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Algemene verkoops‐ en leveringsvoorwaarden
De diensten door onze firma geschieden tegen de hierna volgende algemene verkoops‐ en leveringsvoorwaarden en hiervan kan
slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst
 Artikel 1
Aanbiedingen worden steeds gedaan zonder verbintenis van onzentwege en dienen bij de bestelling schriftelijk of contractueel
door ons voor akkoord bevestigd worden.
 Artikel 2
De aanbiedingen zijn steeds gesteund op de voorafgaandelijk verstrekte documenten. Indien mocht blijken dat bepaalde
documenten niet werden verstrekt, dan heeft onze firma steeds het recht om de kosten voor extra diensten in rekening te brengen
en dit op basis van de gangbare eenheidsprijzen geldig op datum van deze extra diensten, en dit zonder gebonden te zijn aan de
prijsaanbiedingen of de eenheidsprijzen.
 Artikel 3
Alle rekeningen en facturen zijn betaalbaar te onzen huize. Deze rekeningen en facturen zijn steeds te betalen binnen 8 dagen te
rekenen van de factuurdatum behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling op de voorzijde van de factuur. Elke factuur die
op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente op van 1,5% per maand
hetzij 18% per jaar, en dit te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
 Artikel 4
Daarenboven zal wanneer de factuur op de vervaldatum onbetaald is gebleven, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling
een schadevergoeding van 15% op het niet betaalde factuurbedrag opeisbaar zijn.
 Artikel 5
Ingeval de besteller zich niet van zijn verplichtingen kwijt, en onder meer nalaat één of meerdere facturen op de vervaldag te
betalen , dan heeft onze firma het recht om aan de overeenkomst van rechtswege een einde te stellen mits hiertoe een
aangetekende brief te richten aan de besteller. In dit geval zal een schadevergoeding van 25% verschuldigd zijn op het niet
uitgevoerde gedeelte van de vervoersovereenkomst met een minimum van €62. Deze schadevergoeding is opeisbaar voor zover
binnen 8 dagen na de aangetekende ingebrekestelling, waarbij de overeenkomst wordt opgezegd, de achterstallige facturen niet
werden voldaan.
 Artikel 6
Elke klacht moet ons onverwijld, en uiterlijk binnen 5 dagen na het uitvoeren van de vervoersovereenkomst, per aangetekende
brief worden meegedeeld, zo niet is deze klacht laattijdig en onontvankelijk. Het doen gelden van deze klachten ontslaat de
besteller niet van zijn betalingsplicht, en zo onder meer blijft zowel de verwijlrente ad 18% per jaar opeisbaar als schadebeding ad
15%.
 Artikel 7
De verjaringstermijnen in verband met de vervoerdersaansprakelijkheid van onze firma kunnen slechts worden gesloten door een
exploot van gerechtsdeurwaarder, of een door onze firma ondertekende verklaring dat wij de sluiting van deze verjaringstermijn
aanvaarden. Een aangetekende ingebrekestelling vermag deze verjaring niet te sluiten en zulks wordt uitdrukkelijk tussen partijen
overeengekomen.
 Artikel 8
Evenmin kan onze firma aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat ten gevolge van een fout door een derde begaan, het
vervoercontract niet kon worden gerespecteerd. In dit geval zal onze opdrachtgever zich niet beroepen op enige contractuele
aansprakelijkheid en aanvaardt onze opdrachtgever zich rechtsreeks te wenden tot de in fout zijnde derde, om deze aan te spreken
op grond van diens delictuele aansprakelijkheid. In dit geval verzaakt onze opdrachtgever aan elke vordering te onzen laste
voortspruitend uit de vervoerovereenkomst.
 Artikel 9
In geval van geschil zullen partijen zich gedragen naar de hierboven vermelde algemene verkoops‐ en leveringsvoorwaarden. Voor
alle betwistingen, die niet worden geregeld door de hierboven vermelde algemene verkoops‐ en leveringsvoorwaarden, verklaren
partijen uitdrukkelijk te verwijzen naar het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg (C.M.R.).
 Artikel 10
Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Gent. Door het trekken van wisselbrieven wordt aan deze
bevoegdheid geen afbreuk gedaan.
 Artikel 11
De wachttijden bij douane geven recht op een prijstoeslag wanneer zij abnormaal langdurig zijn omwille van de goederen zelf of
wanneer ze te wijten zijn aan de onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de bescheiden afgegeven door de afzender of zijn
mandataris.
 Artikel 12
Indien één of meer bedingen van deze overeenkomst om welke reden ook niet van toepassing kunnen zijn, blijven de overige
bedingen desondanks geldig.

