Geacht TLN-lid,
Intensieve 1-daagse leergang Logistieke Services Voorwaarden (LSV) 2014
Op 1 februari 2014 is een nieuwe set algemene voorwaarden door TLN en Fenex
gedeponeerd. Deze voorwaarden geven de ‘rechten en plichten’ aan van de logistiek
dienstverlener en de opdrachtgever en kunnen van toepassing worden verklaard op allerlei
soorten gecombineerde logistieke activiteiten zoals lossen, inslag, opslag, voorraadbeheer,
assemblage, orderbehandeling, vervoer en zogenaamd ‘doen vervoeren’ (expeditie).
Omgaan met ‘juridische teksten’ is niet de corebusiness van een logistiek dienstverlener.
TLN en Fenex organiseren daarom voor de 7e keer de succesvolle workshop ‘LSV 2014’.
Voor wie?
Deze intensieve workshop bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen en is bedoeld voor
commercieel (inkoop/verkoop) managers, bedrijfsjuristen, directeur-eigenaren en verder
iedereen die zich bezighoudt met contractonderhandelingen, claimbeheer, schadeafwikkeling
en/of verzekeringen. Omdat de LSV 2014 zich voor een belangrijk deel richt op
warehouseactiviteiten, is deze workshop minder geschikt voor bedrijven die geen gebruik
maken van een eigen warehouse.
Wat?
Op deze dag wordt op begrijpelijke wijze en aan de hand van voorbeelden ingegaan op:










Wat zijn ‘algemene voorwaarden’ en hoe verhouden die zich tot andere algemene
voorwaarden, de wet en verdragen (zoals het CMR verdrag)
De verhouding tussen de LSV 2014 en de AVC 2002, de Nederlandse
Expeditievoorwaarden, de PD-voorwaarden 2000 en de VAL-voorwaarden 1995
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de logistiek dienstverlener (waaronder
‘limieten’) en de opdrachtgever
Aansprakelijkheidsverzekering en goederenverzekering
Opzegging van de overeenkomst, tijdig klagen en verjaring en verval van ‘rechten’
Betaling en zekerheden, waaronder pand- en retentierecht
Paardensprong, parallelsprong, vrijwaring
Geschillenbeslechting (arbitrage)
De bij de LSV 2014 behorende raamovereenkomst (wat staat daar in en waarom zou
u dit model moeten gebruiken?)

Doel
Aan het einde van de dag heeft u gevoel bij de belangrijkste bepalingen uit de LSV en
begrijpt u de achterliggende gedachte en de onderlinge verhouding. U bent in staat om zelf
te bepalen waar u eventueel van af wilt en kúnt wijken, zodat u ook op dit vlak een adequate
gesprekspartner bent voor uw klant.
Bovenstaande onderwerpen komen in de ochtend en het eerste deel van de middag aan de
orde. In het tweede deel van de middag worden één of meerdere praktijkvoorbeelden
behandeld. De dag wordt afgesloten met een borrel (vanaf 17.30 uur). Tussendoor wordt u
een lunchbuffet aangeboden en natuurlijk voldoende koffie, thee en fris.

Waar en wanneer?
Van der Valk hotel Venlo, Nijmeegseweg 90, 5916 PT Venlo
Donderdag 24 maart 2016, van 9.00 tot 17.30 uur, ontvangst tussen 8.30 en 9.00 uur.
Kosten
De kosten bedragen normaliter EUR 225,- exclusief BTW maar dankzij een bijdrage van de
Kring Logistiek en Supply chain (KLS) kost deze workshop nu EUR 199,- exclusief BTW.
TLN biedt u hiermee een zeer complete workshop aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Na inschrijven kunt u tot 4 werkdagen voor aanvang van de workshop kosteloos afzeggen.
Zegt u binnen 4 werkdagen voor aanvang af, of bent u afwezig, dan brengen wij 100% van
de kosten in rekening.
In verband met de intensiteit van de workshop is het maximum aantal deelnemers per
workshop begrensd tot 25. Bij minder dan 15 aanmeldingen moeten wij de workshop helaas
annuleren.
Aan-/afmelden
Door het klikken op onderstaande link start de aan-/afmeldprocedure voor deze workshops.
Aanmelden kan ook via www.tln.nl/agenda.
https://extern.tln.nl/BijeenkomstProcessen/bijeenkomsthome.aspx?key=9B7741
91-DA0A-4E7C-8B1C-225867F5F10B
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Incompany
Het is ook mogelijk om deze workshop in-company te geven. Neem hiervoor contact op met
Jeroen van Velzen. Telefoon: 088-4567157.
Met vriendelijke groet,
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