţia în care una sau mai multe prevederi ale acestor condiţii diferă faţă de condiţiile
la care se face referire mai sus, aceste condiţii vor prevala, exceptând prevederile legale
obligatorii.
7) În situaţia oricărui dubiu privind calitatea în care Wim Bosman SRL acţionează sau
privind condiţiile care se aplică, va decide Wim Bosman SRL.
La cerere, se va furniza gratuit o copie a condiţiilor enumerate mai sus, care pot fi de
asemenea descărcate de pe www.wimbosman.ro.
Wim Bosman SRL respinge în mod explicit aplicabilitatea oricăror clauze şi condiţii generale
la care face trimitere cealaltă parte. Exceptând cazurile în care se convine altfel, se aplică cea mai
recentă versiune a condiţiilor menţionate mai sus. Dacă textul în limba română al oricăreia din
condiţiile menţionate mai sus se abate de la traducerea lui într-o altă limbă, se va aplica numai textul în
limba română.
Articolul 19 – Răspunderea transportatorilor (naţionali/internaţionali):
Ori de câte ori Wim Bosman SRL efectuează transporturi internaţionale sau naţionale, se
aplică convenţia CMR sau, ca supliment al acesteia, Condiţiile Generale de Transport. Acestea prevăd
o limitare de răspundere, care poate limita răspunderea transportatorilor la mai puţin decât suma totală
a valorii încărcăturii. Pentru acoperirea completă a valorii efective a bunurilor în timpul transportului,
clientul este sfătuit insistent să asigure bunurile împotriva riscurilor la transport. Dacă se doreşte,
grupul Wim Bosman se poate ocupa de asigurarea suplimentară, la preţuri foarte competitive. Pentru
opţiuni şi tarife, contactaţi divizia Asigurări a grupului Wim Bosman.
Articolul 20 – Obligaţia de raportare a transporturilor de valori:
Clientul garantează că valoarea încărcăturii care se va transporta nu depăşeşte 50.000 Euro.
Wim Bosman SRL acceptă comanda explicit cu această condiţie. Dacă valoarea încărcăturii care se va
transporta este de cel puţin 50.000 Euro, Wim Bosman SRL trebuie notificată în scris asupra valorii,
înaintea transportului. La cererea expresă a clientului, Wim Bosman SRL va încerca să contracteze
asigurare suplimentară pentru transport, pe cheltuiala clientului. Fără a afecta prevederile articolelor 18
şi 19, dacă clientul nu îndeplineşte această obligaţie de raportare, atunci toată răspunderea Wim
Bosman SRL este exclusă, conform Codului Civil Român.
Articolul 21 – Raporturile juridice:
Toate raporturile juridice cu Wim Bosman SRL sunt guvernate de legislaţia română.
Articolul 22 – Soluţionarea disputelor
În cazul în care se iveşte o dispută între părţi, acestea vor încerca să o soluţioneze amiabil, în
decurs de 15 zile. Dacă disputa nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, ea va fi soluţionată de
Judecătoria Ploieşti sau de Tribunalul Prahova din România.
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