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1 – MÄÄRITELMÄT 
 
1.1 Yhtiö 

Chartis Europe S.A., Netherlands. 
 
1.2 Vakuutuksenottaja 

Taho, joka on solminut tämän vakuutuksen yhtiön kanssa ja joka on merkitty vakuutuskirjaan 
vakuutuksenottajaksi. 

 
1.3 Vakuutettu/vakuutetut 

Vakuutettuja ovat kuljettajat ja/tai työntekijät, jotka suorittavat vakuutuksen ottajan 
suostumuksella tai hänen toimeksiannostaan työtehtäviä omalla 
työkoneellaan/moottoriajoneuvollaan tai jotka ovat matkustajina 
työkoneessa/moottoriajoneuvossa, sekä kuljettaja ja matkustajat, jotka luvan antamiseen 
oikeutetun henkilön suostumuksella: 
• oleskelevat tähän tarkoitetussa työkoneen/moottoriajoneuvon tilassa; 
• nousevat siihen tai poistuvat siitä; 
• suorittavat ajon aikana työkoneen/moottoriajoneuvon hätäkorjausta tai ovat läsnä korjausta 

suoritettaessa tai suorittavat työkoneeseen/moottoriajoneuvon liittyviä työ- tai 
tarkastustoimia tai antavat liikenneonnettomuuspaikalla ensiapua kyseisen 
työkoneen/moottoriajoneuvon ulkopuolella. 
 

1.4 Työntekijä 
Työntekijä, joka on merkitty vakuutetun palkkalistoille ja joka kohdassa 3 kuvatun tapahtuman 
aikana on työkoneessa/moottoriajoneuvossa kuljettajana. Työntekijöinä pidetään myös 
vuokrattua henkilöstöä, harjoittelijoita ja lomasijaisia, siltä osin kuin he suorittavat työtehtäviä 
vakuutuksenottajan toimeksiannosta ja hänen vastuullaan.  

 
1.5 Edunsaaja/edunsaajat 

• Kuolemantapauksessa: vakuutetun aviopuoliso tai rekisteröity puoliso; jos puolisoa ei ole, 
lailliset perilliset julkishallintoa lukuun ottamatta. 

• Kaikissa muissa tapauksissa: vakuutettu. 
  

1.6 Työkone  
Työkoneella tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, johon sovelletaan moottoriajoneuvojen 
vastuuvakuutuksista annetun Alankomaiden lain (WAM) tai vastaavan ulkomaalaisen lain 
mukaista vakuutusvelvollisuutta, sekä kaikkia muita tieliikennelaissa tarkoitettuja 
moottoriajoneuvoja, mukaan lukien: 
• rekisteröimättömät moottoriajoneuvot; 
• maanrakennus- tai työkoneet. 

 
1.7 Vaatetus 

Esineet, jotka on tarkoitettu päällä pidettäviksi ja jotka vakuutetulla on myös todellisuudessa 
päällään tai jotka hän on lyhyeksi ajaksi riisunut päältään tai pukenut päälleen, sillä 
edellytyksellä että näitä esineitä ei kuljeteta matkalaukuissa tai muissa laukuissa tai 
vastaavissa. Jalokiviä, koruja, valokuvaus- ja elokuvalaitteita sekä rahaa ja arvopapereita ei 
katsota vaatetukseen kuuluviksi.  

                                                                                                                          
1.8 Vahinko 

Henkilövahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka on syntynyt henkilölle vamman tai terveyden 
heikentymisen vaikutuksesta riippumatta siitä, onko seurauksena kuolema, mukaan lukien siitä 
aiheutuvat vahingot. Esinevahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun 
henkilökohtaisten tavaroiden vahingoittumisesta ja/tai tuhoutumisesta ja/tai häviämisestä, 
lukuun ottamatta moottoriajoneuvoja, rahaa ja arvopapereita.  

  
1.9 Onnettomuus 

Onnettomuudella tarkoitetaan törmäystä, kolaria tai yliajoa, tulipaloa, salamaniskua ja veteen 
joutumista, jossa työkone on osallisena ja jossa syntyy edellä tarkemmin määriteltyjä vahinkoja. 

