
Algemene voorwaarden voor transport, opslag en bijbehorende diensten 
 

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en elke vorm van dienstverlening die de Vennootschap 

verricht. Elke verbintenis, verzending of eender welke handeling geldt als aanvaarding door de cliënt van de hierna beschreven 

voorwaarden, behoudens bijzondere geschreven overeenkomst tussen de partijen. 

2. Alle transportopdrachten van de Vennootschap worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationaal en internationaal geldende 

regelgeving. Al onze opdrachten, ongeacht de aard ervan, zijn tevens onderworpen aan de Algemene Belgische 

Expeditievoorwaarden zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder nummer 0090237. Niets 

zal deze voorwaarden kunnen tenietdoen. De onderhavige algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden zoals 

opgenomen op de keerzijde van de factuur, op de bestelbon of in de bevestigingsmail verzonden door de Vennootschap, ongeacht 

het medium (papier of digitaal). Ze zijn van toepassing voor alles wat niet uitdrukkelijk wordt vermeld in de onderhavige voorwaarden 

en het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR). 

3. De ontvangst van het onderhavige document, zonder gemotiveerde betwisting per aangetekende brief of via elk ander middel met 

ontvangstbewijs en binnen de 8 dagen, brengt van rechtswege de ontvangst en de goedkeuring mee van de vermelde 

dienstverlening. Geen enkele betwisting, noch wat betreft deze dienstverlening, noch wat betreft de factuur zelf, zal ontvankelijk zijn 

na deze termijn, behoudens verplichte wettelijke afwijking (de Vennootschap verwijst naar de bepalingen van het CMR-Verdrag, die 

ook zijn opgenomen op de keerzijde van de vrachtbrieven). 

4. In geval van een vordering zal de cliënt omzichtig de goederen bewaren die voorwerp uitmaken van een betwisting om een 

vaststelling ten overstaan van de vervoerder mogelijk te maken, en dit op minnelijke of gerechtelijke wijze of via expertise. Bij gebrek 

aan deze vaststelling ten overstaan van de vervoerder zal de vordering van de cliënt worden verworpen, gezien hij heeft nagelaten de 

nodige maatregelen te nemen voor de bewaring van het bewijs. 

5. Behoudens uitdrukkelijke geschreven afwijking dienen de facturen van de Vennootschap te worden betaald op de vervaldatum die 

hierop wordt vermeld. Bij gebreke van betaling van een factuur op vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling 

verwijlinteresten verschuldigd vanaf de vervaldatum, zonder andere herinnering. De maandelijkse verwijlinteresten bedragen 1 %. 

Elke begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. In geval van niet-betaling van een factuur zal deze worden 

verhoogd volgens de hierna vermelde tabel (met een forfaitair minimum van € 150): 

 

Verschuldigd hoofdbedrag 
Percentage van 
de clausule 

Gecumuleerde 
bedragen 

van € 1 tot € 4.000 10,00 % € 400,00 

van € 4.001 tot € 12.500 7,50 % € 1 037,50 

van € 12.501 tot € 25.000 5,00 % € 1.662,50 

van € 25.001 tot € 50.000 2,50 % € 2.287,50 

vanaf € 50.001 1,50 %  

 

6. Gevaarlijke goederen kunnen enkel worden aanvaard indien ze kunnen worden vervoerd overeenkomstig de ADR-regelgeving. De 

expediteur is aansprakelijk voor de correcte etikettering en de conforme verpakking van de goederen. 

7. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om het overeengekomen bedrag aan te rekenen in geval van annulering op de dag van 

de ophaling, of 70 % in geval van annulering op de dag voor de ophaling. 

8. De opdrachtgever kan voor zijn rekening bij de vennootschap een specifieke verzekering afsluiten voor de goederen (materiële 

schade) door de te dekken risico's en de te garanderen waarde op te geven, middels betaling van de overeenkomstige premie. Deze 

heeft tot doel om het bedrag van deze verklaring op de schadevergoedingslimiet vastgelegd in het CMR-Verdrag te vervangen. Bij 

gebreke van bijzondere specificatie worden enkel de gewoonlijke risico's (behalve oorlogs- en stakingsrisico's) verzekerd met 

toepassing van de CMR-limiet. In geen geval kan de Vennootschap, die handelt als mandataris, als verzekeraar worden beschouwd. 

De instructies dienen voor elke opdracht te worden vernieuwd. In geval van afsluiting van een verzekering dient een geschreven 

bevestiging te worden opgesteld tussen de twee partijen. 

9. De opdrachtgever kent aan de Vennootschap uitdrukkelijk een pandrecht toe dat retentierecht meebrengt en dat bij voorkeur 

algemeen en blijvend is op alle goederen, waarden en documenten in zijn bezit. Dit ter garantie van het geheel van 

schuldvorderingen op de opdrachtgever (facturen, gemaakte kosten...), zelfs voorafgaand of vreemd aan de inbezitneming van de 

goederen, waarden en documenten. 

10. Behoudens verplichte wettelijke afwijking is elke betwisting onderworpen aan de Belgische wetgeving en is ze de exclusieve 

bevoegdheid van de rechtbanken van Eupen. 


