
 Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle bestellingen bij de verkoper als op alle leveringen door de 
verkoper. Eventuele afwijkingen zijn alleen geldig mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. Deze voorwaarden 
zijn gekend door de koper en hebben absolute voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze 
laatste het tegenovergestelde bedingen. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de reglementen 
en gebruiken van de Haven van Antwerpen. In aanvulling op deze voorwaarden beroepen wij ons op de algemene 
voorwaarden voor de goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten aan de haven van Antwerpen, als 
gekend onder A.B.A.S. en K.V.B.G voorwaarden.

2. De opdrachten voor afhalingen, aanleveringen en manipulaties dienen de dag voor uitvoering uiterlijk om 12.00 U in 
ons bezit te zijn. Verkooijen Veem NV zal op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ontstane 
wachturen welke betrekking hebben op zendingen die niet of te laat werden aangemeld. Opdrachten die niet tijdig 
meegedeeld werden zullen niet uitgevoerd worden tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bevestigd door Verkooijen 
Veem NV. 

3. De producten worden beschouwd als zijnde onder toezicht van Verkooijen Veem NV vanaf het moment dat de 
goederen zich in silo, of geplaatst in magazijn bevinden en tot zij geladen in of op het vervoermiddel zijn.

4. De klant verbindt er zich toe om op zijn kosten de goederen te verzekeren tegen alle risico’s. De klant doet afstand van 
verhaal ten voordele van Verkooijen Veem NV voor schade ingevolge diefstal door een derde, storm, waterschade, 
natuurrampen en  de zogenaamde FLEXA – risico’s  (brand, ontploffing, bliksem en botsing van luchtvaartuigen ). De klant 
aanvaardt dat hij in geen geval Verkooijen Veem NV aansprakelijk kan stellen voor deze risico’s, noch voor de schade 
die hierdoor zou ontstaan. Tevens aanvaardt de klant dat hij, in het geval waarin hij zou nalaten om bij zijn verzekeraar 
afstand van verhaal ten voordele van Verkooijen Veem NV te bedingen, hij  Verkooijen Veem NV zal vrijwaren voor iedere 
aanspraak die door de verzekeraar of een derde gemaakt wordt ingevolge een schadegeval. De opdrachtgever zal ook 
zelf instaan voor de opruiming en verwijdering van de beschadigde goederen.

5. Verkooijen Veem NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of onrechtstreekse schade of verlies van 
goederen van de klant, noch voor schade en/of verlies te wijten aan onachtzaamheid of daden van de klant of haar 
aangestelde.

6. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade en/of het verlies die rechtstreeks het gevolg is van zijn 
bewezen fout. Tevens is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 2 � per kg beschadigde of verloren 
goederen. Voor staalproducten wordt een aansprakelijkheidsbeperking tot 1.000 � per collo gehanteerd. Afgezien van 
het aantal collo of het gewicht zal de maximum aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan 25.000 � per gebeurtenis 
of reeks van gebeurtenissen uit één en dezelfde oorzaak ontstaan. Voor schade veroorzaakt aan het vervoermiddel 
zal de aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan 25.000 �. In geval van samenloop van verschillende vorderingen met 
betrekking tot schade aan het vervoermiddel, schade aan of verlies van goederen of materieel, zal de zal de maximum 
aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan 25.000 � welk ook het aantal benadeelden wezen.

7. In geen geval zal Verkooijen Veem NV aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het overschrijden van de maximale 
gewichtsbeladingen, noch voor het onvoldoende of niet correct zekeren door de transporteur van zijn lading. De klant 
aanvaardt dat hij zelf samen met degene die gelast werd met het transport alle verantwoordelijkheid hiervoor draagt, 
zonder dat hij Verkooijen Veem NV aansprakelijk kan stellen.  De klant verbindt er zich toe zijn vervoerders duidelijk op de 
hoogte te stellen  omtrent het gewicht van de te laden zendingen zodat deze laatste maatregelen kan nemen om  zich 
te houden aan de wettelijk voorziene bepalingen.  

8. Alle kosten die voortkomen uit beslissingen van de overheid en alle vorderingen welke de overheden jegens de 
opdrachtnemer hebben of menen te hebben, alsmede alle kosten welke de opdrachtnemer zal moeten maken om 
zich tegen dit soort aanspraken te verdedigen zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal tevens alle 
voorgeschoten gelden terugbetalen op vertoon van de stavingstukken hiervoor. 

9. Om geldig te zijn dient iedere klacht schriftelijk en ten laatste binnen 8 dagen volgend op de gebeurtenis die hiertoe 
aanleiding geeft, te gebeuren per aangetekend schrijven. Onverminderd de voorgaande bepalingen vervalt elke 
vordering tegen de opdrachtnemer één jaar na de vaststelling van de schade en/of tekorten, of bij betwisting hieromtrent 
één jaar na de datum der factuur, tenzij de wet een kortere termijn voorziet.

10.  Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen. Voor elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, 
zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente verschuldigd zijn aan 12% per jaar. In geval van niet betaling op 
de vervaldag is de koper bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd gelijk 
aan 10% van het bedrag dat onbetaald was op de vervaldag, met een minimum van 150,00 �. De niet betaling op de 
vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege 
onmiddellijk en in één keer opeisbaar, zelfs wanneer er eerdere betalingsfaciliteiten toegestaan werden zijn geworden.

11. Tot zekerheid voor de betaling van alle sommen die de opdrachtgever voor de behandeling, de opslag en bijkomende 
activiteiten voor deze en vorige goederen aan de opdrachtnemer verschuldigd is, wordt een retentierecht en pand 
verleend, zelfs wanneer er warrants of opslagcertificaten aan toonder zijn uitgesteld.

12. Enkel het Belgische recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst. In geval van betwisting, zijn enkel de 
rechtbanken van Turnhout en het Vredegerecht van Hoogstraten bevoegd, onverlet het recht van Verkooijen Veem NV 
om een rechtsprocedure aan te vatten voor de Rechtbank van de plaats van de vestiging van de opdrachtgever.