 
1.10 Vakuutuksen maantieteellinen kattavuus 

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. 
 
1.11 Konfliktitilanteet 

Poikkeukselliset olosuhteet, kuten aseellinen konflikti, sisällissota, kapina, valtion sisäiset 
levottomuudet, mellakka ja aseellisten voimien kapina. Edellä mainitut kuusi konfliktitilanteiden 
muotoa sekä niiden määritelmät ovat osa tekstiä, jonka Alankomaiden vakuutuksenantajien 

AIG Europe Limited,
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liitto (Verbond van verzekeraars in Nederland) on rekisteröinyt Haagin alioikeuden kirjaamossa 
2.11.1981 ja joka muodostaa osan tätä vakuutusta. 

 
1.12 Ensimmäinen vakuutusmaksu 

Vakuutusmaksu, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan sopimuksen laatimisen ja 
vakuutukseen myöhemmin tehtävien muutosten yhteydessä. 

 
1.13 Myöhempi vakuutusmaksu 

Vakuutusmaksu, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan jokaisena 
vakuutusmaksun erääntymispäivänä ja vakuutuksen automaattisen jatkamisen yhteydessä. 

 
2 – YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
2.1 Vakuutusmaksujen suorittaminen 
2.1.1  Vakuutuksenottajan tulee suorittaa vakuutusmaksu, mukaan lukien vakuutuskirjamaksu ja 

vakuutuksen voimassaolomaan lainsäädännön mukainen vakuutusvero, ennakkoon 
eräpäivänä. 

 
2.1.2 Jos vakuutuksenottaja ei maksa ensimmäistä vakuutusmaksua viimeistään 

kolmantenakymmenentenä päivänä maksuvaatimuksen vastaanottamisesta tai kieltäytyy 
maksamasta sitä, vakuutus keskeytetään eikä siitä korvata myöhemmin syntyviä vahinkoja. 
Yhtiön ei tarvitse huomauttaa erikseen maksun laiminlyönnistä. Jos vakuutuksenottaja 
kieltäytyy maksamasta myöhempää vakuutusmaksua, vakuutus keskeytetään eikä siitä korvata 
myöhemmin syntyviä vahinkoja. Jos vakuutuksenottaja ei maksa myöhempää vakuutusmaksua 
ajoissa, vakuutus keskeytetään eikä siitä korvata vahinkoja, jotka ovat syntyneet 
viidennestätoista päivästä lähtien sen jälkeen, kun yhtiö on toimittanut vakuutuksenottajalle 
kirjallisen muistutuksen erääntyneestä vakuutusmaksusta eikä sitä ole maksettu. Käsillä 
olevassa Yleiset määräykset -kohdassa "yhtiö" voidaan korvata "valtuutetulla 
vakuutuksenvälittäjällä" tai "valtuuttamattomalla vakuutuksenvälittäjällä".  

 
2.1.3 Vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan vakuutusmaksun. Vakuutus palaa voimaan sen 

päivän jälkeisenä päivänä, kun yhtiö on vastaanottanut ja hyväksynyt erääntyneen 
vakuutusmaksun. 

 
2.1.4 Jos vakuutuksen perusteella on jo syntynyt oikeus korvaukseen, yhtiö voi pidättää erääntyneen 

vakuutusmaksun kuluineen korvauksesta, jos vakuutuksenottaja ei suorita maksuja ajoissa tai 
kieltäytyy maksamasta niitä.   

 
2.1.5 Jos vakuutus irtisanotaan ennenaikaisesti, vakuutusmaksua pienennetään vastaavasti, paitsi 

jos irtisanomisen syynä on ollut yritys johtaa yhtiötä harhaan.  
 
2.1.6 Jos yhtiö tai välittäjä jättää maksamattoman vakuutusmaksun perintään, kaikki tästä aiheutuvat 

kulut tulevat vakuutuksenottajan maksettaviksi. 
 
2.2 Vakuutusmaksun ja/tai vakuutusehtojen muuttaminen 

Yhtiöllä on oikeus muuttaa tiettyjen vakuutusryhmien vakuutusmaksua ja/tai ehtoja 
ryhmäkohtaisesti. Jos tämä vakuutus kuuluu tällaiseen ryhmään, yhtiöllä on oikeus muuttaa 
vastaavasti tämän vakuutuksen vakuutusmaksua ja/tai vakuutusehtoja vakuutusmaksun 
seuraavasta eräpäivästä klo 00.00 lähtien. 
 
