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GROEP DE CLERCQ  
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
TITEL I : Algemeen 
 
 
The general terms and conditions are formulated below in Dutch and can be obtained in English, 
Slovakian or Spanish upon simple request to INTERNATIONAAL TRANSPORT G. DECLERCQ NV. The 
absence of this request implies that the client accepts the content of the general terms and 
conditions without reservations of any kind. 
 
 
1. Toepassingsgebied 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen GROEP DE 
CLERCQ en haar contractspartijen, ongeacht of deze contractspartij een handelaar dan wel een 
particulier uitmaakt. 
 
Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van de contractspartij, onder welke vorm dan ook, op 
geen enkele wijze toepassing kunnen vinden in de professionele relatie tussen GROEP DE CLERCQ 
en de contractspartij. 
 
Door de loutere aanvaarding van de aanbieding door GROEP DE CLERCQ, of door het begin van 
uitvoering van haar diensten en activiteiten aanvaardt de contractspartij onderhavige algemene 
voorwaarden.  
 
Het is GROEP DE CLERCQ toegestaan om deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen ingevolge 
gewijzigde regelgeving of ingevolge een beslissing van GROEP DE CLERCQ. GROEP DE CLERCQ zal 
de contractspartij schriftelijk verwittigen van alle wijzigingen of vervangingen. 
 
Afhankelijk van de diensten en/of activiteiten die door GROEP DE CLERCQ moeten worden verricht, 
zijn één of meerdere titels van deze algemene voorwaarden van toepassing: 
Titel I is steeds van toepassing 
Titel II is van toepassing wanneer GROEP DE CLERCQ ten overstaan van haar contractspartij 
optreedt als vervoerder of commissionair-vervoerder, ongeacht welk soort transport plaats dient te 
vinden. 
Titel III is van toepassing wanneer GROEP DE CLERCQ enige goederen onder zich dient te houden, 
zij het voor of na een transport, dan wel los van eender welk transport, alsook op alle VAL diensten 
en activiteiten. 
Voor zover meerdere titels terzelfdertijd van toepassing zijn op de opdracht die uitgevoerd wordt 
door GROEP DE CLERCQ zal, in het geval verschillende artikels dezelfde materie regelen, het artikel 
dat voor GROEP DE CLERCQ het voordeligst is, toepassing verkrijgen. 
 
 
2. Definities 
 
- Onder “GROEP DE CLERCQ” wordt begrepen, een of meer van de volgende vennootschappen: 
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* INTERNATIONAAL TRANSPORT GILBERT DE CLERCQ NV, met maatschappelijke zetel te 
Kapelanielaan 10, 9140 Temse, België en met ondernemingsnummer 0436.985.295. 
* DE CLERCQ LOGISTIEK NV, met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 10, 9140 Temse, 
België, en met ondernemingsnummer 0859.586.185. 
* DE CLERCQ SERVICES NV, met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 10, 9140 Temse, 
België, en met ondernemingsnummer 0551.870.117. 
* DE CLERCQ SLOVAKIA SRO, met maatschappelijke zetel te Racianska 66, 81302 Bratislava, 
Slovakije, en met ondernemingsnummer 36.288.098 . 
* GILBERT DE CLERCQ ESPANA SA, met maatschappelijke zetel te C/P Agrimont Zaldivar, 4 
bajo, 31500 Tudela (Navarra), Spanje, en met ondernemingsnummer ESW3175315E . 

  
- Onder “contractspartij” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan iedereen die een opdracht 
verstrekt, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaat met  GROEP DE CLERCQ, met dien 
verstande dat de fysieke opdrachtgever door het geven van de opdracht of het aangaan van een 
rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit 
de opdracht voortvloeiende verplichtingen. 
 
- Onder “aanbieding” wordt begrepen: elke opgave van diensten en/of prijzen door GROEP DE 
CLERCQ, in welke vorm dan ook. 
 
- Onder “CMR” wordt begrepen het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg van 19 mei 1956 met inbegrip van alle wijzigingen. 
 
- De “drempel” is de feitelijke en fysische ingang van de bedrijfsterreinen van de opdrachtgever, 
verlader of geadresseerde, al dan niet begrensd en/of aangeduid door borden, afsluitingen, poorten 
of andere materialen om terreinen af te bakenen. 
 
