VERVOER VAN DER VLIET NV - ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 – DEFINITIES - TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 5 - KLACHTEN

1. “VDV”: VERVOER VAN DER VLIET NV, Paardsbossen 6, 2431 Laakdal (geregistreerd
in het KBO-register met ondernemingsnummer 0415.687.362)
“Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met VDV een overeenkomst sloot of heeft
gesloten, alsmede iedere partij aan wie VDV goederen/diensten levert of heeft geleverd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke contractuele relatie tussen de
Klant en VDV. Ze hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de Klant. Afwijkingen
op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet
geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Het niet of gedeeltelijk
inroepen door VDV van bepaalde contractuele rechten, houdt geen enkele nadelige
erkenning of afstand van recht hiervan in.

1. Elke klacht inzake zichtbare gebreken of non-conformiteit is slechts geldig en wordt
slechts onderzocht indien de Klant deze gemotiveerd zowel per aangetekend schrijven als
per e-mail binnen 3 dagen na levering aan VDV meldt, wat de Klant aanvaardt als redelijke
termijn. VDV moedigt de Klant aan om elk zichtbaar gebrek, elke beschadiging of klacht zo
snel mogelijk aan VDV te melden opdat zij direct kan ingrijpen wanneer deze haar
aantoonbaar toerekenbaar zijn.
2. De aansprakelijkheid van VDV voor eventuele verborgen gebreken is, beperkt tot
gebreken die zich manifesteren 1 maand na de levering. Eventuele verborgen gebreken
dient de Klant in elk geval, op straffe van verval van het recht, onmiddellijk en uiterlijk binnen
5 dagen na ontdekking ervan, middels een gedetailleerde beschrijving per aangetekend
schrijven aan VDV te melden. Deze klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant
niet op.
3. Gebrek aan geldig en tijdig protest betekent de Klant zijn aanvaarding van alle facturen,
leveringen en diensten van VDV.

ARTIKEL 2 - OFFERTES - BESTELLINGEN
1. Alle aanbiedingen en andere mondelinge en/of schriftelijke uitingen van VDV zijn
vrijblijvend, tenzij door VDV schriftelijk anders aangegeven.
2. De offertes van VDV zijn 30 dagen geldig. Na de geldigheidstermijn, behoudt VDV zich
het recht voor om de offerte te wijzigen of als geannuleerd te beschouwen.
3. De Klant kan zijn bestelling enkel bevestigen door de bestelbon schriftelijk en ‘voor
akkoord’ tegengetekend aan VDV te bezorgen.
4. Ingeval de Klant de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft VDV recht op een
verbrekingsvergoeding t.b.v. de kosten van het materiaal/transport dat besteld werd voor
de uitvoering van deze bestelling alsook op een forfaitaire vergoeding van 30% van de
geoffreerde of bedongen prijs.
5. Elke offerte bevat een volledige, voldoende gedetailleerde en nauwkeurige omschrijving
van de bestelling zodat de Klant een goede beoordeling van de bestelling kan maken en
het voor hem duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten binden VDV niet.
6. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere belastingen of taksen.
7. De Klant is gehouden iedere meerprijs voortvloeiende uit bijkomende leveringen niet
vervat in de overeengekomen offertes, bevestigingen en/of bestellingen, te vergoeden.

ARTIKEL 3 – TRANSPORT – LEVERING – AFHALING
1. De leveringstermijnen zijn indicatief. Het overschrijden ervan kan geen aanleiding geven
tot schadevergoeding, noch annulering van de overeenkomst. De leveringstermijnen
worden geschorst in geval van overmacht of o.w.v. oorzaken buiten de wil van VDV, o.m.
overeenkomstig artikel 8.
2. De leveringstermijn vangt aan na ontvangst van (i) de door de Klant correct bevestigde
bestelbon, of (ii) zo een voorschot van toepassing is, na ontvangst van het voorschot. Indien
voorgaande op verschillende data plaatshebben, geldt de laatste datum als aanvang van
de leveringstermijn. Indien de Klant het voorschot niet betaald heeft voor de vervaldatum
dan heeft VDV het recht om de leveringstermijn naar best vermogen te herzien of de
bestelling, zonder schadevergoeding, als geannuleerd te beschouwen.
3. Vertraging in de levering leidt nooit tot annulering van de overeenkomst. VDV is nooit
aansprakelijk voor directe of indirecte schade ingevolge vertragingen.
4. De Klant aanvaardt dat zijn door VDV toegekende vraag tot wijziging in de bestelling,
implicaties kan hebben op de leveringstermijn.
5. De Klant is verplicht om de bestelling in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat partijen overeenkwamen.
6. Indien door het in gebreke blijven van de Klant de goederen niet kunnen worden geleverd
op de voorziene leveringsdatum, dan mag VDV de goederen, zonder ingebrekestelling,
alvast factureren aan de Klant.
7. De Klant is verantwoordelijk om voldoende plaats te voorzien opdat VDV voldoende
ruimte heeft om te lossen en comfortabel te werken. Desbetreffende meerkosten rekent
VDV door aan de Klant. VDV is niet aansprakelijk voor eender welke schade ingevolge
handelingen verbonden aan het transport of de lossing op moeilijk bereikbare plaatsen. De
Klant garandeert de stabiliteit van de ondergrond.
9. De belading, lossing, transporten en leveringen gebeuren steeds voor rekening en op
risico van de Klant. Het risico gaat over op de Klant wanneer deze de offerte aan VDV
bevestigd heeft.
10. Afhaling gebeurt altijd EXW (Incoterms® 2010) Paardsbossen 6, 2431 Laakdal en op
kosten van de Klant, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
11. De overeengekomen prijs bevat maximum 1u laad- en 1u lostijd. Het rittenblad van VDV
is daarbij bepalend. Voor bijkomende uren bij lading of lossing rekent VDV een forfaitair
uurtarief van 65 EUR (excl. btw) aan. Elk begonnen uur geldt daarbij als volledig uur.

