
Algemene Verkoopsvoorwaarden OEVERTRANS BV 

 
1. Het vervoer over de weg van containers is onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag, de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en 

de algemene voorwaarden voor wegvervoer uitgaande van de drie erkende beroepsorganisaties (FEBETRA, TLV en UPTR) zoals vermeld op de respectievelijke websites 

van de voornoemde beroepsorganisaties, op onze website www.oevertrans.be en op de achterzijde van de CMR vrachtbrief uitgegeven door deze beroepsorganisaties en aan 

onderstaande specifieke voorwaarden. 
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel aan ons tegenstelbaar indien door Oevertrans BV schriftelijk aanvaard.  

Een tijdelijke afwijking tussen partijen van de bedingen van deze algemene voorwaarden in de wijze van uitvoering ervan, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden 

als een aanpassing of vernieuwing van deze bedingen, zodat de bepalingen van deze algemene voorwaarden te allen tijde blijven gelden. 

Tevens zijn onze algemene voorwaarden voor containervervoer van toepassing: zie onze website www.oevertrans.be 

 

2a. Onze offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur, bij gebreke aan vermelding van een geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van dertig dagen 

vanaf het opmaken van de offerte. Ze kunnen steeds aangepast worden bij schommeling van de kostprijsfactoren.  
2b. Bestellingen worden slechts als door ons aangenomen beschouwd, wanneer een gemandateerde van onze firma ze bevestigt of wanneer de bestellingen door 

levering/dienstverlening uitgevoerd zijn. 

2c. Bij het opstellen van de bestelbon, zal onze contractspartij zich niet kunnen beroepen op schrijf- of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaal bedrag.  

2d. Annulering van de door ons aanvaarde bestelling/order of terugzending van de koper van geleverde goederen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke 

toestemming van onze firma. In dit geval zal een schadevergoeding (50% van de ritprijs bij annulatie de dag voor de rit en 100% van de ritprijs bij annulatie op de dag van de 

rit zelf) worden gefactureerd én betaalbaar zijn als vergoeding voor de schade én onkosten die deze annulering meebrengt. Deze bepaling is ook van toepassing in geval van 

gedeeltelijke annulering. 

2e. Bij overlijden, faillissement, staking van betaling, protest van waardepapieren of ontbinding onzer contractspartij, zal het tussen ons en onze contractspartij bestaand 
contract van rechtswege ontbonden zijn én zullen wij hoofdens winstderving een vergoeding kunnen eisen van 20 % van de waarde van het ontbonden contract (exclusief 

BTW). De reeds uitgevoerde werken en leveringen zullen vanzelfsprekend verschuldigd zijn. 

 

3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van onze relatie zekerheid – in de vorm van een geldelijk voorschot – te verlangen voor de levering van de bestelde goederen, dan wel 

uitvoering van de bestelde diensten. 

 

4a. Uitvoeringsdata worden steeds bij benadering opgegeven. 

4b. Het louter verstrijken ervan vernietigt het contract/de bestelbon niet. 
4c. In voorkomend geval is de verbreking slechts mogelijk na voorafgaande aangetekende ingebrekestelling waarbij aan onze firma nog één maand de tijd gegeven wordt om 

de diensten te verlenen: na deze termijn wordt de overeenkomst als verbroken beschouwd, zonder dat wij tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, gehouden zijn. 

4d. De onmogelijkheid van uitvoering wegens oorlog, stakingen, overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen ontslaan ons van de verplichting tot uitvoering der 

diensten voor de duur der stoornissen en in volle omvang der uitwerking en gevolgen dezer stoornissen. Deze gebeurtenissen, die steeds als overmacht zullen aanzien 

worden, geven ons ook het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat onze relatie aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding. 

 

5a. Alle facturen zijn betaalbaar te Burcht tegen contant en van rechtswege, zonder dat enig recht op compensatie en/of korting is toegelaten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders overeengekomen, en zonder voorafgaande ingebrekestelling op ten laatste de 30e dag na uitvoering van de transportopdracht door onze firma. Gehele of gedeeltelijke 

betaling van de factuur wordt beschouwd als aanvaarding van deze laatste. 