- Onder “Algemene Belgische expeditievoorwaarden” wordt begrepen de voorwaarden zoals 
opgemaakt door de Nationale Confederatie de Expediteurs van België VZW en gepubliceerd in de 
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005. 
 
- Onder “VAL activiteiten en diensten” wordt verstaan: diensten zoals picking, (re)packing, 
(re)labelling, reconditioning, (re)sampling etc. en alle andere fysische en intellectuele gelijkaardige 
diensten aan de goederen die aan GROEP DE CLERCQ worden toevertrouwd. 
 
- Onder “overmacht” wordt verstaan: een uitzonderlijke gebeurtenis of omstandigheid, die 
onvoorzienbaar en onvermijdbaar is, en niet toerekenbaar aan de partij die zich erop beroept en 
welke het voor die partij geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt om haar verplichtingen uit de 
overeenkomst na te komen. 
 
Wordt in elk geval steeds als overmacht aanzien: 
* natuurlijke catastrofes zoals epidemie, branden, tsunami’s, blikseminslag, aardbeving, orkanen, 
windhozen, vulkanische activiteit etc. 
* vijandigheden of oorlogsdaden. 
* sabotage of rellen door andere dan werknemers van partijen, nationale of regionale stakingen en 
enig overheidsoptreden, al dan niet legaal alsook bevel van hogerhand (“zgn. fait du prince”). 
* brand/ontploffing. 
 
Wordt zeker niet als overmacht aanzien: 
* betalingsproblemen, insolventie of het onvermogen om voldoende financiering te voorzien. 
* tekorten van onderaannemers, werknemers, uitrusting of materiaal, of het uitvallen daarvan (tenzij 
dit het gevolg is van een situatie van overmacht zoals hierboven omschreven). 



 3 

* het niet kunnen bekomen of behouden van een benodigde vergunning, toelating, goedkeuring, 
licentie, visum, certificaat of gelijkaardig stuk (tenzij zulks zou veroorzaakt zijn door een situatie van 
overmacht zoals hierboven omschreven). 
* koerswijzigingen van de munt. 
* wijzigingen van toepasselijk recht. 
* problemen die zouden rijzen met onderaannemers of leveranciers. 
 
- “Inslag van goederen” betreft het hele traject van de in een opslagruimte binnenkomende 
goederenstroom zoals, doch niet uitsluitend, het lossen uit het vervoermiddel, in ontvangst nemen 
en controleren van de lading en registratie in het opslagsysteem en fysieke plaatsing in de 
opslagruimte en alle daarmee gepaard gaande administratieve handelingen. 
 
- “Opslag van goederen” omvat het kortstondige of langdurige verblijf van goederen van de 
contractspartij of diens derde-contractspartijen in de opslagruimte aangeboden door GROEP DE 
CLERCQ en alle diensten die in verband daarmee gesteld worden (zoals o.a. het bijhouden van 
voorraden). 
 
- “Uitslag van goederen” betreft alle activiteiten gesteld met betrekking tot het verlaten van de 
goederen uit de opslagplaats, zoals, doch niet uitsluitend, het picken, klaarzetten aan de laadkaai 
en laden van de goederen in het vervoermiddel, tot op het ogenblik van in ontvangst name door de 
vervoerder en alle daarmee gepaard gaande administratieve handelingen. 
 
 
3. Aanbiedingen 
 
Aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden louter als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, 
tenzij schriftelijk anders vermeld. 
 
Mondelinge opdrachten zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen de 24 
uur of indien zij door GROEP DE CLERCQ  in uitvoering zijn genomen.  
 
Schriftelijke opdrachten dienen zo volledig mogelijk opgegeven te worden met alle informatie nodig 
voor het correct uitvoeren van de opdracht (aard en aantal goederen, gewicht, soort container, 
container nummer, kaai en of depot, waarde, informatie voor stuwing en ladingszekering, enz.). 
Deze informatie dient voldoende op voorhand in het bezit te zijn van GROEP DE CLERCQ teneinde 
de opdracht te kunnen uitvoeren zoals gevraagd, waarbij dient rekening te worden gehouden met 
o.a. afstand traject, rij- en rusttijden, tijdsvensters op laad en losplaatsen, administratieve 
afhandelingen, vooraanmelding enz. 
 
 
4. Betalingsvoorwaarden 
 
Alle facturen van GROEP DE CLERCQ dienen binnen dertig dagen na factuurdatum op de op de 
factuur aangegeven wijze voldaan te worden, behoudens andersluidende vervaldatum. 
 