ARTIKEL 4 – BETALING
1. Betalingen geschieden uiterlijk op het ogenblik der afhaling of levering op de
maatschappelijke zetel van VDV of op de plaats van levering.
2. Bij niet- of laattijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
nalatigheidsintrest van 12% per jaar, ingaande op de factuurdatum, alsook een forfaitaire
schadevergoeding van 10 % met een min. van 250 € (excl. BTW) verschuldigd.
3. Eventuele dossiers- en/of inningskosten van derden zijn altijd integraal verschuldigd door
de Klant, ongeacht of laattijdige betaling rechtstreeks aan VDV geschiedde.
4. VDV heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant
te vragen of van deze laatste een voldoende zekerheid op naam van VDV te vragen totdat
volledige betaling is ontvangen.
5. Elke klacht betreffende de factuur moet per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na
factuurdatum toekomen op het adres van VDV.
6. Eender welke klacht over de uitvoering van de overeenkomst door VDV en/of factuur
geeft de Klant niet het recht om zijn betaling op te schorten of over te gaan tot enige
schuldvergelijking.
7. VDV heeft het recht om alle lopende bestellingen op te schorten totdat volledige betaling
van eender welke bestelling is tussengekomen of om welke reden dan ook.
8. Een eventueel verlaagd btw-tarief kan enkel gelden als de Klant aan VDV een door hem
ondertekend btw-attest heeft bezorgd en VDV hiermee akkoord gaat.
9. Indien de Klant voor betaling gebruikt maakt van externe financiering, zal hij hiervoor alle
formaliteiten zelf verrichten. De vermelding “betaling door financiering” of elke andere
gelijkaardige vermelding is slechts informatief en impliceert niet dat de overeenkomst
gesloten zou zijn onder opschortende voorwaarde van de toekenning van de financiering.
De Klant ontleent geen recht op beëindiging van de overeenkomst bij weigering van de
financiering.
10. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen
schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling
opeisbaar worden.
11. Eender welke betaling die de Klant aan VDV verricht, wordt in de eerste plaats
aangerekend op alle door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde
intresten en pas in laatste instantie op de hoofdsom.
12. De aanvaarding van de factuur, impliceert de Klant zijn aanvaarding met deze algemene
voorwaarden.

ARTIKEL 6 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. VDV blijft, zelfs bij faling van de Klant, eigenaar van de geheel of gedeeltelijk onbetaalde
goederen tot de Klant alle bedragen volledig betaald heeft, in afwijking van artikel 1583 BW.
Dit eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk aanvaard door de Klant.
2. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud houdt de Klant de goederen in goede
staat en in bewaring alsook verhindert hij elke inbreuk op het eigendomsrecht van VDV.
3. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Klant is overgegaan, mag hij
ze niet verpanden, verkopen of feitelijk afleveren aan een derde of enig ander recht daarop
verlenen en/of incorporeren.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. VDV is niet aansprakelijk voor eender welke indirecte, immateriële of gevolgschade van
welke aard ook.
2. VDV is niet aansprakelijk voor eigen zware fouten t.a.v. de Klant.
3. De Klant vrijwaart VDV volledig voor alle aanspraken verband houdende met de aan de
Klant geleverde zaken of voor hem verrichte werkzaamheden die derden uit welke hoofde
ook tegen VDV doen gelden.
4. Ingeval de door VDV geleverde bestelling gebreken zou vertonen, kan de Klant
uitsluitend aanspraak maken op een vervanging of herstelling van het geleverde en nooit
op enige vorm van schadevergoeding, mits de Klant aantoont deze algemene voorwaarden
te hebben nageleefd.
5. De Klant aanvaardt en erkent dat VDV de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen
die derden t.a.v. VDV kunnen inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.
6. Voor zover VDV voor de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de
medewerking, diensten en/of leveringen van derden, kan VDV niet aansprakelijk gesteld
worden voor eender welke schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware
en/of opzettelijke fout.
7. De aansprakelijkheid van VDV is te alle tijde beperkt tot het factuurbedrag.