Yhtiö tiedottaa muutoksesta vakuutuksenottajalle kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen 
vakuutusmaksun eräpäivää. Vakuutuksenottajan katsotaan hyväksyvän muutokset, ellei hän 
tiedotuksessa mainitun määräajan kuluessa kirjallisesti muuta ilmoita. Jälkimmäisessä 
tapauksessa vakuutus päättyy muutoksen astuessa voimaan. 
 
Irtisanominen ei ole mahdollista, jos: 
• vakuutusmaksun ja/tai vakuutusehtojen muutos johtuu säädöksistä tai määräyksistä 
• muutos pienentää vakuutusmaksua ja/tai laajentaa vakuutusturvaa. 

 
2.3 Jälkikäteen tarkistettava vakuutusmaksu 

Jos vakuutusmaksu perustuu työntekijöiden lukumäärään, väliaikainen vakuutusmaksu 
lasketaan pysyvässä työsuhteessa olevien työntekijöiden määrän perusteella. 
Vakuutuksenottajalle toimitetaan jokaisen vakuutusvuoden päätyttyä ilmoituslomake, jossa 
pyydetään ilmoittamaan työntekijöiden oikea määrä viitepäivänä.  
Palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä saadaan laskemalla 1. tammikuuta 
palveluksessa olleiden työntekijöiden määrä ja samana vuonna 31. joulukuuta palveluksessa 
olleiden työntekijöiden määrä yhteen ja jakamalla saatu summa kahdella. 
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2.4 Vakuutuksen voimassaoloaika 
 
2.4.1 Vakuutus astuu voimaan vakuutuskirjaan merkittynä päivänä. Vakuutus on voimassa edellä 

mainitusta päivästä lähtien aina kahdentoista kuukauden kausittain ellei sitä nimenomaisesti 
irtisanota. 

 
2.4.2 Vakuutus päättyy: 

• jos vakuutuksenottaja tai yhtiö irtisanoo sen vakuutuskauden päättyessä, edellyttäen että 
irtisanominen on tehty kirjatulla kirjeellä vähintään kaksi kuukautta etukäteen; 

• jos yhtiö irtisanoo sen ennenaikaisesti vahinkotapauksessa, edellyttäen että irtisanominen 
tehdään kirjatulla kirjeellä noudattaen vähintään kahden kuukauden irtisanomisaikaa. 

   
2.4.3 Yhtiöllä on oikeus lopettaa vakuutus välittömästi, jos vakuutuksenottaja ei maksa ensimmäistä 

vakuutusmaksua ja kuluja ajoissa kohdassa 2.1 esitetyllä tavalla. Siinä tapauksessa yhtiön 
tulee tiedottaa päättymisestä vakuutuksenottajalle kirjattuna postina lähetettävällä ilmoituksella. 
Jos myöhempiä vakuutusmaksua ei makseta ajoissa, vakuutus päättyy vasta viidentenätoista 
päivänä sen jälkeen, kun yhtiö on erääntymispäivän jälkeen toimittanut kirjallisen muistutuksen 
erääntyneestä vakuutusmaksusta eikä sitä ole suoritettu. 

                                                                                                                                        
 
2.4.4 Vakuutus päättyy automaattisesti, ilman että yhtiö on velvollinen tiedottamaan tästä 

päättymisestä vakuutuksenottajalle, kello 00.00 30 päivää sen päivän jälkeen, jolloin 
vakuutuksenottaja: 
• on julistettu konkurssiin tai hänelle on myönnetty velkajärjestely, paitsi jos 

vakuutuksenottaja on suorittanut maksettavan vakuutusmaksun kuluineen; 
• ei asu enää vakituisesti alkuperämaassa. 

