Algemene voorwaarden:

Onze verrichtingen als scheepsagenten geschieden op basis van de Algemene
Voorwaarden van de Antwerpse Scheepvaartvereniging, verschenen in de
bijlage van het Belgisch Staatsblad van 4 maart 1971. (link) Alle transporten
en alle daarmee verband houdende diensten van welke aard ook, worden
uitgevoerd door de vervoerder onder de voorwaarden van het cognossement
gebruikt voor de betreffende dienst op het ogenblik van verscheping.
Exemplaren van de cognossementen worden U op het eerste verzoek
toegezonden.
Onze verrichtingen als expediteur geschieden op basis van de Algemene
Expeditie Voorwaarden 2005, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad dd 24 juni 2006 onder nr 05090237. (link)
Alle stouwerij- en natieactiviteiten zullen uitgevoerd worden overeenkomstig
de Algemene Voorwaarden voor Goederenbehandeling en de eraan verwante
activiteiten in de haven van Antwerpen (ABAS – KVBG voorwaarden 1991,
aangepast op 1 april 2009), inclusief afstand van verhaal in geval van schade
aan/ verlies van goederen zowel door de opdrachtgever als door zijn
verzekeraar(s). (link)
De teksten van deze voorwaarden worden u gratis toegezonden op eerste
verzoek en zijn ten allen tijde te raadplegen op onze website. (link)
Het door ons georganiseerde wegvervoer, nationaal of internationaal, is
onderhevig aan de beschikkingen van de wet van 4/9/1962 houdende
goedkeuring van de internationale overeenkomst met betrekking tot het
vervoer van goederen over de weg (CMR).
Voor alle rechtsvorderingen zijn uitsluitend de Antwerpse Rechtbanken en
Hoven bevoegd.
Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2016 en vervangen
alle voorgaande.

Betalingsvoorwaarden: Tenzij expliciet anders overeengekomen, zijn al
onze facturen contant betaalbaar voor hun totaal bedrag en zonder
ingebrekestelling met wettelijke interest vanaf de dag van hun dagtekening.
Als er echter geen betaling volgt binnen de 30 dagen na ontvangst van de
factuur, zijn de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing.
Door de bestelling en aanvaarding van de factuur aanvaardt de klant onze
factuurvoorwaarden en verzaakt hij aan eventuele andersluidende
voorwaarden. Elke afwijking van onze factuurvoorwaarden moet dan ook
uitdrukkelijk door ons aangenomen worden.
Alle betwistingen dienen per aangetekende brief gemotiveerd te worden
binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.

