BELGISCHE BEROEPSVERENIGING DER BELGISCHE VRIES- EN KOELNIJVERHEID
UNION PROFESSIONNELLE BELGE DES INDUSTRIES DU FROID

(B.V.B.V.K. - U.P.B.I.F.)
Hierna "de BVBVK Voorwaarden"
Definities
In de BVBVK voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.

k.

l.

m.

Bewaarnemer: de door de BVBVK erkende bewaarnemer die beroepsmatig goederen in
bewaring neemt zoals bedoeld in sub f van dit artikel.
Koelhuis: iedere ruimte die bij de bewaarnemer in gebruik is en waarin met behulp van
klimaat beheersende maatregelen goederen ter koeling kunnen worden opgeslagen en/of
bewerkt. De temperatuur zal over het algemeen meer dan 0°C bedragen dan wel,
afhankelijk van de te koelen goederen, zich net onder 0°C bewegen.
Vrieshuis: hiervoor geldt in principe dezelfde definitie als voor “Koelhuis” met dien
verstande dat de temperatuur in de ruimte altijd lager is dan 0°C.
Bewaarnemingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer,
zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever
hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren, te behandelen en terug te geven.
Bewaarneming: één of meer van de volgende handelingen:
1. de inslag van goederen in een Koel/Vrieshuis, mits en voor zover de inslag door de
bewaarnemer geschiedt;
2. het in opslag houden van goederen in een Koel/Vrieshuis;
3. het koelen of invriezen van goederen in een Koel/Vrieshuis;
4. het overige behandelen en/of bewerken van goederen in een Koel/Vrieshuis en/of
aanverwante ruimte mits en voor zover dit door de bewaarnemer geschiedt;
5. de uitslag van goederen uit een Koel/Vrieshuis, mits en voor zover de uitslag door de
bewaarnemer geschiedt;
Bewaargever:
 degene die een bewaarnemingsovereenkomst als bedoeld sub e van dit artikel met de
bewaarnemer is aangegaan;
 ceelhouder als bedoeld sub i van dit artikel;
 degene die in de rechten van één van de hiervoor genoemden is getreden;
Ceel: een van het opschrift “ceel” respectievelijk “delivery order” voorzien geschrift,
rechtsgeldig ondertekend door of namens de bewaarnemer, waarin verklaard wordt dat de
houder daarvan gerechtigd is om een daarin genoemde hoeveelheid goederen van een
daarin genoemde soort van de bewaarnemer te ontvangen.
Ceelhouder: degene die zich als houder van een ceel aan de bewaarnemer kenbaar maakt
door het overleggen van de ceel.
Laatste aan de bewaarnemer bekende ceelhouder: degene aan wie de ceel is afgegeven of
de ceelhouder wiens schriftelijk verzoek aan de bewaarnemer om als zodanig te worden
behandeld, de jongste datum draagt. De bewaarnemer kan echter een ander als zodanig
beschouwen, indien hij gerechtvaardigde redenen heeft om aan te nemen dat deze de
laatste ceelhouder is.
Goederen: dit betreft alle goederen die het voorwerp van de bewaarnemingsovereenkomst
uitmaken.
Buitentemperatuur: de door het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)
vastgestelde buitenluchttemperatuur voor enige dag en enig tijdstip op die dag in enige
regio van België.
Bewaartemperatuur: de door bewaargever gewenste, in °C. uitgedrukte temperatuur
waarbij de goederen in een Koel-/Vrieshuis moeten worden bewaard, dan wel moeten
worden bewerkt. Deze temperatuur wordt door de bewaargever geregistreerd.
Producttemperatuur: De door de bewaargever gewenste, zo constant mogelijke
temperatuur in °C gemeten in de kern van een product of verpakkingseenheid. De
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gewenste producttemperatuur wordt bereikt nadat de goederen tenminste twee weken in
een Koel/Vrieshuis zijn opgeslagen. De producttemperatuur wordt uitsluitend door de
bewaarnemer opgenomen en geregistreerd indien dit uitdrukkelijk bij het aangaan van de
bewaarnemingsovereenkomst is overeengekomen.
Artikel 1
Toepasselijkheid / werkingsgebied van de BVBVK Voorwaarden
1.1 Elke bewaarneming door een bewaarnemer en elke opdracht daartoe evenals in dat
verband uitgebrachte offertes zullen worden beheerst door deze BVBVK voorwaarden.
1.2 Deze BVBVK voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot bewaarneming,
diensten en leveringen aan de klant behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk
schriftelijk overeenkomen. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor het specifieke contract
waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere
opdrachten.
1.3 Deze BVBVK voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden
van de bewaargever.
1.4 De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene
bewaarnemingsvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere
clausules. In voorkomend geval, zullen de partijen naar best vermogen en te goeder trouw
onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet nietige en
uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige uitwerking.
1.5 Deze BVBVK voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten,
voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.
Artikel 2
Aard van de bewaarnemingsovereenkomst
De bewaarnemingsovereenkomst is, voor zover deze betrekking heeft op opslag van goederen
en het beschikbaar stellen van ruimte in een Koel/Vrieshuis, steeds een overeenkomst van
bewaarneming tenzij partijen anders overeenkomen.
Artikel 3
Bewaarloon – kosten
3.1 Het volume, gewicht van de goederen en de duur van de opdracht, zoals vermeld in de
bewaarnemingsovereenkomst, gelden als basis voor het bewaarloon.
3.2 De overeengekomen prijzen / tarieven betreffen alleen de in de
bewaarnemingsovereenkomst uitgedrukte werkzaamheden: de inslag, het in opslag houden en
de uitslag van de goederen. Het bewaarloon en bijkomende kosten aan de bewaarnemer zijn
verschuldigd over de volle periode waarvoor aan de bewaargever ruimte voor de betrokken
goederen ter beschikking is gesteld.
3.3 Alle andere werkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten, zoals b.v. voor
verplaatsing, behandeling en/of bewerking, zullen in rekening worden gebracht tegen tarieven
en op de condities die door de bewaarnemer in dezelfde omstandigheden in rekening worden
gebracht. Indien dat niet mogelijk is, zullen prijzen / tarieven worden gehanteerd die in de
sector gebruikelijk zijn.
Deze werkzaamheden vallen ook onder de werking van deze BVBVK voorwaarden.
Werkzaamheden welke de bewaarnemer niet op zich wenst te nemen, kunnen met diens
Versie 1. 2019 - februari

toestemming worden uitgevoerd door of namens de bewaargever onder toezicht van de
bewaarnemer, zulks tegen betaling voor het toezicht.
3.4 Indien als gevolg van een inspectie van overheidswege, bijvoorbeeld Douane, door
bewaarnemer extra, niet voorziene werkzaamheden moeten worden verricht, is bewaarnemer
gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan bewaargever in rekening te brengen.
3.5 In geen geval mag de bewaargever zich beroepen op verliezen, schade of eventuele
vertragingen, om de betalingen die hij aan de bewaarnemer verschuldigd is, geheel of ten dele
op te schorten of te verrekenen.
Artikel 4
Wijzigingen in prijzen / tarieven
De bewaargever is verplicht elke aanpassing van tarieven te aanvaarden met betrekking tot het
maken van uitgaven en/of het dragen van kosten (inclusief nieuwe taksen) die ongekend zijn op
het ogenblik van het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst, en die de bewaargever ook
zou gehad hebben indien de bewaargever de in deze overeenkomst vermelde activiteiten voor
eigen rekening zou uitoefenen.
Zodanige wijzigingen in prijzen/tarieven zullen zo spoedig mogelijk ter kennis van de
bewaargever of, indien er een ceel in omloop is van de laatste aan de bewaarnemer bekende
ceelhouder, worden gebracht. Deze tariefwijzigingen mogen onmiddellijk in rekening gebracht
worden.
Artikel 5
Bijkomende toepasselijke voorwaarden
5.1 Indien de bewaarnemer optreedt als commissionair expediteur, zal zulks geschieden op
basis van de Algemene Belgische expeditie voorwaarden (ABEV 2005) en zal de bewaarnemer
dit bij aanvaarding van de opdracht schriftelijk melden aan de opdrachtgever. Kopie van deze
voorwaarden worden de opdrachtgever voorafgaandelijk meegedeeld. De opdracht van een
commissionair- expediteur bestaat o.m. uit het verzenden van goederen hetzij in eigen naam,
hetzij in naam van diens opdrachtgever, doch voor diens rekening en derhalve uit het uitvoeren
van alle daartoe noodzakelijke diensten, de organisatie van in- en uitklaring, het vervullen van
alle vereiste formaliteiten en het sluiten van de ertoe benodigde overeenkomsten.