 
2.5 Riitaisuuksien vanhentuminen 
 
2.5.1 Kaikki yhtiöön kohdistuvat vaateet tai oikeudet, joita vakuutuksenottaja ja/tai vakuutetut 

katsovat saavansa tämän vakuutuskirjan nojalla, vanhentuvat kahdentoista kuukauden kuluttua 
sen päivän alkamisesta, jolloin yhtiö on kirjatulla kirjeellä yksikäsitteisesti kiistänyt vaatimuksen 
ilmoittaen samalla yksikäsitteisesti, että kaikki vaateet vanhentuvat 12 kuukauden kuluttua 
kiistämisestä. 

  
2.5.2 Kaikki oikeudet vahingonkorvauksiin raukeavat ilman eri toimenpiteitä, jos näiden ehtojen 4. 

kohtaan perustuva tiedonanto tai ilmoitus tehdään myöhemmin kuin 12 kuukautta 
onnettomuuden jälkeen, siinä tapauksessa että tämä loukkaa yhtiön oikeutettua etua. 

 
2.6 Kiistat 

Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen invaliditeetin olemassaolosta ja/tai sen 
asteesta, kolmen lääkärin muodostama lääketieteellinen toimikunta antaa asiassa ratkaisevan, 
kumpaakin osapuolta sitovan päätöksen. Kumpikin osapuoli nimeää yhden lääkärin ja nämä 
kaksi nimeävät yhdessä yhden lääkärin/asiantuntijan. Jos kolmannen lääkärin valinnassa ei 
päästä yhteisymmärrykseen, toimivaltainen tuomioistuin nimittää tämän jommankumman 
osapuolen hakemuksesta. Kumpikin osapuoli vastaa sitovaan ratkaisuun liittyvistä kuluista 
puoliksi. 
 

2.8 Yksityisyydensuoja 
 
2.8.1 Tämän vakuutuksen puitteissa luovutetut henkilötiedot ja muut mahdollisesti annettavat 

henkilötiedot voidaan kirjata yhtiön asiakasrekisteriin. Tähän henkilörekisteriin sovelletaan 
yksityisyydensuojasäännöstöä. Rekisteristä on tehty ilmoitus Alankomaiden 
tietosuojaviranomaiselle. Ilmoituslomakkeen jäljennös on saatavissa yhtiöltä. 

 
2.8.2  Vakuutettujen henkilötietoja käytetään ainoastaan vakuutusmaksun ja tämän vakuutuksen 

perusteella maksettavan vahingonkorvauksen määrittämiseen.  
 
2.9 Sovellettava laki ja valitukset 
 
2.9.1 Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Alankomaiden lakia. Tähän vakuutussopimukseen 

liittyvät riitaisuudet annetaan toimivaltaisen alankomaalaisen tuomioistuimen ratkaistaviksi. 
      

2.9.2 Vakuutussopimuksen välitystoimintaa, solmimista ja täytäntöönpanoa koskevat valitukset ja 
riitaisuudet voidaan esittää Chartis Europe S.A., Netherlands johdolle, osoite: Directie van 
Chartis Europe S.A., Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam, Alankomaat. AIG Europe Limited.

AIG Europe Limited.
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Jos yhtiön kanta ei tyydytä vakuutuksenottajaa, hän voi kääntyä rahoituspalvelualan 
valitusviranomaisen (Kifid) puoleen, osoite: Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid), 
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Alankomaat, puhelin 0900 355 2248. 
 
Jos vakuutuksenottaja ei halua käyttää hyväkseen näitä mahdollisuuksia tai hän on tyytymätön 
käsittelyyn tai tuloksiin, hän voi antaa riitaisuuden toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Tapaukseen sovelletaan Alankomaiden lakia. 
 

3 – VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 
 
3.1 Vakuutuksen laajuus 

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka vakuutetulle aiheutuu jäljempänä kuvatun tapahtuman 
seurauksena. Korvauksen enimmäismäärä on vakuutuskirjassa ilmoitettu kuljettajaa ja 
matkustajia koskeva kokonaissumma. Vahingolla tarkoitetaan seuraavia: 
• vahinko, joka on syntynyt vamman tai terveyden heikentymisen seurauksena riippumatta 

siitä, johtaako se kuolemaan; 
• Alankomaiden siviililakikirjan artiklassa 6:106 (art. 6:106 BW) kuvattu vahinko 