Na afloop van de vervaldatum wordt de contractspartij van rechtswege geacht in gebreke te zijn 
zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is op de vervaldag een 
conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het verschuldigde bedrag 
met een minimum van 140 EUR alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 12 % 
per jaar. 
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Eventueel protest nopens de facturen van GROEP DE CLERCQ dient schriftelijk en binnen 14 dagen  
na ontvangst van de factuur te gebeuren per aangetekend schrijven. . 
 
 
5. Pand/retentierecht 
 
Voor zover niet uitdrukkelijk verboden door het recht van het land waar dit pand/retentierecht 
uitgeoefend wordt, geldt het volgende: 
GROEP DE CLERCQ zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of 
goederen die aan haar werden toevertrouwd, zij het voor transport dan wel op enige wijze onder 
zich heeft, en dit tot dekking van alle vorderingen op haar contractspartij, uit welke oorzaak dan 
ook,  
Deze rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het schadebeding en 
eventuele kosten. 
Voor zover deze rechten uitgeoefend werden, en de goederen door GROEP DE CLERCQ vrijgegeven 
werden, doch niet werden opgehaald door de contractspartij of waar geen verdere afspraken rond 
werden gemaakt, en dit binnen de 90 dagen na de vrijgave, zal GROEP DE CLERCQ de mogelijkheid 
hebben om deze goederen te verkopen, en dit op eender welke wijze. 
Voor zover de verschuldigde bedragen vaststaan, en niet betwist worden, zullen deze rechten 
ophouden te bestaan van zodra GROEP DE CLERCQ volledig vergoed werd, dan wel van zodra de 
contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het volledig te vergoeden bedrag. 
Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot kunnen worden, zullen deze 
rechten ophouden te bestaan van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten 
belope van het door GROEP DE CLERCQ ingevorderde bedrag én de contractspartij zich verbonden 
heeft tot het binnen een zekere termijn voldoen van de ingevorderde bedragen, eens deze zijn 
komen vast te staan. 
Voor zover voormelde bepaling zou uitgesloten worden door het nationale recht van het land waar 
de goederen zich bevinden, zal GROEP DE CLERCQ minstens een pan/retentierecht kunnen 
uitoefenen volgens de voorwaarden van dit toepasselijk recht. 
 
 
6. Schuldvergelijking 
 
Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en 
niettegenstaande enige samenloop zal GROEP DE CLERCQ schuldvergelijking dan wel schuldnovatie 
kunnen toepassen op de verplichtingen die GROEP DE CLERCQ ten overstaan van haar schuldeisers 
dan wel contractspartijen heeft, en die deze laatsten op GROEP DE CLERCQ hebben.  
Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening 
van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop. 
Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Wet d.d. 15 december 2004 betreffende 
de financiële zekerheden art. 1295 B.W. niet van toepassing verklaard. 
De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke 
aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan wel 
op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, waaronder niet-
limitatief begrepen kan worden: betalings- en leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting 
voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te 
behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste. 
Voor zover een contractspartij van GROEP DE CLERCQ een factor wenst in te schakelen, dan verplicht 
zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot schuldvergelijking, dan 
wel schuldnovatie. De contractspartij verplicht zich ertoe GROEP DE CLERCQ te vrijwaren tegen elke 
vordering ingesteld door de ingeschakelde factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel 
schuldnovatie. 
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7. Ontbinding – annulering 
 
Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, is de contractspartij er een 
schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met 20 % van de initieel overeengekomen prijs. 
Indien de ontbinding na 14 uur van de dag voor de rit of de voorziene aanvang van de dienst of 
activiteit wordt meegedeeld, stijgt deze schadevergoeding tot 50% van de prijs en bij annulering op 
de dag zelf van de rit bedraagt deze 75% van de prijs.  
 
Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de contractpartij geschokt wordt door daden 
van gerechtelijke uitvoering tegen de contractspartij en/of andere aanwijsbare  gebeurtenissen, die 
het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de contractspartij aangegane verbintenissen in 
vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt GROEP DE CLERCQ zich het recht voor om, zelfs na 
gedeeltelijke uitvoering van de opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan te schorsen om 
van de contractspartij afdoende zekerheden te verkrijgen. 
Indien de contractspartij hierop weigert in te gaan, heeft GROEP DE CLERCQ het recht om de 
opdracht gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren, dit onverminderd eventuele rechten op 
schadevergoeding en interesten in hoofde van GROEP DE CLERCQ. 
 