5.2 Op alle nationale en internationale transporten, welke de bewaarnemer op zich neemt in
hoedanigheid van commissionair vervoerder dan wel vervoerder, zijn de CMR bepalingen van
toepassing.
5.3 De bepalingen van het CMR zijn eveneens van toepassing op cabotage opdrachten zulks
onverminderd de toepassing van dwingendrechtelijke regelgeving.
Artikel 6
Bewijs van inslag van de goederen
De bewaarnemer verstrekt bij binnenkomst van de goederen op zijn terrein aan de bewaargever
een ontvangstbewijs. Behoudens andere overtuigende bewijsmiddelen is dit ontvangstbewijs
het bewijs van het aantal goederen (paletten en/of colli -indien waarneembaar-), hun gewicht
en/of volume, alsook hun wijze van verpakking dat ter bewaring en/of bewerking is aangeboden
door de bewaargever aan de bewaarnemer.
Artikel 7
Staat van de ruimte in een Koel/Vrieshuis
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7.1 De bewaarnemer is verplicht een geschikte en schone ruimte ter beschikking ter stellen
aan de bewaargever. De bewaargever heeft het recht de reinheid en geschiktheid van de
aangeboden ruimte in het Koel/Vrieshuis te inspecteren vóór de aanlevering van zijn goederen
en eventuele bemerkingen op de staat van bevinding te noteren.
7.2 Indien de bewaargever geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een dergelijke
inspectie uit te voeren en/of geen aanmerkingen heeft gemaakt omtrent de reinheid,
geschiktheid of de staat van de aangeboden ruimte, wordt de bewaarnemer geacht te hebben
voldaan aan de verplichting onder artikel 7 lid 1.
Artikel 8
Ontvangst en omschrijving der goederen
8.1 De bewaargever is verplicht bij het aangaan van de bewaarneming overeenkomst, maar
ten laatste bij de inslag van de goederen een volledige en voldoende gedetailleerde lijst met
betrekking tot ALLE te bewaren goederen aan de bewaarnemer te verstrekken.
Deze lijst bevat tenminste:

de juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen, onder meer soort, aantal,
gewicht, toestand en gevarenklasse.

alle onderrichtingen en alle beperkingen in verband met de bescherming, de behandeling
of het verblijf van de goederen en de uitvoering van de opdracht in het algemeen.

alle onderrichtingen met betrekking tot de bescherming van de aangestelde(n).
De goederen dienen alle noodzakelijke merken te dragen in verband met hun karakteristieken.
8.2 De bewaargever is verplicht de goederen in goede staat en - indien verpakt-, in deugdelijk
en transportwaardig verpakkingsmateriaal aan te leveren.
8.3 De bewaargever is verplicht de goederen -indien toepasselijk- duidelijk gemerkt aan te
leveren.
8.4 De bewaargever is verplicht, indien een EAN code is aangebracht, deze code op een
zodanig toegankelijke plaats aan te brengen dat het lezen van die code met een scanner
mogelijk is.
8.5 Bewaargever is verplicht om zorg te dragen voor alle wettelijke verplichtingen inzake
documentatie, wijze van verpakking en de codering van de ter bewaring aangeboden goederen.
Deze opsomming is niet limitatief.
8.6 Bij de inslag van de goederen zal de bewaarnemer de inventarislijst overlopen en het
aantal colli vaststellen. Indien het omwille van de samenstelling van de goederen niet mogelijk
is of redelijkerwijs niet van de bewaarnemer gevraagd kan worden om het aantal colli vast te
stellen, zal de bewaarnemer het gewicht der partij vast stellen of andere uiterlijke kenmerken.
8.7 De bewaarnemer kan de goederen weigeren aan te nemen. Indien de bewaarnemer
toestemt goederen te bewaren of te bewerken, dan zullen alle noodzakelijke extra
werkzaamheden voor het gereedmaken, reinigen of veranderen van de daartoe beschikbaar
gestelde ruimte worden uitgevoerd door of onder toezicht van de bewaarnemer, hetgeen zal
geschieden voor rekening en risico van de bewaargever.
8.8 De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste, misleidende
en/of onvolledige opgaven, hem door of vanwege de bewaargever verstrekt omtrent de
goederen, het verpakkingsmateriaal of de containers, noch voor de gevolgen van gebreken aan
de goederen, het verpakkingsmateriaal en/of de containers.
De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer uitdrukkelijk voor alle (financiële) consequenties die
het gevolg zijn van het niet voldoen aan de hogergenoemde verplichtingen.
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8.9 De bewaarnemer draagt geen enkele aansprakelijkheid indien de bewaargever de
verplichtingen vernoemd in lid 2 niet nakomt. Bewaargever vrijwaart bewaarnemer voor alle
financiële en materiele consequenties die het gevolg mochten zijn van het niet nakomen van de
in lid 2 van dit artikel genoemde verplichtingen.
8.10 De bewaargever is verplicht bij het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst, maar
ten laatste bij de inslag van de goederen ALLE instructies met betrekking tot de behandeling
van de goederen aan de bewaarnemer te verstrekken.
Indien bij het aanleveren der goederen ter bewaring en/of bewerking geen schriftelijke
instructies door de bewaargever aan de bewaarnemer zijn verstrekt, zal de bewaarnemer deze
goederen bewaren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de sector
gebruikelijk is.
Indien naar de mening van bewaargever een bijzondere wijze van bewaarneming van de
goederen is vereist, dan zal de bewaargever de bewaarnemer hiervan steeds tijdig schriftelijk in
kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen
te treffen, bij gebreke van welke kennisgeving de bewaarnemer niet aansprakelijk zal zijn voor
verliezen en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de bewaarneming van de
desbetreffende goederen.
Indien naar de mening van de bewaargever een bijzondere wijze van bewaren van de goederen
door de bewaarnemer wordt verlangd of door de aard van die goederen noodzakelijk wordt
gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de bewaargever
zijn.
Artikel 9
Begin en einde van de bewaarneming der goederen
9.1 De bewaarnemingsovereenkomst vangt aan bij de fysieke ontvangst van de goederen
door de bewaarnemer op de tussen partijen overeengekomen plaats en wijze.
9.2

De bewaarnemingsovereenkomst neemt een einde:
 vanaf het moment dat de goederen door de bewaarnemer bij het vervoermiddel of op
een andere door bewaargever aangeduide plaats neergezet zijn;
 vanaf het moment dat de bewaargever de goederen manipuleert;

Artikel 10
Volgorde van behandeling van voertuigen, wagons, containers en schepen.
10.1 Voertuigen, wagons, containers en schepen zullen door de bewaarnemer worden
behandeld in de volgorde van aankomst op de laad/losplaats of bij de kade van de laad/losplaats.
10.2 De bewaarnemer behoudt zich echter het recht voor deze volgorde te wijzigen, indien hij
het redelijkerwijs noodzakelijk acht hiervan af te wijken teneinde te voldoen aan voorschriften
en/of aanwijzingen van de Douane, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) of andere autoriteiten, of bijzondere regelingen dienen te worden
getroffen ter bevordering van een vlotte gang van goederen of indien hiervoor andere gegronde
redenen aanwezig zijn.
Artikel 11
Aansprakelijkheid voor vertraging
11.1 De bewaarnemer is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de vertraging en
gevolgen van het niet bereikbaar, niet bruikbaar of reeds ingenomen zijn van lig-, laad- of
losplaatsen.
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11.2 De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door vertraging of
onderbreking in zijn werkzaamheden tenzij de bewaarnemer verwijtbaar handelen of grove
schuld toegerekend kan worden.
11.3 Onder ‘vertraging’ als bedoeld in artikel 11.2 wordt verstaan: een inslag waarbij zich een
vertraging voordoet van minstens vierentwintig (24) uur, in vergelijking met het
overeengekomen tijdstip van inslag.
11.4 Wanneer de aansprakelijkheid van de bewaarnemer vaststaat wegens laattijdige inslag,
kan zijn aansprakelijkheid nooit het bedrag van € 250 overschrijden. Bij vertraging is
schadevergoeding enkel verschuldigd, indien de bewaargever bewijst dat hierdoor schade is
ontstaan en dat hiervan binnen de twee werkdagen na de vaststelling van de vertraging per
aangetekend schrijven melding werd gemaakt.
11.5 De bewaargever is verplicht de goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze,
vergezeld van een vervoerdocument en de overige door of krachtens de wet vereiste
documenten ter beschikking te stellen aan de bewaarnemer. Indien schepen, voertuigen,
containers en/of wagons niet aankomen of niet kunnen worden behandeld op de
overeengekomen tijd door toedoen van andere partijen, heeft de bewaarnemer recht op een
schadevergoeding voor alle door hem geleden schade.
