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BIJZONDERE VOORWAARDEN AERTSSEN LOGISTICS 2021 
(versie 01/07/2021) 

 
Op al onze dienstverlening zijn de Algemene Logistieke Voorwaarden 
versie 2015 (“ALV” uitgegeven door FEBETRA) integraal van toepassing, 
alsook onderstaande Bijzondere Voorwaarden ten aanzien van 
transportopdrachten. Waar deze Bijzondere Voorwaarden afwijken van 
de ALV 2015, hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang op de ALV 
- versie 2015. 
 
Artikel 1.  Prijs 
In de Vrachtprijs zijn twee (2) uur laden en twee (2) uur lossen 
inbegrepen in geval van nationaal transport en drie (3) uur laden en drie 
(3) uur lossen inbegrepen in geval van Internationaal transport (full 
load). Bijkomende wachturen worden aangerekend aan 100 Euro/ uur 
excl. BTW. 
In de basisprijs is NIET inbegrepen: vergoedingen voor laden en lossen, 
haven en kaaigelden, kosten voor beveiliging en douane inspecties, 
kosten voor X-Ray controle, detention - en demurrage kosten, 
vertragingskosten, huur van container buiten free time, verzekering, 
annuleringskosten, wachturen en alle andere lasten, belastingen, 
taksen, heffingen of rechten (o.a. de kilometerheffing en 
milieubijdrage) – die door enige overheid of andere instanties 
gevorderd worden naar aanleiding van de uitvoering van het transport, 
in het geval dat deze kosten ten tijde van het aangaan van de 
overeenkomst of het afgeven van de offerte nog niet gekend of van 
toepassing waren. 
 
Artikel 2.  Aanpassing Prijs 
De Prijs mag aangepast worden op basis van: 
• de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer 

over de weg zoals opgemaakt door de vzw ITLB (Instituut 
Wegtransport en Logistiek België) en maandelijks gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad en  

• de evolutie van de officiële maximumprijzen van diesel.  
 
Artikel 3.  Betalingsvoorwaarden  
3.1  Aanvaarding van de factuur 
Indien de Opdrachtgever binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst 
van de factuur van Aertssen Logistics geen opmerkingen, klachten of 
protest uit, wordt de factuur geacht onherroepelijk en zonder 
voorbehoud te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Klachten geuit 
acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur door de 
Opdrachtgever of later zijn niet ontvankelijk. Indien een gedeelte van 
de factuur wordt geprotesteerd, dient het protest duidelijk aan te 
geven welk deel van de factuur wordt geprotesteerd en op welk bedrag 
dit protest betrekking heeft. Hoewel de factuur ongeacht het protest 
integraal verschuldigd en opeisbaar blijft, verbindt de Opdrachtgever 
zich ertoe om bij een gedeeltelijk protest minstens het niet- 
geprotesteerde bedrag of het bedrag dat overeenstemt met het niet 
geprotesteerde deel, onmiddellijk te betalen in overeenstemming met 
deze Bijzondere Voorwaarden, zonder dat deze betaling op enigerlei 
wijze afbreuk kan doen aan de verschuldigdheid en de opeisbaarheid 
van de andere delen en bedragen en aan de toepasselijkheid van de 
ALV en deze Bijzondere Voorwaarden hierop.  
 
3.2 Deelbetalingen 
Deelbetalingen worden eerst toegerekend op de inningskosten, 
vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op 

de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op 
de oudste openstaande hoofdsom.  
Deze bepaling heeft geen betrekking op eventuele voorbehouden 
gemaakt op de vrachtbrief. De afhandeling van eventuele claims staat 
volledig los van de betaling van de vervoersopdrachten.  
 
3.3 Betalingstermijn 
De facturen van Aertssen Logistics zijn contant betaalbaar op de zetel 
van Aertssen Logistics  binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum, 
tenzij anders overeengekomen.  
 
3.4  Laattijdige Betaling 
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur:  
 
• zijn alle bedragen verschuldigd aan Aertssen Logistics, ook de 

bedragen die nog niet vervallen zijn, van rechtswege en zonder 
enige ingebrekestelling opeisbaar; 

• zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een 
verwijlinterest van 1% per maand vanaf de vervaldag, maandelijks 
van rechtswege, onmiddellijk en zonder aanmaning 
kapitaliseerbaar; 

• zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling eveneens aanleiding geven tot een forfaitaire 
schadevergoeding van 10% op het nog te betalen saldo, met een 
minimum van 125 EUR. De toekenning van deze redelijke 
schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele 
rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen 
invorderingskosten niet uit; 

• is Aertssen Logistics niet langer gehouden tot (verdere) uitvoering 
en kan zij alle leveringen onmiddellijk en zonder voorafgaande 
verwittiging opschorten; 

• vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden en kan Aertssen 
Logistics beslissen de Overeenkomst enkel verder uit te voeren 
onder de strikte voorwaarde dat de verschuldigde prijs volledig 
wordt vereffend vooraleer tot levering wordt overgegaan. 

Artikel 4.  Laden/lossen 
Alleen indien Aertssen Logistics uitdrukkelijk verzocht wordt om te 
laden en/of te lossen zal zij deze opdracht op zich nemen, dit onder 
uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever. Aertssen Logistics draagt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading 
en lossing.  
 
Artikel 5.  Stuwen 
Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit 
mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door 
Aertssen Logistics op basis van de instructies van de Opdrachtgever die 
conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden 
gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de 
gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of 
onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader 
of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een 
correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden 
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hierdoor ontstaan integraal ten laste van de Opdrachtgever voor het 
vervoer vallen. 
 
Artikel 6. Verzekeringen 
Bijzondere aandacht willen wij vestigen op uw plicht uw goederen te 
verzekeren tegen brand en aanverwante gevaren met afstand van 
verhaal tegenover Aertssen Logistics en derden (cf. artikel 6 Algemene 
Logistieke Voorwaarden -2015). 
 
Artikel 7.  Annulering 
Bij annulering van een opdracht door de Opdrachtgever, zal de 
Opdrachtgever steeds alle reeds door Aertssen Logistics gemaakte 
kosten integraal vergoeden. Bij een annulering van een opdracht 
minder dan achtenveertig (48) uur voor uitvoering van de opdracht is 
de Opdrachtgever 100% verschuldigd van de overeengekomen 
vrachtprijs. 
 
Artikel 8.  Informatie met betrekking tot de goederen 
De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om bij het geven van de opdracht 
aan Aertssen Logistics, alle informatie en documenten die noodzakelijk 
en nuttig zijn, tijdig en schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht 
aan Aertssen Logistics te verstrekken, zoals onder meer doch niet 
beperkend: 
 
• de juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen: onder 

meer soort, aantal, gewicht, toestand en gevarenklasse;  
• de aard van de laadeenheid;  
• de massa van de lading/goederen en elke laadeenheid;  
• de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid als die niet 

in het middel ligt; 
• de buitenafmetingen van elke laadeenheid; 
• de beperkingen voor het stapelen en de richting die tijdens het 

vervoer moet worden toegepast; 
• de wrijvingsfactor van de goederen, als die niet is opgenomen in 

bijlage B van EN 12195:2010 of in de bijlage van de normen 
IMO/UNECE/ILO; 

• alle aanvullende informatie die vereist is voor de correcte 
ladingzekering en het respecteren van de maximaal toelaatbare 
massa en aslasten van het voertuig; 

• 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; 

• alle onderrichtingen met betrekking tot de bescherming van de 
aangestelden. 

 