5b. Bij niet-tijdige betaling van zelfs maar één factuur: 

I. behouden wij ons het recht voor om verdere bestellingen, leveringen en diensten op te schorten of de bestellingen, leveringen en dienstverlening als verbroken of 

ontbonden te beschouwen (zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist), onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding van onze relatie te 

vorderen; 

II. worden alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 

5c. Bij niet-tijdige betaling is onze relatie van rechtswege aan ons een moratoire rente verschuldigd van 10 % per jaar vanaf factuurdatum, zonder dat ingebrekestelling 
vereist is. 

5d. Iedere niet op haar vervaldag betaalde factuur zal bovendien zonder ingebrekestelling bij toepassing van eventueel art. 1226 B.W. én bij toepassing van de art. 1146 en 

1147 B.W., onverminderd de kosten en de rente, conventioneel en forfaitair verhoogd worden als volgt: 

I. voor invorderingen vanaf 5 000,00 EUR met 10% van het verschuldigde bedrag bij wijze van schadevergoeding 

II. voor invorderingen van minder dan 5 000,00 EUR met een forfaitaire vergoeding van 450,00 EUR als ‘redelijke schadeloosstelling’ overeenkomstig voornoemde 

artikelen én overeenkomstig art. 6 van de Wet van 02/08/2002 t.a.v. de handelaars, 

dit tot dekking van kosten van alle aard welke werden gemaakt, op uitzondering van de gerechtskosten en andere kosten voorzien in deze verkoopsvoorwaarden. 

5e. T.a.v. particulieren zal overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 14/07/91 op de Handelspraktijken een gelijkaardige vergoeding lastens ons kunnen weerhouden 
worden, wanneer wij bewust in gebreke blijven. 

5f. Alle taksen, innings- en protestkosten komen ten laste van onze relatie. 

5g. Door het verlopen van de vervaldatum der factuur is onze relatie zonder verdere aanmaning in gebreke bij toepassing van art. 1139 B.W. 

5h. De geleverde goederen, zelfs al zijn ze geïncorporeerd in een groter geheel, blijven eigendom van ons tot volledige betaling. 

5i. Wanneer onze relatie in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen ten opzichte van zowel onze 

relatie als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij teruggave van de goederen verlangen zonder in rechte te moeten optreden. 

5j. Bij teruggave van goederen worden onze kosten en minwaarde in mindering gebracht. 
 

6a. Alle opmerkingen, in het bijzonder m.b.t. de hoeveelheid, de kwaliteit en de conformiteit dienen te geschieden schriftelijk en aangetekend en binnen 48 uur na de levering 

der goederen, dan wel uitvoering der diensten, zoniet zijn de opmerkingen onontvankelijk. 

6b. Klachten vanwege onze relatie schorsen niet de plicht tot betaling vanwege onze relatie. 

6c. In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te doen, de goederen terug te nemen dan wel een bijkomende herstelling 

te doen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van onze relatie. 

 

7a. Voor schade tijdens het transport zijn wij uitdrukkelijk niet aansprakelijk. 
7b. Vanaf de levering van de goederen op de door onze relatie gewenste plaats is beschadiging, diefstal, verduistering van de goederen, alsmede alle schade, hoe ook 

genaamd, daarna aan die goederen toegebracht voor rekening en risico van de opdrachtgever, zijnde onze relatie. 

7c. Onze relatie geeft volmacht om steeds, zowel op vakantie-, zon-, feest- en zaterdagen, de goederen te overhandigen aan iemand die verbonden is aan de door onze relatie 

gewenste plaats, zonder dat enige verantwoordelijkheid op ons rust. 

7d. Voor al hetgeen in deze verkoopsvoorwaarden niet uitdrukkelijk werd opgenomen, verklaren partijen dat de geldende bepalingen inzake vervoersdocumenten C.M.R. en 

vrachtbrief -50 km van toepassing zijn. 

 
8. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct 

marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd 

belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Oevertrans BV te Burcht Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden 

voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 

persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de 

persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. 

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website. 
 

9. Bij betwistingen zal enkel de rechtbank van Koophandel Dendermonde, de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde of het Vredegerecht te Beveren bevoegd zijn. Het 

staat onze firma evenwel vrij eventuele betwistingen niettegenstaande vorig beding, te brengen voor de natuurlijke rechter van de medecontractant. Betwistingen in verband 

met leveringen in het buitenland worden uitsluitend berecht door het hierboven limitatief opgesomde Rechtbanken. Het Belgische Recht beheerst exclusief alle tussen onze 

firma en derden opgenomen verbintenissen en betwistingen. 