Bewaargever is verplicht de bewaarnemer te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen die
derden tegen de bewaarnemer kunnen instellen.
Artikel 12
Tijden der werkzaamheden
12.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen alle door de bewaarnemer aan of met betrekking
tot de goederen uit te voeren werkzaamheden worden verricht op werkdagen tijdens de uren
waarop het betreffende Koel/Vrieshuis geopend zal zijn.
12.2 Indien wegens overheidsvoorschriften of maatregelen, wegens onvoorziene
omstandigheden dan wel in het belang van de goederen of van de bewaargever,
werkzaamheden op andere dan de aldaar genoemde tijden dienen te worden uitgevoerd, zal de
bewaarnemer bevoegd zijn, zo nodig zonder voorafgaand overleg met de bewaargever, deze
werkzaamheden buiten de normale werktijden uit te voeren.
12.3 Indien de bewaargever verlangt dat werk wordt verricht buiten de normale werktijden dan
staat het de bewaarnemer vrij om al dan niet aan een zodanig verzoek te voldoen. De
bewaarnemer zal echter niet anders dan op redelijke gronden weigeren.
12.4 Alle extra kosten, welke ontstaan door het verrichten van werkzaamheden buiten de
normale werktijden, komen voor rekening van de bewaargever.
Artikel 13
Aanwijzingen omtrent laden en lossen
13.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat het laden of lossen van voertuigen, wagons,
containers of schepen zal geschieden door personeel van de bewaarnemer, dient de
bewaargever tijdig duidelijke en complete instructies over te maken aan de bewaarnemer over
de wijze van laden en lossen en - indien bij aanlevering een lading uit meerdere partijen
bestaat- welke goederen tot welke der afzonderlijke partijen behoren.
13.2 Indien de bewaargever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van voldoende
instructies en partijen daardoor door elkaar zijn geraakt of verkeerd zijn geladen of gelost, kan
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de bewaarnemer daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. De bewaargever dient de
bewaarnemer voor het eventueel sorteren bijkomend te vergoeden.
13.3 Indien door of namens de bewaargever wordt geladen of gelost conform de instructie
van de bewaarnemer, geschiedt de bepaling van het moment van laden en/of lossen voor risico
van bewaargever. Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een
verkeerd moment van laden en/of lossen.
Artikel 14
Staat van de goederen bij aankomst
14.1 De goederen dienen in goede staat en -indien verpakt-, in deugdelijk en transportwaardig
verpakkingsmateriaal aangeleverd te worden.
De goederen dienen - indien toepasselijk- duidelijk gemerkt aangeleverd te worden.
14.2 Indien EAN codes zijn aangebracht, dienen deze codes op een zodanig toegankelijke
plaats zorgvuldig te zijn aangebracht dat het lezen van de code met een scanner mogelijk is.
14.3 De bewaarnemer is niet gehouden tot een controle van de juistheid van de aangebrachte
EAN codes. De bewaarnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van
onjuist aangebrachte EAN codes.
Bewaargever is verplicht de bewaarnemer te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen die
derden tegen de bewaarnemer kunnen instellen, alsook verplicht de schade die bewaarnemer
geleden heeft te vergoeden.
Artikel 15
Weigering van opslag van goederen
15.1 De bewaarnemer heeft het recht om goederen waarvan de aard, de soort, de
hoedanigheid, het gewicht, de waarde, het aantal, de verpakking, de producttemperatuur
afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving of die niet voldoen aan de eisen die daar
redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden, te weigeren.
15.2 De bewaarnemer heeft het recht om goederen die uiterlijk zichtbaar beschadigd zijn, in
gebrekkige toestand, slecht verpakt of zonder markering aangeleverd worden, te weigeren. De
bewaarnemer zal in voorkomend geval een duidelijk gemotiveerd voorbehoud maken en de
bewaargever om verdere instructies vragen. Voor alle schade die een gevolg is van slechte of
niet geschikte verpakking, is de bewaarnemer niet aansprakelijk.
15.3 De goederen mogen ook worden geweigerd indien:
a. de goederen naar het oordeel van de bewaarnemer gevaar en/of schade kunnen
opleveren voor andere in de Koel/Vriesruimte opgeslagen goederen;
b. de goederen naar het oordeel van de bewaarnemer gevaar en/of schade kunnen
opleveren voor personen;
c. de goederen naar het oordeel van de bewaarnemer schade kunnen opleveren aan het
Koel/Vrieshuis en/of de Koel/Vriesinstallatie
d. de goederen zintuiglijk beschouwd niet in orde lijken te zijn;
e. de goederen niet op de voorgeschreven en/of overeengekomen temperatuur worden
aangeleverd;
f. op daartoe strekkend verzoek de herkomst van de goederen niet kan worden
medegedeeld en/of aangetoond.
Artikel 16
Wijze van stapelen van de goederen
16.1 De wijze van stapelen van de goederen, zal door de bewaarnemer volgens goed
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vakmanschap worden bepaald.
16.2 Indien het in het belang der goederen, wegens aard of verpakking dan wel om andere
redenen noodzakelijk blijkt om de goederen op andere wijze te stapelen dan redelijkerwijze was
te voorzien, zullen het vermeerderde bewaarloon en de bijkomende kosten van handling aan de
bewaargever in rekening worden gebracht.
16.3 Indien de goederen op door de bewaargever gestapelde pallets worden aangeleverd maar
veiligheidseisen een andere wijze van stapelen of extra voorzieningen vorderen, zullen de
goederen, op kosten van de bewaargever worden overgestapeld en/of zullen die extra
voorzieningen worden getroffen.
Artikel 17
Temperatuur en luchtvochtigheid
17.1 Indien de bewaargever geen duidelijke instructie tot bewaartemperatuur aan de
bewaarnemer heeft medegedeeld bij welke de goederen moeten worden bewaard of bewerkt,
zal de bewaarnemer de bewaartemperatuur naar eigen inzicht en ervaringsgegevens bepalen.
De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de aldus gemaakte keuze van
bewaartemperatuur.
17.2 De bewaarnemer zal de bewaartemperatuur tenminste tweemaal per etmaal, de dagen
waarop het Koel/Vrieshuis normaliter gesloten is uitgezonderd, controleren en zorgen dat deze
temperatuur zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.
Geringe schommelingen, onder meer ontstaan bij het inslaan en uitslaan van goederen, het
openen van deuren, het ontdooien van luchtkoelers, het sneeuw- en ijsvrij maken van
koelspiralen enz., worden niet als afwijkingen aangemerkt.
17.3 Indien de bewaargever bezwaar heeft tegen afwijkingen van de overeengekomen
bewaartemperatuur, dient de bewaargever zulks onmiddellijk na het constateren hiervan,
schriftelijk aan de directie van het Koel/Vrieshuis te melden.
17.4 De bewaarnemer kan geen garantie op een vast vochtigheidsgehalte van de lucht geven.
17.5 Indien door bewaargever goederen ter opslag worden aangeboden welke gevoelig zijn
voor kooldioxideschade (CO2 schade), die een kritische bewaartemperatuur of anderszins
speciale aandacht verlangen, dan dient de bewaargever daartoe expliciet én tijdig schriftelijke
instructie te geven aan de bewaarnemer. Indien een dergelijke instructie ontbreekt, is
bewaarnemer in voorkomend geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van genoemde
omstandigheden.
Artikel 18
Plaats van opslag en verplaatsing van de goederen
18.1 De bewaarnemer bij uitstek bepaalt de ruimte die de goederen toegewezen krijgen.
Uitgangspunt is dat de ruimte geschikt moet zijn voor de opslag van de betrokken goederen.
18.2 De bewaarnemer is gerechtigd om de hem ter bewaring aangeboden goederen over te
brengen naar een ander Koel/Vrieshuis, mits dit geschikt is voor de opslag van betrokken
goederen. In dit geval blijft de oorspronkelijke bewaarnemer de bewaarnemer en de
oorspronkelijke bewaargever de bewaargever. De bewaarnemer zal de bewaargever informeren
inzake de nieuwe opslagruimte, al dan niet buiten zijn complex. De bewaargever behoudt zijn
recht de aangewezen ruimte te inspecteren, waarbij artikel 7 onverkort van toepassing is.
18.3 Indien de verplaatsing in het belang van de goederen is, komen de kosten en het
transportrisico van de verplaatsing voor rekening van de bewaargever.