(smartengeld, korvaus kivusta ja särystä) ja siviililakikirjan artiklan 6:96 kohdassa 2 (art. 
6:96 lid 2 BW) ja artiklassa 6:107 (art. 6:107 BW) kuvatut kulut; 

• Alankomaiden siviililakikirjan artiklassa 6:108 (art 6:108 BW) mainituille henkilöille 
ansionmenetyksestä aiheutunut vahinko siviililakikirjan artiklan 6:108 kohdan 1 (art. 6:108 
lid 1 BW) nojalla. Vakuutus korvaa lisäksi hautauskulut 5000 euron enimmäissummaan 
saakka; 

• jos vakuutettu on itse loukkaantunut liikenneonnettomuuden seurauksena, vakuutetun 
vaatetuksen menetyksestä tai vahingoittumisesta aiheutunut aineellinen vahinko. 

Vakuutus on toissijaisena vakuutusturvana kaikille vakuutetuille, jotka voivat hakea 
vahingonkorvausta kolmannelta, vahingon aiheuttaneelta taholta. 

 
3.2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat tapahtumat 

Vakuutuksen piiriin kuuluvat seuraavat tapaukset: 
• moottoriajoneuvo-onnettomuus, jolla tarkoitetaan äkillistä ja odottamatonta vakuutetun 

kehoon kohdistuvaa ulkoista voimaa, joka suoraan aiheuttaa lääketieteellisesti 
todennettavissa olevan vamman; 

• liikenneonnettomuus eli törmäys, kolari tai yliajo, jossa työkone/moottoriajoneuvo on 
osallisena.  
 

4 – TOIMINTA ONNETTOMUUSTAPAUKSESSA 
 
4.1 Vahingon ilmoittaminen 

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee – vakuutuskirjan perusteella syntyvien oikeuksien 
menettämisen uhalla – ilmoittaa yhtiölle pikaisesti kaikista tapahtumista, joiden perusteella 
yhtiölle saattaa syntyä korvausvelvollisuus. 

 
4.2 Toipumisen edistäminen 

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee onnettomuustapauksessa kaikin mahdollisin keinoin 
edistää vakuutetun toipumista. Heidän tulee tarvittaessa huolehtia siitä, että vakuutettu 
hakeutuu heti lääkärin hoitoon ja noudattaa hänelle määrättyjä hoito-ohjeita. 

 
4.3 Tietojen antaminen 

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa kaikki yhtiön tai sen nimissä esiintyvän tahon 
pyytämät tiedot onnettomuudesta ja sen seurauksista sekä osallistua kaikkiin onnettomuutta ja 
sen seurauksia koskeviin tutkimuksiin, jotka yhtiö tai muu taho sen puolesta määrää 
suoritettaviksi, tämä kaikki – ainakin siltä osin kuin kyse on vakuutuksenottajasta ja 
vakuutetusta – tästä vakuutuskirjasta syntyvien oikeuksien menettämisen uhalla, sikäli kuin 
yhtiön oikeutettua etua loukataan.   

 
5 – RAJOITUKSET 
 
5.1 Tahallisuus  

Jos onnettomuus on aiheutettu tahallisesti tai siihen on annettu suostumus tai se on seurausta 
vakuutetun tai korvauksen edunsaajan piittaamattomuudesta. 

 
5.2 Varkaus  

Niille, jotka ovat anastaneet työkoneen/moottoriajoneuvon varkauden tai väkivallan avulla, sekä 
niille, jotka tämän tietäen käyttävät työkonetta/moottoriajoneuvoa ilman pätevää syytä. 
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5.3 Ydinreaktiot  
Jos tapahtuma on aiheutunut ydinreaktiosta, ilmennyt sen yhteydessä tai ollut seurausta siitä, 
paitsi jos kyseessä on vakuutetulle annettu lääketieteellinen hoito. 

 
5.4 Konfliktitilanteet  

Jos tapahtuma tai onnettomuus aiheutuu konfliktitilanteesta tai on alkanut sen seurauksena.  
 
5.5 Kilpailut  

Valmistauduttaessa tai osallistuttaessa nopeus-, tarkkuus- tai taitoajoihin tai -kilpailuihin, 
lukuun ottamatta kokonaan kohdemaan sisällä pidettäviä tarkkuus- ja taitoajoja. 
 