Er zal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de contractspartij het faillissement 
aanvraagt, dan wel failliet verklaard wordt. 
Alle op het ogenblik van een faillissement openstaande bedragen zullen onmiddellijk opeisbaar 
worden, en artikel 6 van deze titel zal erop kunnen worden toegepast. 
Voor zover GROEP DE CLERCQ enige fiduciaire eigendomsoverdracht heeft geplaatst bij de failliet 
verklaarde partij, zal deze eigendomsoverdracht op het eerste verzoek van GROEP DE CLERCQ een 
einde nemen, en zal deze integraal moeten uitbetaald worden, waarbij toepassing kan gemaakt 
worden van artikel 6 van deze titel. 
 
Indien de contractspartij een beroep doet op de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit 
der ondernemingen, of een gelijkaardige procedure naar het recht van het land waar de 
contractspartij gevestigd is, houdt GROEP DE CLERCQ zich het recht voor om te onderzoeken of een 
verdere samenwerking haalbaar is en om desgevallend de betalingsfaciliteiten te wijzigen. Voor 
zover geen akkoord kan worden bereikt tussen partijen over de nieuwe betalingsfaciliteiten, beschikt 
elke partij over het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder verdere kosten. 
 
 
8. Cross default 
 
Alle ondernemingen die deel uitmaken van  GROEP DE CLERCQ kunnen gebruik maken van de in 
deze voorwaarden opgesomde betalingszekerheden, en kunnen zich beroepen op een door een 
ander lid van  GROEP DE CLERCQ uitgeoefend retentierecht of pandrecht tot zekerheid van de 
betaling van haar vordering, ongeacht de plaats waar de goederen zich daadwerkelijk bevinden 
(onder de hoede van een lid van de GROEP), voor zover niet uitdrukkelijk verboden door het recht 
van het land waar dit pand en/of retentierecht wordt uitgeoefend. 
 
Een inbreuk van de klant op dit contract ten aanzien van één lid van de GROEP zal aanzien worden 
als een inbreuk ten aanzien van alle leden van de GROEP zodat elk lid van de GROEP het recht heeft 
om het contract te beëindigen. 
 
 
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
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Op alle overeenkomsten en contractuele relaties tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. 
 
Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Dendermonde, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1ste lid 
van het CMR-verdrag internationale rechtsmacht hebben. 
 
 
10. Nietigheid 
 
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de 
nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen 
blijven. 
 
 
Titel II: Vervoer 
 
1. CMR 
 
Onverminderd enige andere dwingrechtelijke bepalingen, zijn op elke transportopdracht en haar 
uitvoering, ongeacht of dit een nationaal, dan wel internationaal, gewoon, zwaar of uitzonderlijk 
transport betreft, de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van toepassing. 
 
 
2. Transportdocumenten 
 
De contractspartij is verplicht om tijdig alle documenten, die krachtens wet of reglementaire 
beschikkingen de goederen moeten vergezellen of die vereist zijn voor een goede uitvoering van het 
transport, bij de vracht te voegen. Voor zover GROEP DE CLERCQ de vereiste documenten niet tijdig 
zou ontvangen, houdt zij zich de mogelijkheid voor om de vracht te annuleren, mét recht op 
schadevergoeding, conform art. 7 van titel I van deze voorwaarden. 
Indien het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zou leiden tot enige 
aansprakelijkheid van de vervoerder ten aanzien van derden, uit welke oorzaak ook, zal de 
contractspartij gehouden zijn om de vervoerder te vrijwaren voor alle schades en kosten die daaruit 
zouden voortvloeien, ongeacht de keuze van GROEP DE CLERCQ om het transport al dan niet te 
annuleren. 
De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op 
de vervoersdocumenten, waaronder o.a. de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten, 
aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de 
contractspartij, bij wie zij kunnen worden verhaald. 
 