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Artikel 19
Vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen en containers
19.1 De bewaargever draagt er zorg voor dat de vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen en/of
containers welke door of namens hem voor het vervoer van de goederen ter beschikking
worden gesteld, te allen tijde volledig zijn, met alle toebehoren in een schone, reukloze, dichte
en aanvaardbare staat verkeren.
19.2 De bewaarnemer zal indien de hoger vernoemde vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen
of containers niet voldoen aan de vereisten van artikel 8 en artikel 19 zulks optekenen en een
gemotiveerd voorbehoud maken bij de inontvangstneming.
19.3 Indien de vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen of containers niet voldoen aan deze
vereisten is de bewaarnemer niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade of verlies
van welke aard dan ook en vrijwaart de bewaargever hem voor alle daaruit voortvloeiende
gevolgen.
19.4 Indien ingevolge enig overheidsvoorschrift de aangeleverde verpakkingsmaterialen
(éénmalige pallets incluis) op een specifieke wijze moeten worden afgevoerd en/of vernietigd,
komen alle daarmee samenhangende kosten voor rekening van bewaargever.
Artikel 20
Goederen waarop kosten te betalen zijn
20.1 De bewaarnemer is in geen geval verplicht tot aanvaarding van goederen waarop vracht,
belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook, moeten
worden betaald, tenzij door of voor rekening van de bewaargever voldoende zekerheid is
gesteld.
20.2 De bewaargever is aansprakelijk voor en vrijwaart bewaarnemer voor alle vracht,
belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook, welke in
verband met de goederen moeten worden betaald.
20.3 Alle vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten hoe dan ook
genaamd, welke bij aankomst of achteraf moeten worden betaald, dienen door de bewaargever
bij vooruitbetaling te worden voldaan. Aangezien deze vooruitbetaling naar zijn aard kortstondig
is zal daarover geen rente worden vergoed.
20.4 De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor, noch verplicht tot terugvordering van
vracht, belastingen, boetes en andere lasten en kosten, hoe dan ook genaamd, welke door hem
te veel zijn betaald, tenzij de bewaarnemer naar eisen van redelijkheid en billijkheid niet de
vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen.
Artikel 21
Rechten, belastingen, heffingen en daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen Douaneentrepot
21.1 Indien goederen onderworpen zijn aan douane en accijnsbepalingen of aan andere
belastingen/of daarmee samenhangende overheidsvoorschriften (b.v. landbouwheffingen) dient
de bewaargever steeds tijdig alle inlichtingen, welke door de bewaarnemer verlangd worden te
verstrekken, teneinde hem in staat te stellen desbetreffende opgaven in te dienen.
21.2 De bewaargever is aansprakelijk voor alle onjuiste en incomplete gegevens, die door of
namens hem met betrekking tot de onderhavige bewaarnemingsovereenkomst mochten zijn
verstrekt.
De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor het controleren, innemen, bewaren, invullen of
afgeven van welke documenten dan ook, noch voor de inhoud van zulke documenten, tenzij
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daartoe een wettelijke verplichting bestaat of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen
als een door de bewaarnemer te leveren prestatie.
21.3 De bewaarnemer is slechts gehouden tot een verificatie van gewichten, aantal colli en
omschrijving der goederen, dit laatste voor zover dit voor hem uiterlijk waarneembaar is. De
bewaargever vrijwaart de bewaarnemer uitdrukkelijk voor alle schade die kan voortkomen uit
de onjuiste en of incomplete opgave door bewaargever van geleidebiljetten.
21.4 Indien goederen op verzoek van de bewaargever in een gesloten of open Douane-entrepot
moeten worden opgeslagen, dan dienen die goederen steeds juist en duidelijk onderscheiden te
worden gekenmerkt, in het bijzonder wanneer het (nagenoeg) identieke verpakkingen betreft
en waarvan de inhoud niet eenvoudig is vast te stellen.
Schade als gevolg van verwarring en/of verwisseling van goederen die niet aan deze
voorwaarden voldoen komt niet voor rekening van de bewaarnemer.
Artikel 22
Toegang
22.1 De bewaarnemer is verplicht om gedurende de normale openingsuren alleen in de ruimtes
of terreinen waar de goederen zich bevinden, de aanwezigheid van de bewaargever of van de
door hem aangeduide personen toe te laten doch uitsluitend op eigen risico van deze laatsten
en uitsluitend gedurende de gewone openingsuren, op voorwaarde echter dat dit:

plaatsvindt in aanwezigheid van de bewaarnemer

van tevoren medegedeeld en goedgekeurd werd;

plaats vindt overeenkomstig de huisregels van de bewaarnemer
22.2 De bewaargever is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade ten nadele van de
bewaarnemer, van welke aard dan ook, ontstaan door handelingen of nalatigheden van een
ieder die al dan niet in dienst van de bewaargever ingevolge diens opdracht of toestemming
aanwezig is op de laad/losplaatsen van de bewaarnemer.
22.3 De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer tegen alle vorderingen, van welke aard dan
ook, die door derden tegen de bewaarnemer worden ingesteld en welke het gevolg zijn van het
niet nakomen door de bewaargever of door de door hem ingeschakelde personen van de in dit
artikel genoemde voorschriften en instructies.
Artikel 23
Duur van de bewaarnemingsovereenkomst
23.1 Een bewaarnemingsovereenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde periode, eindigt
door het enkel verstrijken van die bepaalde periode, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
23.2 Indien een bewaarnemingsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kunnen
partijen tegen het einde van de kalendermaand de overeenkomst aangetekend schriftelijk
opzeggen met een inachtneming van één (1) maand.
23.3 Indien celen zijn afgegeven, zullen deze binnen vierentwintig (24) uur na de opzegging
aan de bewaarnemer worden toegezonden, opdat de opzegging daarop kan worden
aangetekend.
Het ontbreken van zodanige aantekening kan echter niet aan de bewaarnemer worden
tegengeworpen.
Artikel 24
Het terugnemen van de goederen na beëindiging van de bewaarnemingsovereenkomst
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24.1 Onverminderd de bepalingen van artikel 33 is de bewaargever bij beëindiging van de
bewaarnemingsovereenkomst verplicht zijn goederen uiterlijk op de laatste werkdag van die
overeenkomst terug te nemen zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan
de bewaarnemer verschuldigd is of zal worden en na teruggave van de ceel of delivery order,
indien deze daarvoor is uitgegeven.
24.2 Indien de bewaargever nalaat één van deze verplichtingen na te komen, dan is de
bewaarnemer gerechtigd om op kosten van en voor rekening en risico van de bewaargever alle
maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ontruiming van de ter beschikking gestelde
Koel/Vrieshuisruimte, daaronder begrepen het verplaatsen van de goederen naar een andere
Koel/Vrieshuisruimte, onverlet het recht van de bewaarnemer op een schadevergoeding ten
gevolge van de nalatigheid van de bewaargever.
Artikel 25
Dringende redenen tot tussentijdse beëindiging van de bewaarnemingsovereenkomst door de
bewaarnemer
25.1 De bewaarnemer heeft te allen tijde het recht, omwille van dringende redenen, om de
bewaarnemingsovereenkomst vóór de afloopdatum of vóór de voltooiing van de
werkzaamheden zonder ingebrekestelling te ontbinden.
25.2 De onderstaande situaties dienen als dringend aangemerkt te worden:
a. indien de bewaargever de bepalingen van artikel 15 of één van de voorwaarden van
de bewaarnemingsovereenkomst niet is nagekomen of in strijd daarmee heeft
gehandeld;
b. indien de aanwezigheid van de goederen aanleiding geeft tot vrees voor verlies van of
schade aan andere goederen of aan het Koel/Vrieshuis, dan wel voor dood of
lichamelijk letsel van personen dan wel dieren;
c. indien de goederen aan bederf of kwaliteitsverlies onderhevig zijn en de bewaargever
nalaat duidelijke instructies te geven om dit te voorkomen of op te heffen;
d. indien de Koel/Vrieshuisruimte, welke voor de uitvoering van de
bewaarnemingsovereenkomst wordt gebezigd, geheel of gedeeltelijk wordt vernield als
gevolg van brand of door welke andere wijze dan ook ongeschikt wordt voor
Koel/Vrieshuisopslag resp. Koel/Vrieshuiswerkzaamheden;
e. indien het goederen betreft die door een daartoe bevoegd overheidsorgaan zijn
afgekeurd of wanneer het bevoegde overheidsorgaan heeft bepaald dat zij niet c.q. niet
meer zijn toegelaten in België;
f. indien de omstandigheden van de samenwerking dusdanig bemoeilijkt worden door
gedragingen van de bewaargever dat een voortzetting van de samenwerking
redelijkerwijs niet langer gevergd kan worden van de bewaarnemer.
