Algemene verkoopvoorwaarden Cetem Containers (Belgium) N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN
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Voorwaarden

Cetem containers (Belgium) N.V. gevestigd aan de
Luithagen Haven 9, 2030 Antwerpen;
(Rechts)pesoon die met CETEM een verbintenis
aangaat;
Container, flat of andere goederen al dan niet met
inhoud waarvan CETEM te eniger tijd houder is;
De eventuele inhoud van een container;
Een partij waarvan CETEM gebruikt maakt terzake de
uitvoering van door klant aan CETEM verstrekte
opdracht;
De Algemene Voorwaarden van CETEM

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene op-en overslagvoorwaarden maken deel uit c.q. zijn
van toepassing op alle door/vanwege CETEM aan klant gedane
aanbiedingen, mededelingen en gesloten overeenkomsten.
Deze voorwaarden zijn met uitdrukkelijke uitsluiting van de Algemene
Voorwaarden van Klant van toepassing.
Artikel 2 – Offerten, aanbiedingen, etc.
Aanbiedingen en offertes binden CETEM niet, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders vermeld. Gegevens welke zijn vermeld in door
CETEM verstrekte afbeeldingen, catalogi, adviezen en anderszins
verstrekte aanvullende informatie, binden CETEM niet.
Artikel 3 – Ontvangst- en afgiftebevestiging middels
inspectierapport
Bij ontvangst, afgifte en/of overslag van een beschadigde container
zal, mits de container vooraf aangemeld is, een ontvangstbewijs
worden afgegeven met de vermelding “damaged”, waarna de
chauffeur die deze container heeft aangeboden, het depot kan
verlaten.
Op een later tijdstip, maximaal vijf werkdagen na binnenkomst van de
container, zal de desbetreffende klant worden geïnformeerd inzake de
gebreken die aan de container zijn geconstateerd.
Klant is vrij deze schade direct te autoriseren of een survey-afspraak
te maken om controle op het schaderapport uit te voeren en tot
overeenstemming te komen met betrekking tot de schade die alleen
schriftelijk of door EDI geaccepteerd wordt.
Klant machtigt door acceptatie van deze voorwaarden degene die
namens haar de container ontvangt, afgeeft of voor overslag
aanbiedt, eveneens namens haar het inspeciterapport rechtsgeldig
voor accoord te tekenen.
Artikel 4 – Inhoud container
Indien de aan CETEM aangeboden container lading of restlading
bevat, is Klant verplicht vooraf schriftelijk CETEM in kennis te stellen
van de aard, gesteldheid, afmeting en inhoud van de lading, in het
bijzonder wanneer de lading aan roest onderhevig, ontvlambaar,
explosief, giftig of breekbaar is of kan zijn.
Het is Klant verboden lading aan te leveren die in strijd is met de
geldende hinderwetbepalingen. CETEM heeft het recht een container
te weigeren indien op- of overslag van de inhoud strijd met de
geldende hinderwetbepalingen oplevert.
Alle kosten die hiermee direct of indirect verband houden, zijn voor
rekening van Klant.
Artikel 5 – Containeropslag en reparatie
CETEM zal, op een open terrein naar keuze, de container opslaan
en/of repareren. Reparaties worden uitsluitend verricht na daartoe
door Klant verstrekte schriftelijke opdracht dan wel nadat een
mondelinge opdracht door CETEM schriftelijk is bevestigd.
CETEM heeft het recht gebruik te maken van diensten en derden
inzake de aan CETEM verstrekte opdrachten. Klachten worden
uitsluitend in behandeling genomen wanneer deze, voor zover het
gebreken betreft die direct bij aflevering door Klant door middel van
inspectie kunnen worden geconstateerd, binnen 14 dagen na reparatie
van de container aan CETEM worden vermeld. Gebreken die
redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijn door inspectie
hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen 14 dagen na
constatering schriftelijk ter kennis van CETEM te worden gebracht.
Artikel 6 – Prijzen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen zoals
genoemd in de geldende prijslijst van toepassing. De
overeengekomen prijzen zijn vast voor de in het in de prijslijst
aangegeven tijdvlak.
Een prijsherziening vindt periodiek doch tenminste eenmaal per jaar
plaats door middel van een schriftelijke mededeling van CETEM aan
Klant. Hierbij vervallen de oude prijzen en condities. Klant heeft
gedurende 8 werkdagen het recht alsdan de overeenkomst schriftelijk
op te zeggen. De prijzen voor voornoemde herziening zijn dan nog 8
weken van kracht, waarna de overeenkomst eindigt.
Deze voorwaarden blijven echter onverminderd van kracht.

