Algemene verkoopsvoorwaarden CVBA Vervoer De Smet

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan
en overeenkomsten met de vervoerder. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever op geen enkele wijze toepassing vinden op de rechtsverhouding tussen
partijen.
2. Protest omtrent deze facturen dient uiterlijk binnen de acht dagen na de factuurdatum
schriftelijk ter kennis worden gebracht op het adres van de maatschappelijke zetel. Bij
gebreke daarvan wordt de factuur als definitief aanvaard.
3. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum
4. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag
interesten opleveren aan de referentie –interestvoet vastgesteld door de ECB, bepaald in de
wet van 2 augustus 2002 tot uitvoering van de Europese richtlijn 2002/35/EG van 29 juni
2000, vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.
Wanneer binnen een termijn van 15 dagen volgend op de verzending van een ingebrekestelling bij per post aangetekende brief de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van
de schuldvordering bovendien van rechtswege vermeerderd worden met 10%, met een
minimum van €125,00 en een maximum van €4000,00, als forfaitaire schadevergoeding voor
de bijkomende administratieve kosten, opvolging van het debiteuren-bestand en
handelsverstoring.
5. De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder tegen zijn schuldenaars, zelfs indien
zij betrekking heeft op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit
zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al
zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. Bovendien dienen de goederen die in het bezit
komen van de vervoerder als pand voor de betaling van zijn schuldvordering jegens zijn
schuldenaar of jegens de eigenaar van, de goederen; dit pand wordt beheerst door de
bepalingen betreffende het handelspand. De vervoerder mag vanaf dat ogenblik het
retentierecht uitoefenen op de goederen die in zijn bezit zijn.
6. Bij opdrachten uitgevoerd per uur begint de arbeidstijd te lopen bij het verlaten van de
standplaats van het voertuig en eindigt de arbeidstijd bij de terugkeer op de standplaats.
7. Indien één of meerdere bedingingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook,
niet van toepassing zijn, blijven de overige bedingingen desondanks geldig.
8. Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen omtrent deze algemene
verkoopsvoorwaarden. Geschillen ingevolge deze voorwaarden zijn onderworpen aan de
rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