25.3 Indien de bewaarnemer in de gevallen genoemd in de voorgaande leden van dit artikel
constateert dat de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, het gewicht, de waarde, specifieke
eigenschappen, de temperatuur, de maat of de aard van de goederen onjuist is (of zijn)
opgegeven, heeft de bewaarnemer het recht de bewaarnemingsovereenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
Artikel 26
Bijzondere maatregelen
26.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in het voorgaande artikel heeft de bewaarnemer het
recht om voor rekening en risico van de bewaargever terstond alle maatregelen te nemen, die
de bewaarnemer noodzakelijk acht, daaronder begrepen de vernietiging van de goederen,
indien het redelijkerwijs te verwachten is dat bij uitblijven van zodanige maatregelen gevaar
kan ontstaan voor verlies of beschadiging van de goederen zelf, van andere goederen of van
het Koel/Vrieshuis dan wel voor dood of lichamelijk letsel van personen of dieren.
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Alle kosten die het gevolg zijn van deze maatregelen komen voor rekening van de bewaargever.
26.2 De bewaarnemer zal aan de bewaargever of -indien er een ceel in omloop is- aan de
laatste hem bekende ceelhouder kennis geven van de maatregelen die genomen zijn.
26.3 In geval van vernietiging van de goederen geschiedt zodanige kennisgeving aan de
ceelhouder op de wijze bepaald in artikel 36 van deze BVBVK voorwaarden.
26.4 De bewaarnemer is te allen tijde bevoegd om de krachtens dit artikel uit het
Koel/Vrieshuis verwijderde goederen in het openbaar te doen verkopen op kosten van de
bewaargever.
Is vanwege de toestand van de goederen grote haast geboden, dan dient de bewaarnemer
schade beperkend op te treden en over te gaan tot een onderhandse verkoop, waarbij de prijs
tenminste het gemiddelde is van een door twee onafhankelijke taxateurs vastgestelde waarde
bij een geforceerde onderhandse verkoop.
26.5 De bewaarnemer mag niet eerder tot een openbare verkoop overgaan dan nadat de
bewaargever zo mogelijk bij aangetekend schrijven of in een geval als bedoeld in artikel 36
van deze BVBVK voorwaarden, door middel van een advertentie in een landelijk dagblad is
gesommeerd de goederen, tegen voldoening van alle uit hoofde van de bewaring verschuldigde
bedragen, af te halen.
Indien bewaargever verzuimt om binnen één week na verzending van vermeld aangetekend
schrijven, resp. na het verschijnen van de advertentie aan het verzoek te voldoen, kan de
bewaarnemer de verkoop doen plaatsvinden.
26.6 De bewaarnemer is verplicht de opbrengst van de goederen, na aftrek van alle hierop
gevallen kosten en van eventuele vorderingen op de bewaargever, zo mogelijk binnen één week
na ontvangst, aan de bewaargever af te dragen, bij onmogelijkheid waarvan het bedrag in
depot zal worden gehouden.
26.7 Indien het ter behoud van de in bewaring gegeven goederen noodzakelijk is om extra
werkzaamheden te verrichten of extra kosten te maken, is bewaargever gehouden de daaraan
verbonden kosten aan de bewaarnemer te voldoen, ook als deze extra werkzaamheden/kosten
uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Artikel 27
Verbod van terbeschikkingstelling aan derden
De bewaargever mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewaarnemer, de
hem ter beschikking gestelde Koel/Vrieshuisruimte niet ter beschikking van derden stellen.
Artikel 28
Overdracht door de bewaarnemer
Het is de bewaarnemer toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit een
bewaarnemingsovereenkomst over te dragen aan een derde mits de continuïteit van de
bestaande bewaarnemingsovereenkomst is gewaarborgd.
Artikel 29
Reparaties aan Koel/Vrieshuisruimte
29.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 43 en 44 van deze BVBVK voorwaarden zal de
bewaarnemer de Koel/Vrieshuisruimte te allen tijde behoorlijk onderhouden en zorgen dat deze
goed functioneert.
29.2 De bewaarnemer heeft te allen tijde het recht om onverwijld zodanige herstel-,
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wederopbouw- en/of verbouwingswerkzaamheden aan het Koel/Vrieshuis te laten uitvoeren
welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn om aan de in artikel 29 lid 1 vernoemde verplichtingen
te kunnen voldoen.
29.3 In geval van herstel-, wederopbouw-, en/of verbouwingswerkzaamheden stemt de
bewaargever ermee in dat diens goederen naar een andere Koel/Vrieshuisruimte overgebracht
zullen worden.
29.4 De bewaargever ziet -onverminderd het bepaalde in artikel 43 van deze BVBVK
voorwaarden- af van het vorderen van enige vergoeding van directe of indirecte schade als
gevolg van hogergenoemde reparaties, herstel- en/of verbouwingswerkzaamheden alsmede van
tijdelijk gemis van de Koel/Vrieshuisruimte die hem beschikbaar is gesteld. Enkel indien de
werkzaamheden meer dan veertig (40) dagen in beslag nemen en de bewaargever aan kan
tonen hinder te ondervinden van de werken, kan de bewaargever aanspraak maken op een
vergoeding.
Artikel 30
Reinigen van Koel/Vrieshuisruimte
30.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de bewaargever bij het einde
van de bewaarnemingsovereenkomst gehouden alle kosten verbonden aan het reinigen en/of
repareren van de Koel/Vrieshuisruimte, die is gebruikt ten behoeve van zijn goederen, aan de
bewaarnemer te vergoeden.
30.2 Indien door bewaargever speciale voorzieningen zijn aangebracht in de aan hem ter
beschikking gestelde ruimte of deel van een ruimte, dan dient de toestand zoals die was ten
tijde van het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst te worden hersteld, door of namens
de bewaargever en op diens kosten, tenzij partijen anders overeenkomen.
Artikel 31
Geen verplichting tot vervangende Koel/Vrieshuisruimten in geval van een calamiteit.
Indien Koel/Vrieshuisruimte, die beschikbaar is gesteld aan een bewaargever, geheel of
gedeeltelijk wordt beschadigd of ongeschikt wordt voor Koel/Vrieshuisopslag of
Koel/Vrieshuiswerkzaamheden, ten gevolge van brand of enige andere onvoorziene
omstandigheid, zal de bewaarnemer niet verplicht zijn andere Koel/Vrieshuisruimte beschikbaar
te stellen. De bewaarnemer zal onder die omstandigheden echter al het redelijkerwijs mogelijke
doen om vervangende Koel/vriesruimte te vinden.
Artikel 32
Werkzaamheden uit te voeren voor de bewaargever
32.1 Indien bewaargever met betrekking tot zijn goederen werkzaamheden wenst te laten
verrichten, die buiten de reeds overeengekomen bewaarneming vallen, worden deze conform de
overeengekomen prijzen / verricht zoals voorzien in de bewaarnemingsovereenkomst, of, indien
deze daarover zwijgt, tegen de in de sector op dat moment voor die werkzaamheden te
berekenen prijzen / tarieven.
Deze werkzaamheden betreffen onder andere: invriezen, inkoelen, overpakken, inpakken,
ompakken, ontdooien, tempereren, controleren, wegen, snijden, portioneren, verzamelen,
merken, stickeren, prijzen alsmede het afvullen of legen van vaten, tanks en containers.
32.2 Voor zover door het verrichten van werkzaamheden door de bewaarnemer, in de zin van
de productaansprakelijkheidswetgeving, een ‘nieuw’ product mocht ontstaan, zal steeds de
bewaargever en nimmer de bewaarnemer als producent worden aangemerkt. Op de ‘bewerkte’
goederen zal de bewaargever zijn eigen merk- of onderscheidingsteken moeten (laten)
aanbrengen.
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Mocht de bewaargever nalaten zulks te doen, dan is de bewaarnemer gerechtigd op de
goederen een aanduiding aan te brengen, vermeldend de naam, adres en woonplaats van de
bewaargever. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor rekening van bewaargever.
Indien echter ook van overheidswege verplichte merktekens moeten worden aangebracht is
bewaarnemer bij weigering van bewaargever dit te doen, gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.
32.3 De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer onbeperkt voor aanspraken van derden, hoe
ook genaamd, gebaseerd op de productaansprakelijkheidswetgeving.
Artikel 33
Betalingsvoorwaarden
33.1 Alle, door de bewaargever verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, dienen zonder
toepassing van verrekening binnen één maand na de factuurdatum te worden betaald, tenzij
anders overeengekomen.
