Algemene voorwaarden
Art. 1 Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een essentieel onderdeel van elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en VAN
MOER CLEANING & REPAIR BVBA voor elke opdracht tot tankreiniging en/of herstelling en/of opwarming en/of tijdelijke opslag van
containers. Deze Algemene Voorwaarden vullen de tussen de partijen geldende CTC – Algemene Tankreinigingsvoorwaarden aan, en
hebben hierop voorrang. Elke afwijking van deze voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen en voor elke specifieke
opdracht afzonderlijk.
Art. 2 Tenzij in geval van intentionele fout van hemzelf of van zijn aangestelden, is VAN MOER CLEANING & REPAIR BVBA niet aansprakelijk
voor beschadiging en/of verlies (hetzij van behandelde goederen, hetzij van de te behandelen vervoermaterialen en andere goederen van
welke aard ook, toebehorende aan de opdrachtgever of door hem gebruikt of aan hem toevertrouwd); - welke de oorzaak of het verlies
ook zij. Het bewijs van het opzet zal dienen geleverd te worden door de schadelijdende partij. Zulks geldt ook voor aanvaarde opslag of
verblijf van volle of lege containers op de installaties van VAN MOER CLEANING & REPAIR BVBA.
Art. 3 Indien door schuld van het reinigingsbedrijf het reinigen, opwarmen, op temperatuur houden, niet conform de opdracht is
uitgevoerd en het bewijs hiervan door de opdrachtgever is geleverd, dan is de aansprakelijkheid van het reinigingsbedrijf beperkt tot het
opnieuw uitvoeren van de overeengekomen handeling. Meerdere schadevergoeding is niet verschuldigd.
Art. 4 De vervoerder is er toe gehouden het reinigingsbedrijf te vergoeden voor elke schade veroorzaakt tijdens het verblijf op haar
terreinen, door het voertuig en/of zijn inhoud.
Art.5 De door de behandelaar gefactureerde bedragen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VAN MOER CLEANING &
REPAIR BVBA. In geval van laattijdige betaling zullen de onbetaald gebleven factuurbedragen vanaf de factuurdatum van rechtswege en
zonder voorafgaandelijke aanmaning een verwijlintrest opleveren gelijk aan 1,5 % per maand; - daarenboven zullen de onbetaald gebleven
bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, forfaitair worden verhoogd met 15 % op de eerste schijf van 2.500 €
(met een minimum van 125 €), 10 % op de schijf tussen 2.500 € en 12.500 € en 5 % op de schijf boven de 12.500 €. Het reinigingsbedrijf is
gerechtigd om goederen, gelden en documenten onder zich te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar totdat
alle opeisbare bedragen en vorderingen van het reinigingsbedrijf zijn voldaan.
Art. 6 Voor de beslechting van alle betwistingen en geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd tenzij het
reinigingsbedrijf er de voorkeur aan zou geven om voor een andere Rechtbank te dagvaarden; - het Belgisch Recht is van toepassing op alle
rechtsverhoudingen van het reinigingsbedrijf met zijn opdrachtgever.

