
ALGEMENE VOORWAARDEN       

Artikel 1 – Geldigheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, toevertrouwde opdrachten, 
gesloten overeenkomsten, rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen. Mogelijk afwijkende bijzondere 
voorwaarden zijn slechts bindend voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben en schriftelijk door beide 
partijen werden overeengekomen.  

Artikel 2 – Expeditie-, Douane- en BTW- verrichtingen : 

Alle expeditie-en douane verrichtingen en BTW opdrachten zijn onderworpen aan de Belgische 
Expeditievoorwaarden 2005. 

Elke opdracht van Fiscale vertegenwoordiging zal het voorwerp zijn van een afzonderlijk contract. 

Artikel 3 – Transport  

Elk vervoer van goederen, zowel nationaal als internationaal gebeurt steeds overeenkomstig de internationale 
verdragen met inbegrip van de daarin voorziene aansprakelijkheidsbeperkingen alsook de nationale wetgeving van 
dwingend recht die op het betreffend vervoer van toepassing is alsook de voorwaarden zoals vermeld op de 
cognossementen dan wel vrachtbrieven. 

Artikel 4 – Behandeling van goederen   

Behandeling en opslag van goederen en alle aanverwante activiteiten zullen uitgevoerd worden overeenkomstig de 
Algemene Voorwaarden voor Goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten in de haven van Antwerpen, 
inclusief afstand van verhaal in geval van schade aan/verlies van goederen zowel door de opdrachtgever als door zijn 
verzekeraar(s). Echter, in afwijking op deze voorwaarden zijn wij slechts aansprakelijk voor de schade/verlies die het 
rechtstreeks gevolg is van onze concreet bewezen eigen zware fout en/of van onze aangestelden, met uitsluitsel van 
elke immateriële schade.   

Artikel 5 – Goederen- en Transport- Verzekering 

Geen enkele afzonderlijke goederen- of transportverzekering wordt  afgesloten voor het vervoer, de verzending en de 
opslag van de goederen zonder dat wij daarvoor van onze opdrachtgever de schriftelijke opdracht ontvangen.  

Artikel 6 – Scheepsagentuur  

Op al onze activiteiten als scheepsagent zijn de algemene voorwaarden van de Antwerpse scheepvaartvereniging van toepassing , 
voor zover niet anders bedongen. 

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden en factuurprotest  

Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder uitstel, tenzij hierop een afwijking schriftelijk werd overeengekomen. 
Betalingen mogen in geen geval afhankelijk zijn van bijzondere omstandigheden of van de goede uitvoering van de in 
rekening gebrachte, of andere, verrichtingen. Elk factuurprotest dient, om geldig te zijn, schriftelijk en binnen de acht 
werkdagen, te tellen vanaf de factuurdatum, ingediend te worden.  

Bij het niet-betalen van de factuur of een deel ervan op de betalingsdatum  is van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan de interest zoals bepaald in de Wet van 02/08/2002 betreffende 
de Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. 
 
Het enkel niet-betalen van de factuur of een deel ervan geeft aanleiding tot een verhoging van 10% met een 
minimumbedrag van 50 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding onafgezien van alle kosten verbonden aan het 
invorderen van de factuur. 
 
 
 
 
 



Artikel 8 – Geschillen en Rechtskeuze 

Door het aanvaarden van onze tussenkomst erkent de cliënt dat deze voorwaarden gekend en van toepassing zijn 
tussen de partijen. Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

Artikel 9 – Bijkomende Voorwaarden  

Bijkomende Voorwaarden van toepassing op iedere vorm van dienstverlening door Container Clearing International 
N.V. verricht, die op eerste verzoek gratis kunnen worden toegezonden : 

- Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden 2005, zoals gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad d.d. 24 juni 2005 onder nr. 05090237. 

- Algemene voorwaarden Eurotunnel 
 
De opdrachtgever erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat voorzover een onderaannemer  zich kan beroepen op hetzij 
algemene voorwaarden die gebruikelijk zijn in de betrokken sector, hetzij nationale wetgeving, hetzij internationale 
verdragen dewelke aanleiding zouden geven tot een beperktere aansprakelijkheid dan wel een beperktere 
vergoeding, deze voorwaarden/wetgeving/verdragen eveneens door ons ingeroepen kunnen worden. 

 

 

 

http://www.royalburgergroup.com/cms/wp-content/uploads/2015/11/AlgBelgExpVoorwNEDERLANDS.pdf