33.2 Elk protest tegen de facturatie of tegen de in rekening gebracht diensten en aangerekende
bedragen dient schriftelijk door de bewaargever te zijn ontvangen binnen de acht (8) dagen
volgend op de factuurdatum.
Heeft de bewaargever binnen die termijn niet geprotesteerd, dan wordt hij geacht de factuur in
haar geheel te hebben aanvaard.
33.3 Bij laattijdige betaling is vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, een moratoire interest verschuldigd van 8 procentpunten meer dan de
referentie interestvoet (de interestvoet van de Europese Centrale bank) en afgerond tot het
hogere halve procentpunt.
Naast de laattijdigheidsinterest heeft de bewaarnemer van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, recht op een forfaitaire vergoeding van € 40 voor eigen invorderingskosten.
Bovenop deze forfaitaire vergoeding heeft de bewaarnemer recht op een redelijke
schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die het vaste bedrag van € 40 te boven
gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling.
33.4 Het bewaarloon en -indien de goederen door bemiddeling van het Koel/Vrieshuis zijn
verzekerd- de premies en kosten van verzekering, zullen in rekening worden gebracht over de
overeengekomen periode, waarbij een gedeelte van deze periode als een volle periode zal
worden aangemerkt.
33.5 De bewaarnemer heeft het recht om bij elke verandering in de financiële situatie van
bewaargever, een verandering van eigenaar(s) en bij gerede twijfel aan de solvabiliteit van de
bewaargever, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de looptijd van de
bewaarnemingsovereenkomst, zekerheidsstelling te verlangen.
Bij het niet nakomen hiervan is de bewaarnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten
totdat aan dit verzoek voldaan is.
Indien de bewaargever aangeeft niet aan zulks verzoek te kunnen voldoen, is de bewaargever
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te
zijn, onverminderd de verplichting van de bewaargever de schade die de bewaarnemer door de
ontbinding lijdt te vergoeden.
33.6 Alle vorderingen van de bewaarnemer op de bewaargever zullen terstond opeisbaar zijn
indien de bewaargever in staat van faillissement wordt verklaard, gerechtelijk akkoord van
betaling aanvraagt, er beslag op de goederen van de bewaargever wordt gelegd of hij
anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, indien hij een akkoord aan zijn
schuldeisers aanbiedt, indien hij in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens
de bewaarnemer, dan wel indien hij ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of -in geval van een
rechtspersoon of vennootschap- indien deze in vereffening treedt.
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Artikel 34
Retentierecht en pandrecht
34.1 Zonder afbreuk te doen aan de rechten toegekend aan de bewaarnemer door de wet van
5 mei 1872 houdende herziening der beschikkingen betreffende het Pand en de Commissie,
verleent de bewaargever de bewaarnemer (1) een conventioneel retentierecht op alle goederen
die zij naar aanleiding van bewaarnemingsopdrachten aan de bewaarnemer ter bewaring zou
aanbieden en (2) alle rechten voorzien in de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing
van diverse bepalingen ter zake (“Pandwet”).
34.2 De bewaarnemer kan haar retentierecht en pandrecht uitoefenen op alle goederen en
documenten tot zekerheid van alle vorderingen die de bewaarnemer heeft en zal hebben tegen
de bewaargever zelfs al hebben deze vorderingen een andere oorzaak dan de gegeven
opdracht.
34.3 Alle goederen die voor ter bewaring werden toevertrouwd, worden beschouwd als deel
uitmakend van eenzelfde overeenkomst en zijn niet vatbaar voor verdeling, zelfs al worden zij
door opvolgende prestaties uitgevoerd.
34.4 In het geval aan de goederen van andere partijen schade ontstaat, waarvoor de
bewaargever -al dan niet door tussenkomst van de bewaarnemer- een verzekering heeft
afgesloten, is de bewaargever verplicht om binnen twee (2) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van bewaarnemer, de vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst aan de
bewaarnemer te verpanden, en/of af te staan of over te dragen, tenzij de bewaargever tot de
onmiddellijke betaling overgaat van hetgeen de bewaarnemer heeft te vorderen en/of -naar
genoegen van de bewaarnemer- voldoende zekerheid stelt voor de met de bewaring
samenhangende, nog niet opeisbare verplichtingen.
34.5 De bewaarnemer is gerechtigd om door de bewaargever verstrekte opdrachten voor
werkzaamheden, niet zijnde bewaarnemings- of bewerkingswerkzaamheden (bijvoorbeeld
transportwerkzaamheden) te laten verrichten door een aan de onderneming van bewaarnemer
gelieerde onderneming (een onderneming behorende tot de bedrijvengroep waarvan ook de
onderneming van bewaarnemer deel uit maakt).
Niettegenstaande het feit dat op praktische gronden tot rechtstreekse facturering door gelieerde
ondernemingen aan de bewaargever kan worden besloten, blijft deze vordering uit deze
werkzaamheden een vordering van de bewaarnemer op de bewaargever, zodat het in dit artikel
opgenomen pand- en retentierecht ook voor die vorderingen van toepassing is. Zo nodig zullen
die partijen hun vorderingen op de bewaargever aan de bewaarnemer overdragen.
Artikel 35
Afgifte van celen
35.1 Nadat een partij of een hoeveelheid goederen is opgeslagen en het aantal en/of het
gewicht en de identiteit daarvan door de bewaarnemer is vastgesteld, kan er op verzoek van de
bewaargever een ceel of delivery order worden afgegeven, met dien verstande echter dat:
a. de bewaarnemer niet aan het verzoek tot afgifte van een ceel of delivery order behoeft
te voldoen, voordat de bewaargever aan al zijn verplichtingen tegenover de
bewaarnemer heeft voldaan;
b. de bewaarnemer gerechtigd zal zijn de afgifte van een ceel te weigeren, indien hij
daartoe gronden aanwezig acht;
35.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 43 van deze BVBVK voorwaarden draagt de
bewaarnemer geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van bijzonderheden, die voorkomen
op celen en delivery orders of welke andere documenten dan ook, afgegeven door de
bewaarnemer en die betrekking hebben op de aard en de kwaliteit van de goederen, indien voor
de vaststelling daarvan een speciale vakkennis of meer dan een oppervlakkig onderzoek vereist
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is.
Artikel 36
Kennisgevingen aan ceelhouders
Indien de bewaarnemer een kennisgeving wenst te doen aan een houder van een ceel, wiens
naam of adres niet aan hem bekend is gemaakt, zal dit op kosten van de ceelhouder geschieden
door middel van een aankondiging in een landelijk dagblad naar keuze van de bewaarnemer.
Artikel 37
Eigendomsovergang van de goederen welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd
37.1 Indien de bewaargever de eigendom van de goederen die in bewaring zijn gegeven aan de
bewaarnemer overdraagt aan een derde, worden alle vorderingen die de bewaarnemer heeft op
de bewaargever terstond opeisbaar en dienen de goederen hem tot onderpand tot alle
vorderingen voldaan zijn.
37.2 Indien de eigendom van goederen, welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd, in
geschil is tussen twee of meer partijen, of indien op zodanige goederen beslag wordt gelegd
door derden, zal de bewaarnemer het recht hebben zijn belang bij de goederen in verband met
zodanig geschil of beslag te beschermen door juridische maatregelen te nemen. De kosten van
deze maatregelen komen voor rekening van de oorspronkelijke bewaargever.
37.3 De oorspronkelijke bewaargever blijft jegens de bewaarnemer aansprakelijk voor alle
vorderingen van de bewaarnemer ter zake of in verband met de bewaarneming, ook indien deze
ontstaan zijn na de overdracht van de goederen, tenzij de bewaarnemer de bewaargever van
deze aansprakelijkheid schriftelijk ontheven heeft.
37.4 Het pandrecht, als omschreven in artikel 34 blijft te allen tijde op de goederen rusten tot
het moment dat alle vorderingen van de bewaarnemer op de oorspronkelijke bewaargever zijn
voldaan.
37.5 Na overdracht van de goederen geldt de nieuwe eigenaar tevens als bewaargever en is hij
naast zijn voorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle in lid 3 van dit artikel bedoelde
vorderingen, ook voor zover deze vóór de overdracht zijn ontstaan.
Artikel 38
Afgifte van de goederen door de bewaarnemer
38.1 Indien een ceel in omloop is, zullen de goederen welke aan de bewaarnemer zijn
toevertrouwd, uitsluitend en alleen worden afgeleverd tegen inlevering van die ceel.