 
3. Aansprakelijkheid  
 
De aansprakelijkheid van GROEP DE CLERCQ is beperkt tot deze bepaald in het CMR-verdrag en 
eventuele andere dwingende regelgeving. In geen geval zal GROEP DE CLERCQ aansprakelijk 
kunnen gesteld worden voor enige gevolgschade, indirecte schade of schade aan andere goederen 
dan de vervoerde goederen, noch contractueel, noch buitencontractueel (uitgezonderd de gevallen 
waarin door GROEP DE CLERCQ of diens werknemers een grove of opzettelijke fout werd begaan). 
De contractspartij zal GROEP DE CLERCQ vrijwaren voor eventuele schadevorderingen uitgaande 
van diens derde-contractspartijen welke volgens dit artikel niet onder de aansprakelijkheid van 
GROEP DE CLERCQ vallen. 



 7 

 
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de belading, stuwing en lossing van de goederen gebeurt 
door de afzender en/of bestemmeling. In de mate dat de chauffeurs van GROEP DE CLERCQ of van 
de door deze laatste aangestelde vervoerder door de afzender of door de bestemmeling verzocht 
worden om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en 
verantwoordelijkheid van de afzender en/of bestemmeling. GROEP DE CLERCQ draagt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade of vertraging ontstaan door en/of tijdens het laden, lossen en stuwen 
van de goederen. 
GROEP DE CLERCQ is alleszins niet aansprakelijk voor de gevolgen van door de afzender of 
bestemmeling niet meegedeelde informatie met betrekking tot laden/lossen/stuwing. 
 
De in ontvangst name of de aflevering der goederen geschiedt aan de drempel of aan de kaai van  
havens, behoudens andersluidende overeenkomst. De eventueel verder te volgen weg op de 
terreinen van de opdrachtgever, verlader of geadresseerde valt sowieso onder uitsluitende 
verantwoordelijkheid van deze partij, die moet zorgen dat dit veilig kan geschieden.  
 
De aflevering van de goederen op kaai van havens zonder ontlasting van de geadresseerde zal 
beschouwd worden als een in ontvangstname zonder voorbehoud. 
 
De vervoerder neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de staat van containers. Het 
tekenen van het ontvangstbewijs of interchange geldt enkel als ontvangst voor deze container en 
niet voor haar inhoud of staat. De containers gevuld afgegeven aan de vervoerder worden in 
ontvangst genomen zonder onderzoek naar hun inhoud, waarbij het beding “said to contain” van 
rechtswege van toepassing is. 
 
Behoudens andersluidende vermeldingen op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht 
aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de goederen of 
bijzonder belang bij de aflevering. Het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, 
waardepapieren, accijnsgoederen etc.) wordt enkel aanvaard op risico van de contractspartij. 
 
 
4. Vrachtgelden en vervoerskosten 
 
Opgegeven tarieven zijn steeds nettoprijzen excl. BTW. 
 
Eventuele toeslagen dienen hier nog bij geteld te worden, vb.: wachturen, ADR-toeslag, douanescan, 
tussenstop, fysieke controle, dieseltoeslag, enz. 
 
Indien aanvullend materiaal zoals platen, heftoestellen en andere nodige zaken ter beschikking 
worden gesteld of aangereikt, zullen deze eveneens bij de opgegeven tarieven worden bijgeteld. 
 
Tarieven voor deze toeslagen zijn op aanvraag beschikbaar en kunnen variabel zijn. 
 
De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de contractspartij. In geval van een 
vervoer waarbij de contractspartij aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, 
zijn contractspartji en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling. 
 
Het laden en lossen van de vervoerde goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te 
gebeuren op kosten en risico van de contractspartij. 
 
 
5. Wachturen 
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Behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen beding, wordt aangenomen dat het 
tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aankomst bij het oprijden van het 
terrein van  de afzender of geadresseerde of vanaf het tussen de contracterende partijen 
afgesproken tijdstip voor lading of lossing, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de goederen. 
Bij het niet respecteren van de afgesproken tijdstippen van laden en lossen wordt aangenomen dat 
GROEP DE CLERCQ een uur wachttijd voor haar rekening neemt.. Voor ieder begonnen bijkomend 
half uur wordt een bijkomende vergoeding van € 55,00 per half uur gerekend. 
 
 
6. Wijzigingen bij overmacht 
 
In gevallen van overmacht is GROEP DE CLERCQ gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en –
voorwaarden te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, 
behoudens andersluidende overeenkomsten.  
 