5.6 Takavarikko  
Tapahtuma tai onnettomuus on aiheutunut aikana, jolloin moottoriajoneuvo on ollut 
Alankomaiden tai vieraan valtion takavarikossa tai sitä on käytetty niiden päätöksen nojalla.  
 

5.7 Uhkarohkea teko  
Sellaisen uhkarohkean teon tapauksessa, jossa henki on vaarannettu tietoisen 
piittaamattomalla tavalla, paitsi jos tämä teko on ollut kohtuullisesti katsottuna välttämätön 
oikeutetussa itsepuolustuksessa tai vakuutetun yrityksissä pelastaa itsensä, muita henkilöitä, 
eläimiä tai omaisuutta.  

 
5.8 Rikos  

Jos tapahtuma tai onnettomuus on aiheutunut tai saanut alkunsa tahallisesta rikoksenteosta, 
osallistumisesta rikokseen tai sen yrittämisestä. 

 
5.9 Muu käyttö 

Kun moottoriajoneuvoa käytetään seuraavissa tapauksissa: 
• Vuokralleanto; 
• ajo-opetus ja ajokoe; 
• henkilöiden kuljetus maksua vastaan, lukuun ottamatta henkilöiden kuljetus 

omakustannuksia vastaan tai vastavuoroisuuteen perustuen; 
• leasing. 
Vuokralleannon ja leasingin suhteen rajoituksella tarkoitetaan yrityksiä, jotka harjoittavat 
vuokralleantoa ja leasingia liiketoimintana. Rajoitus ei siis koske vuokra- tai leasingauton 
käyttäjää. 

 
5.10 Kuljettajan jääminen vakuutuksen ulkopuolelle  

Vakuutus ei kata tapahtumaa tai onnettomuutta, jos: 
• vakuutuksenottaja tai joku muu hänen nimissään ei ollut valtuuttanut kuljettajaa 

ohjaamaan tai käyttämään työkonetta/moottoriajoneuvoa; 
• kuljettaja oli siinä määrin alkoholin ja/tai huumaavien, piristävien tai rauhoittavien aineiden 

vaikutuksen alaisena, että hänen ei voitu olettaa pystyvän ohjaamaan moottoriajoneuvoa 
asianmukaisesti. Henkilö katsotaan alkoholin vaikutuksen alaiseksi, jos onnettomuuden 
hetkellä veren alkoholipitoisuus oli 0,5 ‰ tai korkeampi, tai uloshengitysilman 
alkoholipitoisuus oli 250 mikrogrammaa tai korkeampi; 

• kuljettajalla ei ollut oikeutta ohjata tai käyttää työkonetta/moottoriajoneuvoa; 
• kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa, kyseisen työkoneen/moottoriajoneuvon ohjaamiseen 

vaadittua ajokorttia; 
• kuljettaja ei noudattanut ajokorttiin merkittyjä määräyksiä. 

 
5.11 Kielletty istuinpaikka 

Vakuutus ei kata onnettomuutta sellaisten vakuutettujen osalta, joita kuljetetaan ohjaamon 
ulkopuolella tai muualla kuin lain sallimilla istuinpaikoilla. 
 

5.12 Vakuutuksen piiriin kuulumattomat moottoriajoneuvot  
Seuraavat ajoneuvot eivät kuulu tämän vakuutuksen piiriin: 
• linja- tai tilausliikenteen linja-autot; 
• moottoriajoneuvot, jotka vakuutuksenottaja on myynyt osamaksulla tai joihin vakuutettu on 

saanut fidusiaarisen omistusoikeuden; 
• moottoriajoneuvot, joita varten on myönnetty toimilupa henkilöiden ja/tai tavaroiden 

kuljetukseen maksua vastaan. 
 
5.13 Alkuperäinen kieli ja käännös 

Nämä ehdot on laadittu hollannin kielellä. Mikäli näiden ehtojen käännöksen ja alkuperäisen 
hollanninkielisen version välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, tulkinnassa pidetään lähtökohtana 
alkuperäistä hollanninkielistä versiota.  


