FACTUURVOORWAARDEN
1.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen
beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, waarvan de medecontractant verklaart kennis te
hebben genomen en ze te aanvaarden. Onderhavige algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde
op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de medecontractant.

2.

Al onze vervoerverrichtingen geschieden op basis van de bepalingen van het CMR-verdrag.
Al onze expeditieverrichtingen geschieden op basis van de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden
van 24 juni 2005.
All onze logistieke prestaties worden verricht op basis van de Algemene Logistieke Voorwaarden van
27 november 2003.
In geval van strijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de Algemene Belgische
Expeditievoorwaarden van 24 juni 2005 en/of de Algemene Logistieke Voorwaarden van 27 november
2003 prevaleren de voor ons meest gunstige voorwaarden.

3.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel. Bij niet-betaling van een factuur op haar
vervaldag is van rechtswege een conventionele interest van 12% per jaar en een forfaitaire
schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR verschuldigd.
De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag of enig ander feit dat op de insolvabiliteit van de
medecontractant kan wijzen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen
schulden met zich mee en laat ons tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te
schorsen en/of te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op
schadevergoeding van de medecontractant. Eventuele ontvangen voorschotten/betalingen gelden als
conventioneel schadebeding.

4.

Tot zekerheid van alle vorderingen op de medecontractant, beschikken wij over een pandrecht en een
retentierecht op alle goederen, welk de medecontractant ons toevertrouwt, ongeacht of de vorderingen
ook betrekking hebben op de goederen in kwestie. Alle goederen en al onze facturen worden
beschouwd als deel uitmakend van eenzelfde overeenkomst, die niet vatbaar is voor verdeling. De
medecontractant garandeert in dit verband het beschikkingsrecht te hebben over deze goederen, tenzij
hij voorafgaand aan de overhandiging aan ons schriftelijk heeft te kennen gegeven geen
beschikkingsrecht over de goederen te hebben.

5.

De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.
Het Belgisch recht is van toepassing.