 
7. Douaneformaliteiten 
 
Voor de vervulling van douaneformaliteiten handelt GROEP DE CLERCQ uitsluitend als lasthebber 
van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane ingevolge onder meer stakingsacties, 
problemen met de vrachtbrief of allerhande douanebescheiden e.d., geven recht op een prijstoeslag.  
 
Levert GROEP DE CLERCQ prestaties inzake vertolling, inklaring, fiscale vertegenwoordiging en 
andere Douane, BTW of fiscale opdrachten, dan worden deze prestaties geregeld door de Algemene 
Belgische expeditievoorwaarden (waarvan een kopie op eenvoudig verzoek kan verkregen worden) 
en is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot 5 euro per beschadigd of ontbrekend kg 
brutogewicht, met een maximum van 25.000 euro per opdracht. 
 
 
Titel III: Opslag en behandeling van goederen 
 
1. Toepassing 
 
Onderhavige titel is van toepassing telkens wanneer GROEP DE CLERCQ een van volgende 
handelingen verricht en zonder daarbij limitatief te zijn: 
- inslag van goederen in een opslagruimte of op een terrein; 
- het in opslag houden van goederen; 
- het overige behandelen en/of bewerken van goederen (onder andere VAL activiteiten en diensten) 
- uitslag van goederen 
Dit ongeacht of deze verrichtingen voor of na of los van enig transport worden uitgevoerd. 
 
 
2. Opdracht 
 
Bij het doorgeven van de instructies en uiterlijk bij de aanvang van de werkzaamheden, diensten of 
activiteiten zal de contractspartij schriftelijk aan GROEP DE CLERCQ meedelen: 
 
- de juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen, o.m. soort, aantal, gewicht, 

productinformatie, Europese MSDS fiches, toestand en gevarenklasse alsook de  
verpakkingskarakteristieken; 
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- alle onderrichtingen en alle beperkingen in verband met de bescherming, de behandeling of 
het verblijf van de goederen en de uitvoering van de opdracht in het algemeen. 

 
De goederen dienen alle noodzakelijke merken te dragen in verband met hun karakteristieken. 
 
Tenzij het gebruikelijk is de goederen niet te verpakken voor de uitvoering van de opdracht, moet 
de contractspartij de goederen verpakken zoals vereist voor de uitvoering van de opdracht. 
 
De installaties, magazijnen en bedrijfsmiddelen kunnen vóór de ingebruikname door de 
contractspartij op hun geschiktheid worden gecontroleerd. Bij ontstentenis van dergelijke controle 
of van enig gemotiveerd voorbehoud worden zij geacht geschikt te zijn bevonden. 
 
De contractspartij geeft voorafgaand aan de samenwerking een indicatie van het gemiddelde 
opslagvolume. Indien deze gemiddelde volumes evenwel tijdelijk of permanent belangrijk zouden 
wijzigen, verbindt de contractspartij zich ertoe GROEP DE CLERCQ daarvan tijdig op voorhand op de 
hoogte te brengen. GROEP DE CLERCQ houdt zich in dat geval het recht voor om de overeenkomst 
(incl. tarieven) te herzien.  
Voor zover de contractspartij  GROEP DE CLERCQ niet zou verwittigd hebben over een tijdelijk of 
permanent belangrijke volumewijziging, zal de contractspartij alleszins niet het recht hebben om van 
GROEP DE CLERCQ enige schadevergoeding te vorderen uit hoofde van schade die mogelijks 
ontstaan is doordat deze gewijzigde goederenstroom niet op de gebruikelijke wijze door GROEP DE 
CLERCQ kon worden behandeld. 
Tevens dient de contractspartij GROEP DE CLERCQ te vergoeden voor schade welke zij zou leiden 
door plotse volumewijzigingen (in het bijzonder verminderingen) welke niet op voorhand werden 
gemeld aan GROEP DE CLERCQ. 
 
De contractspartij vrijwaart GROEP DE CLERCQ voor vorderingen die zouden voortspruiten uit een 
inbreuk op voornoemde verplichtingen zelfs indien de inbreuk te wijten is aan derden. 
 