38.2 Indien geen ceel is afgegeven zal de bewaarnemer het recht hebben te verlangen, dat
alvorens de goederen worden afgeleverd, een ontvangstbewijs (inslagbon) of schriftelijke
opgaaf, rechtsgeldig ondertekend door de bewaargever of diens vertegenwoordiger, bij de
bewaarnemer wordt ingeleverd.
Artikel 39
Verlies of tenietgaan van documenten
39.1 Indien een ceel verloren is gegaan, is vernietigd of anderszins niet meer kan worden
getoond en de bewaarnemer daarvan op de hoogte is gebracht per aangetekende brief, in welke
de inhoud van die ceel wordt beschreven, dan zal de bewaarnemer desgevraagd en mits hij
geen reden heeft tot twijfel aan de juistheid van de gronden voor een zodanig verzoek,
tweemaal met een tussenruimte van tenminste veertien (14) dagen kennisgevingen plaatsen in
een landelijk dagblad, waarbij de belanghebbenden bij het desbetreffende document worden
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opgeroepen zich onverwijld ten kantore van de bewaarnemer te vervoegen.
De kosten van deze kennisgevingen dienen op voorhand door degene die rechten op de
goederen pretendeert voldaan te worden.
39.2 De bewaarnemer is gerechtigd een ‘duplicaat ceel’ of een ‘duplicaat delivery order’, ovv
"duplicaat" aan de aanvrager af te geven, mits niemand zich binnen veertien (14) dagen na de
datum van de tweede oproep als rechthebbende op de vernietigde of verloren gegane ceel of
delivery order bij de bewaarnemer heeft gemeld. Door afgifte van zodanige ‘duplicaat ceel’ of
een ‘duplicaat delivery order’ verliest de oude ceel of delivery order zijn geldigheid tegenover de
bewaarnemer.
39.3 Degene aan wie de bewaarnemer een ‘duplicaat ceel’ of een ‘duplicaat delivery order’
heeft afgegeven, vrijwaart de bewaarnemer tegen alle verlies of schade welke van zodanige
afgifte het gevolg mag zijn en betaalt aan de bewaarnemer alle kosten, welke in verband met
afgifte voor de bewaarnemer zijn ontstaan.
Artikel 40
Risico’s en eigen verzekering door bewaargever
40.1 Alle bewaring van goederen in een Koel/Vrieshuis zal geschieden voor rekening en risico
van de bewaargever. De bewaargever dient zich tenminste tegen FLEXA risico's steeds
afdoende te verzekeren. In dergelijke gevallen, uitgebreid met andere risico's die onder een
brandpolis gedekt kunnen zijn, zullen de bewaargever en diens verzekeraar afstand doen van
verhaal jegens de bewaarnemer en alle derden. Op eerste verzoek van de bewaarnemer maakt
bewaargever bewijs van deze verzekering over.
Verzekering door de bewaarnemer
40.2 De bewaarnemer zal enkel op schriftelijk en uitdrukkelijk verzoek van de bewaargever
onder expliciete vermelding van de gewenste dekking, de goederen verzekeren met afstand van
verhaal tegen de bewaarnemer ten voordele en op kosten van de bewaargever, bij een erkende
verzekeringsmaatschappij.
De bewaargever dient de juiste locatie van de goederen aan de verzekeraar mede te delen.
Indien de verzekeraar geen dekking wenst/kan geven voor de goederen van de bewaargever,
dan deelt de bewaarnemer dit onverwijld mede aan de bewaargever.
De bewaarnemer is in dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor een dergelijke weigering.
40.3 In alle gevallen waarin de goederen welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd zijn
verzekerd, is -in geval van schade veroorzaakt door de aard van de goederen die door
bewaargever zijn aangeboden- de bewaargever op eerste verzoek verplicht om de vordering op
de verzekeraar aan de bewaarnemer te verpanden en/of over te dragen, tot meerdere
zekerheid van al hetgeen de bewaargever aan de bewaarnemer verschuldigd is.
40.4 Wordt in geval van schade aan of verlies van de goederen, welke aan de bewaarnemer
zijn toevertrouwd door brand of enige andere oorzaak, diens medewerking ingeroepen voor het
vaststellen van zodanig verlies of zodanige schade, dan zal de bewaarnemer gerechtigd zijn de
door hem gemaakte kosten te vorderen.
40.5 Tenzij anders is overeengekomen, zullen verzekeringen welke door de bewaarnemer op
verzoek van de bewaargever gesloten zijn van maand tot maand doorlopen. Verzekeringen
zullen eindigen aan het einde van de maand, waarin zij door de bewaargever aan de
bewaarnemer zijn opgezegd of aan het einde van de maand waarin de goederen hebben
opgehouden bij de bewaarnemer in bewaarneming te zijn.
Bij aflevering van een deel van de goederen zal de bewaargever aan de bewaarnemer opgeven
voor welk bedrag hij de overblijvende goederen wenst te doen verzekeren.
Bij gebreke van een zodanige opgave zal de bewaarnemer gerechtigd zijn het verzekerd bedrag
te verminderen, in dezelfde verhouding als de goederen in aantal, gewicht of maat verminderd
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zijn.
40.6 Indien de bedragen door de bewaargever doorgegeven aan de bewaarnemer niet
overeenstemmen met de waarde van de goederen en de dekking door verzekering onjuist is,
kan de bewaarnemer hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden.
Artikel 41
Schade aan Koel/Vrieshuis en/of bijbehorende installaties
De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die door de door hem
ter bewaring aangeboden goederen aan het Koel/Vrieshuis, de Koel/Vrieshuisinstallatie en/of
andere bezittingen van de bewaarnemer zijn of worden toegebracht.
Artikel 42
Vorderingen van derden
42.1 Indien door derden vorderingen tegen de bewaarnemer worden ingesteld wegens dood,
lichamelijk letsel, schade in verband met de opslag resp. bewerking van goederen van de
bewaargever of hun aanwezigheid in de Koel/Vrieshuizen, vrijwaart de bewaargever de
bewaarnemer voor alle zodanige vorderingen die tegen deze mochten worden ingesteld.
42.2 Op gelijke voet dient de bewaargever de bewaarnemer te vrijwaren indien de
bewaarnemer in vrijwaring wordt opgeroepen door derden naar aanleiding van een
regresvordering, hoe dan ook genaamd en voortvloeiende uit de door of namens bewaargever
of een partij die is gesubrogeerd in de rechten van de bewaargever of die de rechten heeft
overgenomen van de tegen de bewaargever ingestelde vordering tot vergoeding van schade
toegebracht aan goederen van de bewaargever.
Artikel 43
Aansprakelijkheid van de bewaarnemer
43.1 De bewaarnemer dient zijn opdrachten met redelijke zorg, diligentie en inzicht uit te
voeren en draagt zorg als een goed huisvader voor de aan hem toevertrouwde goederen.
43.2 Indien de bewaarnemer toch een fout of nalatigheid verweten kan worden in de uitvoering
van de aan hem gegeven opdracht, is de bewaarnemer gerechtigd zijn aansprakelijkheid te
beperken.
Die aansprakelijkheid wordt beperkt tot de directe materiële schade en/of financiële schade die
het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen fout of nalatigheid.
De vergoeding van de materiële schade en/of het verlies die rechtstreeks het gevolg is van een
concreet bewezen fout, zal nooit meer dan de werkelijke schade kunnen bedragen. De
aansprakelijkheid van de bewaarnemer wordt beperkt tot 8,33 STR. Het bedrag wordt
omgerekend in euro op basis van de waarde van die munteenheid op de datum van het
schadegeval of op de datum die door de partijen in onderling overleg wordt aanvaard) per
kilogram bruto gewicht aan beschadigde en/of verloren gegane goederen en tot € 25.000 per
schadegeval of reeks van schadegevallen met één en dezelfde oorzaak.
Voor schade veroorzaakt aan het schip of vervoermiddel waarmee de goederen worden aan- of
weggevoerd, bedraagt de maximale aansprakelijkheid € 25.000.
Ingeval van samenloop van verschillende vorderingen met betrekking tot schade aan het schip
of vervoermiddel, schade aan of verlies van goederen of materieel, ter beschikking gesteld door
de opdrachtgever of door derden, is de maximum aansprakelijkheid niettemin beperkt tot
€ 50.000 ongeacht het aantal benadeelden.
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43.3 De bewaarnemer is nooit aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële
schade.
43.4 De bewaargever kan de bewaarnemer verzoeken om eenmaal per jaar een stocktelling te
doen. De stocklijst van de bewaargever zal na deze stocktelling vergeleken worden met die van
de bewaarnemer.
Indien na vergelijking een positief stockverschil geconstateerd wordt, zal de stocklijst van de
bewaargever worden afgestemd op de stocklijst van bewaarnemer, zulks zonder enig negatief
gevolg voor bewaarnemer.
