BMSB Bijlage 2019-2020
Aanvullende BMSB VOORWAARDEN van Fumico Fumigations B.V., hierna “Fumico”
Met opdrachtverlening aan Fumico gaat de opdrachtgever ermee akkoord de BMSB behandeling uit te laten voeren op de
door hem aangemelde container onder de navolgende voorwaarden:
1.Na bevestiging middels het verstrekken van een referentienummer door Fumico aan opdrachtgever komt tussen partijen
een overeenkomst tot stand.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van de container bij Fumico.
3.De inhoud van de container van opdrachtgever is bestendig tegen het gassen met sulfurylfluoride. Fumico is niet
aansprakelijk voor schade aan de lading (van welke aard dan ook) die eventueel veroorzaakt is door het gas sulfurylfluoride
van de behandeling van Fumico.
4.Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct plaatsen van de goederen in haar container. Teneinde de behandeling
van de container door Fumico mogelijk te maken dient er rekening gehouden te worden met de onderstaande eisen:
•

•

Er moet genoeg ruimte zijn aan de onderkant (goederen plaatsen op pallets), de zijkanten, bovenkant en in het
midden van de lading. De fumigatie moet vrije ruimte hebben om te circuleren in de container. Fumico moet in de
container overal kunnen komen om de nodige sensoren, ventilatoren en meetlijnen te plaatsen conform eisen
BMSB.
Ondoordringbare omhulsels (zoals plastic, dichte dozen) moeten voorafgaand aan de fumigatie zodanig worden
verwijderd, geopend of gesneden zodat de warmte in contact komt met en, indien nodig, doordringt in het
product.

5. Wanneer het laden van de container niet correct is uitgevoerd, zal Fumico de behandeling niet kunnen starten en dan zal
dit tot vertraging leiden. De kosten hiervan komen voor rekening voor opdrachtgever. Fumico is hiervoor niet aansprakelijk.
6. Fumico is niet aansprakelijk ingeval dat de container bij aankomst in Australië of Nieuw-Zeeland (al dan niet na een
inspectie) geweigerd wordt door de lokale autoriteiten, uitgezonderd het geval dat de weigering van de container het directe
en uitsluitende gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Fumico.
7. Voor Open Top, Flatrack containers en LCL goederen geldt de 120-uurs regeling. Dat houdt in dat deze
containers/goederen binnen 120 uur na behandeling van Fumico op het schip geladen moeten zijn. Opdrachtgever is hier zelf
verantwoordelijk voor, Fumico is uitsluitend verantwoordelijk voor de behandeling van de container.
8. Fumico is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten door de exportterminal of de rederij.
9. Fumico is niet aansprakelijk voor schades en/of kosten gemaakt door opdrachtgever voor/tijdens/na de behandeling,
uitgezonderd het geval dat de schade en/of kosten het directe en uitsluitende gevolg is van opzet of grove nalatigheid van
Fumico in de uitvoering van de overeenkomst tot behandeling van de container.
10. Op de overeenkomst tussen Fumico en opdrachtgever zijn naast deze bijzondere BMSB voorwaarden de algemene
voorwaarden van Fumico van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn bij offerte verstrekt aan opdrachtgever en
eveneens te downloaden op onze site:
https://fumico.nl/fumico-algemeen/algemene-voorwaarden/
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze bijzondere BMSB voorwaarden en algemene voorwaarden van Fumico dan hebben
deze bijzondere voorwaarden voorrang boven de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden behouden evenwel
hun geldigheid.