Artikel 7 – Betaling
Alle aan CETEM verschuldigde bedragen dienen stipt per vervaldatum
te worden voldaan op de door CETEM op de factuur aangegeven
rekening bij een bankinstelling binnen België, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Klant zal zich met betrekking tot de betaling van de facturen niet
beroepen op verrekening. Indien Klant in gebreke blijft met de tijdige
betaling van enig verschuldigd bedrag zal hierover een
vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen
vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling. Een gedeelte van
de maand wordt hierbij gerekend als gehele maand. Overschrijding
van de betalingstermijn brengt het betalen van een forfaitaire
schadevergoeding met zich mee door de Klant van 10% van het
factuurbedrag.
Alle kosten door CETEM gemaakt ter uitoefening en behoud van haar
rechten, zoals gerechtelijke en buitengrerechtelijke incassokosten,
komen voor rekening van Klant.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Tenzij veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van CETEM
en/of haar personeel, is CETEM op geen enkele wijze aansprakelijk
voor schade ontstaan tijdens de op- en/of overslag van containers of
reparatie van containers door CETEM.
Voor schade veroorzaakt door niet-ondergeschikten van CETEM is
CETEM slechts aansprakelijk indien en voor zover deze nietondergeschikte jegens CETEM aansprakelijk is.
Voor zover met inachtname van het bovenstaande CETEM
aansprakelijk zal zijn voor enige schade, is deze aansprakelijkheid van
CETEM ten allen tijde beperkt tot de waarde van de desbetreffende
container. De aansprakelijkheid voor vervolgschade waaronder
begrepen bedrijfs- en/of milieuschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Klant zal CETEM vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake
van vergoeding van schade, kosten of rente die krachtens de
bepalingen van deze Voorwaarden niet voor rekening van CETEM
komen.
Artikel 9 – Overmacht
CETEM heeft het recht, indien zich voor of tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst met Klant omstandigheden voordoen die al dan niet
voorzienbare overmacht ten gevogle hebben, waardoor CETEM in
redelijkheid niet meer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
kan voldoen, de Overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestatie
op te schorten. In dat geval zal Klant geen aanspraak kunnen maken
op enige schadevergoeding.
Als voor overmacht in aanmerking komende omstandigheden gelden
onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, oorlog, werkstaking
alsmede het gebrekkig dan wel niet tijdig leveren van zaken door
toeleveranciers.
Artikel 10 – Verzekering
Klant is verplicht de container en de lading gedurende de duur van de
opslag bij CETEM verzekerd te houden tegen verlies, tenietgaan en
beschadiging. Klant zal ingeval van tenietgaan, verlies of beschadiging
terzake eerst vergoeding van de schade bij zijn
verzekeringsmaatschapij vorderen, alvorens vergoeding van CETEM te
kunnen vorderen.
Klant zal aan CETEM op eerste verzoek een bewijs (doen) toekomen
ten bewijzen van adequate verzekering van de container. Indien Klant
hiermede in gebreke blijft, heeft CETEM het recht de container en
haar inhoud, te (doen) verzekeren voor rekening van Klant.
Artikel 11 – Pandrecht en retentierecht
CETEM heeft uit hoofde van alle aanspraken, die zij op welke grond
ook jegens Klant te eniger tijd heeft, een pandrecht op alle containers
die CETEM van Klant onder zich heeft. Daarnaast is CETEM gerechtigd,
retentierecht op de haar in opslag gegeven container, al dan niet met
inhoud, uit te oefenen totdat al haar vorderingen zijn voldaan of
terzake door CETEM deugdelijke geachte zekerheid is gesteld.
Indien terzake van enige vordering niet binnen 30 dagen na
ingebrekestelling is voldaan, of door Klant terzake door CETEM
deugdelijke geachte zekerheid is gesteld, of indien Klant na schriftelijk
aanmaning in gebreke blijft de opgeslagen containers terug te nemen,
heeft CETEM het recht, zonder verdere ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst, de containers die zij houdt onderhands of
openbaar te verkopen, ter vereffening van CETEM’s vordering(en) en
door haar gemaakte kosten.
Artikel 12 – Overige bepalingen
Wijzigingen, afwijkingen en aanvullingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Alle kosten door CETEM gemaakt ter uitoefening en behoud van haar
rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten,
komen voor rekening van Klant. De buitengerechtelijk incassokosten
worden bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn
forfaitair op 10% van het factuurbedrag vastgesteld. Alle eventuele
geschillen voortvloeiend uit of naar aanleiding van een overeenkomst
tussen CETEM en Klant worden beheerst door Belgisch recht en zullen
bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Antwerpen en het vredegerecht van het vierde kanton
te Antwerpen, tenzij CETEM er voorkeur aan geeft de beslechting van
het onderhavig geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te
laten plaatsvinden.
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