ARTIKEL 8 – AANNEMING - PALLETTEN
1. VDV is op geen enkele manier aansprakelijk voor calculaties of andere opdrachten, taken
en/of verantwoordelijkheden van ingenieurs, architecten, planners, ontwikkelaars,
(onder)aannemers, studiebureaus en/of andere bouwgerelateerde actoren.
2. Pallets aangeleverd door VDV blijven altijd en in elke omstandigheid haar eigendom,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Klant verbindt er zich
onherroepelijk toe om de pallets van VDV uiterlijk binnen 3 maanden na inontvangstname
in goede staat bij VDV zelf in te leveren. De Klant is van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een schadevergoeding aan VDV verschuldigd wanneer hij de pallets niet,
niet tijdig of beschadigd inlevert. VDV behoudt zich het recht voor om desgevallend de door
de Klant betaalde waarborg aan te wenden, hetgeen de Klant aanvaardt, behoudens het
recht van VDV om een hogere schade van de Klant te eisen.

ARTIKEL 9 – TERUGNAME VERKOCHTE GOEDEREN
1. De Klant kan door VDV verkochte goederen aan VDV retourneren mits deze goederen
in exact dezelfde staat als bij levering/afhaling, volledig, intact, én ongeopend in originele
en onbeschadigde verpakking zitten.
2. VDV heeft te alle tijde het recht om geretourneerde goederen te weigeren.
3. Alle retourkosten (incl. transport) zijn voor rekening van de Klant.
4. Wanneer VDV geretourneerde goederen, na controle, aanvaardt, heeft de Klant recht op
een creditering of teruggave van 15% op het betaalde factuurbedrag van VDV.
4. Speciaal bestelde goederen zijn niet retourneerbaar.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT
1. VDV heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, indien zij door overmacht,
een gelijkaardige gebeurtenis of een bijzondere omstandigheid zoals hierna gedefinieerd
wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, zelfs indien deze is ontstaan nadat VDV
zijn verbintenis had moeten nakomen. Onder bijzondere omstandigheid wordt verstaan elke
omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst door VDV
redelijkerwijze niet meer kan verlangd worden (niet limitatief, maar o.m. oorlog,
oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, lock-out, brand, explosie, hevige windstoten,
overstroming, bliksem, mist of andere voorvallen binnen VDV of één van zijn leveranciers).
VDV is in voorkomend geval tot generlei schadevergoeding gehouden.
2. Overmacht of een gelijkaardige gebeurtenis die leveranciers of derden ervan vrijstelt van
hun leveringsverplichting t.a.v. VDV na te komen, stelt VDV automatisch vrij om zijn
leveringsverplichting t.a.v. de Klant na te komen.
3. VDV brengt zijn wederpartij binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte van de
overmacht, gelijkaardige gebeurtenis, of de bijzondere omstandigheid die de uitvoering van
de overeenkomst verhindert.
4.Indien de periode waarin nakoming van de verplichtingen door VDV om voormelde
redenen niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, kunnen de partijen de overeenkomst
ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 11 - WAARBORG
1. De wettelijke garantierechten zijn van toepassing op de overeenkomsten met VDV.
2. Gebreken of fouten ingevolge tussenkomst van derden, vallen nooit onder de garantie.
3. De waarborg door VDV is nooit ruimer dan deze verstrekt door haar eigen
medecontractanten.
4. De waarborg vervalt in elk geval wanneer de Klant de door VDV geleverde en/of
geplaatste goederen heeft gewijzigd of laten wijzigen door derden.

ARTIKEL 12 - JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT
1. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement
van de plaats van de uitbatingszetel van VDV bevoegd.
2. Elk transport valt onder de toepassing van het CMR, behoudens uitzonderlijk transport.
3. Zowel de totstandkoming, het bestaan als de gevolgen van de overeenkomst gesloten
met VDV worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. De toepassing van het
Weens Koopverdrag is uitgesloten.

