Les conditions reprises ci-après en Néerlandais peuvent être obtenues en Français sur simple demande chez Vervoer Van
de Pol BVBA. En l’absence d’une demande de la version Française des conditions, le donneur d’ordre accepte la version
Néerlandaise sans réserve.
The general terms and conditions are formulated below in Dutch and can be obtained in English upon simple request to
Vervoer Van de Pol BVBA. The absence of this request to Vervoer Van de Pol BVBA implies that the client accepts the
content of the general terms and conditions without reservations of any kind.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Definities
Onder “vervoerder” in de algemene zin van het woord wordt verstaan de onderneming VERVOER VAN DE POL
BVBA.
Onder “opdrachtgever” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht
verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met de vervoerder, met dien verstande dat de
opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe
bevoegd verklaard en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende
verplichtingen.

Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met en
in het algemeen alle rechtsverhoudingen met de vervoerder tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en
voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhoudingen van toepassing zouden kunnen zijn.
Dit houd in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele
wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de vervoerder.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het
geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door de vervoerder vermeld.
Een transportopdracht wordt pas geacht te zijn aanvaard, zodra deze door de vervoerder in uitvoering is
genomen of schriftelijk is aanvaard.
Het geven van een transportopdracht houdt in dat de opdrachtgever instemt met de huidige voorwaarden en
deze als contractueel bindend aanvaardt.
De vervoerder houdt zich het recht voor om een transportopdracht te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

Transportdocumenten
De opdrachtgever is verplicht om tijdig alle documenten, die krachtens wet of reglementaire beschikkingen de
goederen moeten vergezellen, bij de vracht te voegen. Het niet of laattijdig overmaken van de vereiste
documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de
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vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren en het recht op
schadevergoeding.
De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de
vervoersdocumenten, waaronder o.a. de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten,
aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien, vallen uitsluitend ten laste van de
opdrachtgever bij wie zij kunnen worden verhaald.

Aansprakelijkheid en wettelijk kader
Op elke tranportopdracht en haar uitvoering zijn de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van
toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle zichtbare verliezen en gebreken steeds bij de lossing
moeten worden aangemerkt op de vrachtbrief om geldig te zijn. Alle onzichtbare gebreken en verliezen dienen
binnen de 7 dagen gemeld te worden om geldig te zijn.
De vervoerder exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze die voorzien is in het CMRverdrag en eventuele andere dwingende regelgeving.
De vervoerder draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vertraging ontstaan bij het laden
en lossen van de goederen (ook niet door het ontdooien).
De aflevering van de goederen op de kaai van havens zonder ontlasting van de geadresseerde zal beschouwd
worden als een in ontvangst name zonder voorbehoud.
Behoudens andersluidende vermeldingen op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder
een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de goederen of bijzonder belang bij de aflevering.
Het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, accijnsgoederen, etc.) wordt
enkel aanvaard op risico van de opdrachtgever.

Vrachtgelden en vervoerskosten
De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever.
In geval van een vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de
geadresseerde, zijn opdrachtgever en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling.
Het laden en lossen van de vervoerde goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op
kosten en risico van de opdrachtgever. Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de
aanbieding van de goederen bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de goederen, en zal
maximaal één uur bedragen per 5 ton vervoerde goederen. Voor ieder bijkomend uur wordt een bijkomende
vergoeding van € 50,00 gerekend. (à rato tenzij anders overeengekomen).
In gevallen van overmacht (weersomstandigheden, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, staking, etc.) is de
vervoerder gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en – voorwaarden te wijzigen dan wel de
vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, behoudens andersluidende overeenkomsten.
Alle facturen van de vervoerder aan de opdrachtgever dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum op de door
vervoerder aangegeven wijze voldaan te worden, behoudens andersluidende vervaldatum.
Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat
daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist.
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Er is in dat geval onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het
verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00 alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van
1,75% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend.
De opdrachtgever verleent aan de vervoerder een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij naar
aanleiding van de transportopdrachten aan de vervoerder ter transport zou aanbieden, waarbij de
opdrachtgever aangeeft over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken en dit tot aan de
betaling van alle achterstallige bedragen die de opdrachtgever nog verschuldigd is aan de vervoerder, zelfs al
hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht.
De vervoerder zal in geen geval instemmen met compensatie tussen haar vrachtfacturen en eventuele
vorderingen die de opdrachtgever op haar zou kunnen hebben.
Eventueel protest nopens de facturen van de vervoerder dienen schriftelijk en binnen de acht dagen na
ontvangst van de factuur te gebeuren en dienen verstuurd te worden aan het adres van de maatschappelijke
zetel van de vervoerder.

Ontbinding
Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, verbindt de opdrachtgever zich ertoe
om aan de vervoerder een schadevergoeding voor winstderving te betalen die overeenstemt met 80% van de
voorziene vrachtgelden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten
aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht.
Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement
ste
Turnhout, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1 lid van het CMR verdrag
internationale rechtsmacht hebben.

Nietigheid
Der eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van
de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven.
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