 
3. Aansprakelijkheid 
 
De contractspartij erkent uitdrukkelijk dat GROEP DE CLERCQ slechts aansprakelijk is voor schade 
en/of verlies die het rechtstreeks gevolg is van haar concreet bewezen fout en dat deze 
aansprakelijkheid maximaal beperkt blijft tot 25.000,00 EUR per gebeurtenis of reeks van 
gebeurtenissen met een en dezelfde schadeoorzaak. 
GROEP DE CLERCQ is hoe dan ook ontheven van elke aansprakelijkheid in de volgende gevallen: 
- alle onrechtstreekse schade zoals wachttijden, lig- en staangelden, bedrijfsschade, boeten 

en/of soortgelijke heffingen 
- alle schade en verlies ontstaan voor of na de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door 

GROEP DE CLERCQ 
- overmacht 
- tekort aan personeel 
- diefstal 
- eigen gebrek van de goederen en/of van de verpakking 
- wateroverlast, instorting, ontploffing en brand, wie of wat er in alle voornoemde gevallen de 

oorzaak van moge zijn 
- fout van derden en/of van de contractspartij 
- het niet of onjuist meedelen van gegevens of instructies door de contractspartij en/of door 

derden 
- elke schade als gevolg van een onvoorzienbaar defect van de bedrijfsmiddelen van de 
 GROEP DE CLERCQ 
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Indien de contractspartij niet uiterlijk bij het beëindigen van de werkzaamheden schriftelijk en 
gemotiveerd heeft geprotesteerd, vervalt elke aansprakelijkheid van GROEP DE CLERCQ. 
 
Behoudens schriftelijke opdracht tot verzekeren en schriftelijke aanvaarding daarvan door GROEP 
DE CLERCQ, staat de contractspartij zelf in voor verzekering van de goederen. De contractspartij 
verbindt zich ertoe om de “afstand van verhaal” clausule te laten opnemen in de polis en om GROEP 
DE CLERCQ te vrijwaren tegen vorderingen van de verzekeraar. 
 
 
4. Dringende maatregelen 
 
GROEP DE CLERCQ heeft het recht om voor rekening en risico van de contractspartij terstond, en 
voor rekening van de contractspartij, alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht, daaronder 
begrepen vernietiging van de goederen, indien er naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid bij 
het achterwege blijven van zulke maatregelen gevaar ontstaat voor verlies of beschadiging van de 
goederen zelf, van andere goederen die GROEP DE CLERCQ onder zich houdt (van derden dan wel 
eigen) of van de opslagruimte of voor dood of letsel van personen of dieren. 
 
 
5. Duur en einde van de overeenkomst 
 
Een bewaarnemingsovereenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde periode, eindigt enkel 
door het verstrijken van die bepaalde periode, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 
Indien de bewaarnemingsovereenkomst voor een onbepaalde duur werd aangegaan, hebben GROEP 
DE CLERCQ en de contractspartij het recht om de overeenkomst te beëindigen, door middel van een 
aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, ingaande op de 
eerste dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven, behoudens 
andersluidende schriftelijke overeenkomst. 
 
De contractspartij is verplicht om zijn goederen terug te nemen uiterlijk op de laatste dag van de 
periode waarvoor de overeenkomst loopt, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan 
ook, hij aan GROEP DE CLERCQ verschuldigd is. Indien de contractspartij nalaat deze verplichting 
na te komen, dan is GROEP DE CLERCQ gerechtigd om alle maatregelen te treffen die nodig zijn 
voor de ontruiming van de opslagruimte, dit alles voor rekening en risico van de contractspartij. De 
contractspartij is gehouden tot vergoeding van alle daartoe gemaakte kosten en daardoor geleden 
schades van GROEP DE CLERCQ. 
 
 
6. Verkoop van de goederen 
 
In de situaties waarin GROEP DE CLERCQ gerechtigd is om dringende maatregelen te stellen en in 
de situaties waarin GROEP DE CLERCQ gerechtigd is om over te gaan tot ontruiming van de 
opslagruimte, is zij eveneens bevoegd om over te gaan tot openbare verkoop van de goederen, op 
kosten van de contractspartij.  
GROEP DE CLERCQ zal de opbrengst van de verkoop overdragen aan de contractspartij, na aftrek 
van alle op de goederen gemaakte kosten en van eventuele vorderingen op de contractspartij, zo in 
hoofdsom, kosten en interesten. In de onmogelijkheid van overdracht, zal de opbrengst 
geconsigneerd worden, waarna de contractspartijgeen aanspraak zal kunnen maken op méér 
interesten dan dat de geconsigneerde som effectief zal opgebracht hebben. 
 