Deze nieuwe lijst wordt afgetekend en geldt tussen partijen als bewijs van stock voor het
nieuwe aan te vangen stockjaar/stockperiode.
43.5 Indien een negatief stockverschil vastgesteld wordt, welk verschil meer dan 0,2% van
het jaarvolume bedraagt, of een ander vooraf tussen partijen overeengekomen percentage,
dient de bewaarnemer een schadevergoeding te betalen aan de bewaargever. Van dit negatief
stockverschil dienen de goederen waar reeds een schadevergoeding voor betaald is door de
bewaarnemer afgetrokken te worden. Na betaling van de schadevergoeding wordt de stocklijst
van de bewaargever afgestemd op de stocklijst van bewaarnemer.
Deze nieuwe lijst wordt afgetekend en geldt tussen partijen als bewijs van stock voor het
nieuwe aan te vangen stockjaar/stockperiode.
43.6 Onder jaarvolume wordt verstaan het totaal van de inkomende, uitgaande en
behandelde hoeveelheden goederen.
43.7 De schadevergoeding is de door bewaargever te bewijzen aankomstwaarde van de
desbetreffende stockverschillen boven het overeengekomen percentage. De aansprakelijkheid
voor stockverschillen is beperkt zoals voorzien in artikel 43.2.
43.8 Met "aankomstwaarde" wordt de kostprijs van de goederen, verhoogd met de
transportkost tot de inontvangstname door de bewaarnemer, bedoeld.
Artikel 44
Overmacht
44.1 Onder overmacht in de zin van deze BVBVK voorwaarden dient te worden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de Wet, de rechtspraak en de rechtsleer wordt begrepen, alle oorzaken,
direct dan wel indirect, waardoor de bewaarnemer redelijkerwijs niet aan zijn verplichtingen uit
hoofde van de bewaarnemingsovereenkomst kan voldoen, werkstakingen in het eigen bedrijf en
het uitvallen van de Koel/Vrieshuisinstallaties daaronder begrepen.
44.2 De bewaarnemer is nooit aansprakelijk voor een eigen gebrek van de goederen, zoals:
natuurlijke hoedanigheid van de goederen;
 kwaliteitsveranderingen door verloop van de tijd;
 schimmel en innerlijk bederf;
 groei van micro organismen;
 gisting, roest, uitslaan, bevriezing, smelten, stollen;
 vergassen, indroging, gewichtsverlies, lekkage en bederf;
 schade door ratten, muizen, insecten, wormen en ander ongedierte;
 schade veroorzaakt door andere goederen;
 verborgen gebreken van Koel/Vrieshuisgebouwen en/of Koel/Vrieshuisinstallaties;
44.3 De bewaarnemer is niet gehouden zijn verplichtingen na te komen gedurende en na de
periode waarin de overmacht of de gevolgen daarvan de nakoming van zijn verplichtingen
belemmeren of verhinderen.
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Artikel 45
Werkingssfeer van beschermende bepalingen
Alle onderaannemers, agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht
hebben ontvangen van, of die zijn aangesteld dan wel in dienst genomen door de bewaarnemer,
genieten ieder voor zich dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen,
ontheffingen en beperkingen van de aansprakelijkheid als deze die ten aanzien van de
bewaarnemer zelf zullen gelden ingevolge deze BVBVK voorwaarden of ingevolge de
bewaarnemingsovereenkomst tussen partijen.
Artikel 46
Verval van vorderingen tegen de bewaarnemer
46.1 Alle vorderingen tegen de bewaarnemer vervallen, indien de schade, het verlies,
vorderingen van derden, boetes, resp. kosten niet te zijner kennis zijn gebracht uiterlijk binnen
vierentwintig (24) uur nadat de goederen door de bewaargever in ontvangst zijn genomen,
tenzij de bewaargever aantoont de schade, het verlies, de vorderingen van derden, de boetes
resp. de kosten niet eerder te hebben kunnen melden, in welk geval melding dient te
geschieden binnen vierentwintig (24) uur nadat voornoemde feiten aan bewaargever kenbaar
zijn geworden.
46.2 Elk vorderingsrecht van bewaargever tegen bewaarnemer vervalt zes (6) maanden na
afloop van de dag waarop enige schade aan of verlies van de goederen ter kennis van de
bewaargever is gebracht, c.q. de bewaargever enige schade met inachtneming van de in lid 1
van dit artikel ter kennis heeft gebracht van de bewaarnemer, tenzij binnen genoemde periode
de vordering in rechte aanhangig is gemaakt.
Artikel 47
Verwerking van persoonlijke data
47.1 De bewaarnemer en bewaargever verbinden zich er elk toe om de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en om ervoor te zorgen dat ook hun personeel,
consultants en onderaannemers deze wetgeving respecteren.
47.2 De bewaarnemer verwerkt als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ de identificatie- en
contactgegevens van de bewaargever en/of haar medewerkers en de vervoerder aangesteld
door de bewaargever, voor het voeren van een klantenadministratie en beheer van eventuele
betwistingen.
47.3 De bewaargever garandeert over voldoende rechtsgrond te beschikken om de
persoonsgegevens door te geven aan de bewaarnemer en de betrokkenen, inclusief de
vervoerder en zijn medewerkers, deze informatie omtrent de verwerking van data te bezorgen
inclusief de verwijzing naar de Privacyverklaring.
47.4 De bewaarnemer heeft passende maatregelen genomen teneinde privacy en beveiliging
van de persoonsgegevens te garanderen. De bewaarnemer geeft enkel aan een beperkt aantal
werknemers (“need to know” principe) toegang tot de persoonsgegevens. De bewaarnemer
brengt de bewaargever op de hoogte over hoe diens privacy en rechten gewaarborgd worden.
Artikel 48
Vertalingen
Deze BVBVK Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse, Franse als in de Engelse taal
beschikbaar. De BVBVK voorwaarden worden aan de klant overgemaakt in de taal van het
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taalgebied waar de onderneming van de bewaarnemer gevestigd is. Op vraag van de klant kan
een vertaling toegevoegd worden. In geval van tegenspraak tussen de Nederlandse en de
Engelse tekst zal enkel de Nederlandse tekst bindend zijn. In geval van tegenspraak tussen de
Franse en de Engelse tekst zal enkel de Franse tekst bindend zijn. In geval van tegenspraak
tussen de Nederlandse en de Franse tekst, zal enkel de tekst van de taal van de overeenkomst,
of bij gebreke daarvan, van de prijsopgave of van het voorstel, bindend zijn.
Artikel 49
Bevoegde rechter en toepasselijk recht
49.1 Op alle overeenkomsten waarop deze BVBVK voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
49.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze BVBVK
voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan arbitrage door één of drie
arbiters. Kiezen partijen voor één arbiter, dan zal deze in onderling overleg worden
aangewezen. Kiezen partijen voor drie arbiters dan zal elk van hen een arbiter aanwijzen. De
twee aangewezen arbiters benoemen gezamenlijk de derde. De arbiters beslissen bindend naar
recht en billijkheid. Iedere partij betaalt aanvankelijk de eigen arbiter terwijl de kosten van de
derde voor rekening van beide partijen komen, ieder voor 50%. Echter zal de partij die in het
ongelijk wordt gesteld alle kosten te dragen hebben alsmede de kosten van rechtsbijstand van
de andere partij. Kunnen partijen niet tot overeenstemming komen over het aantal of de personen van de arbiters, dan beslist daarin de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in het
rechtsgebied waar de bewaarnemer is gevestigd, op verzoek van één van partijen.
Artikel 50
Gedeponeerde BVBVK voorwaarden
Deze BVBVK voorwaarden zijn gedeponeerd middels een i-depot bij het Benelux Bureau voor
Modellen en Tekeningen te Brussel. Hiermee wordt de authenticiteit en de datumregistratie
gegarandeerd.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de bewaarnemingsovereenkomst.
Artikel 51
Auteursrecht
51.1 Deze BVBVK voorwaarden worden uitgegeven door de Beroepsvereniging van Belgische
Vries- en Koelnijverheid. Bij haar berust ook het auteursrecht.
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
51.2 Alleen aan leden van de Beroepsvereniging der Belgische Vries- en Koelnijverheid (Union
Professionnelle Belge des Industries du Froid) is gebruik van deze voorwaarden toegestaan.
De toestemming vervalt automatisch bij het beëindigen van het lidmaatschap.
51.3 Bij gebruik van deze voorwaarden zonder voorafgaandelijke toestemming is een
schadevergoeding van € 5.000 per overtreding verschuldigd.
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