Algemene voorwaarden voor goederenbehandeling
Artikel 1
Onderhavige Algemene Voorwaarden voor Goederenbehandeling (verder: ‘AVGB’) zijn een essentieel onderdeel van elke overeenkomst
tussen de Opdrachtgever en VAN MOER STEVEDORING NV (verder: ‘VMST’). Elke afwijking van deze AVGB dient voor elke specifieke
opdracht afzonderlijk, schriftelijk overeengekomen. De Opdrachtgever dient deze AVGB aan zijn eigen opdrachtgever(s) op te leggen en hij
vrijwaart VMST tegen alle aanspraken die zijn eigen opdrachtgevers tegen VMST zouden richten.
Artikel 2
Behalve voor haar concreet bewezen intentionele fout en/of deze van haar aangestelde(n), is VMST niet aansprakelijk voor beschadiging
en/of verlies (hetzij van de behandelde goederen, hetzij van het te behandelen vervoermateriaal en/of van andere goederen van welke
aard ook,eigendom van de Opdrachtgever of door hem gebruikt of aan VMST toevertrouwd), welke de oorzaak of het verlies ook is. De
schadelijdende partij dient van de door hem beweerde intentionele fout van VMST het bewijs te leveren. VMST is niet verantwoordelijk
voor fouten, ook intentionele, en voor schade veroorzaakt door onderaannemers en/of bij goederenbehandeling betrokken derden. De
Opdrachtgever zal in dit geval de onderaannemer of de derde rechtstreeks aanspreken. De Opdrachtgever verbindt er zich toe om zijn
verzekeraar op de hoogte te brengen van onderhavige AVGB en van de afstand van verhaal tegenover VMST.
Artikel 3
De aansprakelijkheid van VMST is beperkt tot 875 € per collo en tot 125 € per ton voor stortgoederen. Per schadegeval en afgezien van het
aantal colli, zal de maximumaansprakelijkheid van VM ST nooit meer bedragen dan 2.500,00 €. Voor schade veroorzaakt aan het schip of
vervoermiddel zal de aansprakelijkheid van VMST nooit hoger zijn dan 25.000,00 €. Ingeval van samenloop van verschillende vorderingen
met betrekking tot schade aan het schip of vervoermiddel, schade aan of verlies van goederen of materieel, ter beschikking gesteld door de
Opdrachtgever of door derden, zal de totale verantwoordelijkheid van VMST niet meer bedragen dan 37.500,00 €, ongeacht het aantal
benadeelden.
Artikel 4
Behoudens schriftelijke verzekeringsopdracht, verbindt de Opdrachtgever er zich toe ten opzichte van VMST zelf alle risico’s, inclusief
brand- en waterschade, te dragen, met afstand van elk verhaal door hemzelf en/of door zijn verzekeraars. VMST verbindt er zich toe om af
te zien van elk verhaal ten aanzien van de Opdrachtgever in geval van brandschade aan de installaties. De opdrachtgever vrijwaart VMST
tegen alle aanspraken die derden met miskenning van de overeengekomen afstand van verhaal zouden stellen lastens VMST.
Artikel 5
De Opdrachtgever verbindt er zich toe om voorafgaandelijk aan de opdrachtuitvoering schriftelijk de aandacht van VMST te vestigen op de
karakteristieken en eigenschappen van de te behandelen goederen. Uitsluitend de Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor alle mogelijke
schade die verband houdt met de eigenschappen en karakteristieken van de goederen en dit ongeacht of de voorafgaande mededeling van
deze eigenschappen en karakteristieken aan VMST volledig, onvolledig, onjuist zou zijn en/of helemaal niet zou zijn gebeurd. Daarenboven
verbindt de Opdrachtgever er zich toe om VMST te vrijwaren tegen elke vordering van derden die hieruit voortspruit.
Artikel 6
Indien de Opdrachtgever niet uiterlijk bij het beëindigen van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd heeft geprotesteerd, vervalt
elke aansprakelijkheid in hoofde van VMST.
Artikel 7
De facturen van VMST zijn contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. Elke schuld die niet op de vervaldag betaald is, wordt
verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een vergoedende rente gelijk aan de wettelijke rente zoals bepaald door de Wet
van 2 augustus 2002 betreffende de Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, en verder verhoogd met een forfaitaire
schadevergoeding gelijk aan 10% van de schuld ter dekking van economische en administratieve schade, onverminderd het recht van VMST
om het bestaan van een grotere schade te bewijzen. Ingeval van gerechtelijk incasso wordt de schuldvordering daarenboven verhoogd met
de advocaatkosten.
Artikel 8
Tot zekerheid voor de betaling van alle sommen die de Opdrachtgever voor de goederenbehandeling, de opslag en bijkomende activiteiten
voor deze en vorige opdrachten aan VMST verschuldigd is, wordt VMST een uitgebreid retentie- en pandrecht toegekend, in
overeenstemming met artikel 1948 van het Burgerlijk Wetboek en met de bepalingen van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand,
zelfs wanneer er warrants of opslagcertificaten aan toonder uitgesteld zijn. Wanneer de Opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft om
zijn schulden te voldoen, is VM ST gerechtigd de goederen te doen verkopen volgens de procedure van de Wet van 5 mei 1872 op het
Handelspand.
Artikel 9
Onverminderd de voorgaande bepalingen vervalt elke vordering tegen VMST één jaar na de vaststelling van de schade en/of de tekorten,
of bij betwisting hieromtrent, één jaar na de factuurdatum, tenzij de Wet ten deze in een kortere termijn voorziet.
Artikel 10
Ter beslechting van alle geschillen zijn uitsluitend de Antwerpse Rechtbanken bevoegd, tenzij VMST er de voorkeur aan geeft om voor een
andere Rechtbank te dagvaarden. Het Belgische recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen van VM ST met de Opdrachtgever.
Artikel 11
Voor al wat niet geregeld is in de onderhavige AVBG, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor de Goederenbehandeling en
de er aan verwante activiteiten aan de Haven van Antwerpen (ABAS – VBG voorwaarden) neergelegd ter Griffie van de Kamer van
Koophandel en Nijverheid van Antwerpen op 31 december 1991, evenals naar de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden (2005),
gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder nummer 009237.

