
  

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEGVERVOER 

 

Algemeen - Toepassing 

Deze vervoersovereenkomst, natonaal dan wel internatonaal, wordt beheerst door de bepalingen van het

CMR-verdrag en door onderhavige voorwaarden.  

Andersluidende voorwaarden en voorschrifen van de afzender dan wel geadresseerde zijn niet van

toepassing.

Ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel en commissionair-expediteur bindt de

afzender en ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel op

bestemming bindt de geadresseerde. 

De afzender maakt zich sterk voor zijn contractant, de geadresseerde, dat deze kennis heef van en akkoord

gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij de vervoerder zal vergoeden voor alle kosten

en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak.  

Lading – Lossing – Gewicht 

Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heef gevraagd om het brutogewicht van de

lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijf de afzender verantwoordelijk voor elke overlading,

zelfs overlading per as, welke tjdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane

kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisate van het voertuig en alle eventuele boetes of

andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien. 

Instructes 

De aangestelden van de vervoerder kunnen geen enkele instructe of aangife aanvaarden die de vervoerder

verbindt buiten de voorziene perken voor wat betref: 

- de waarde van de goederen die moeten dienen als referente in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of

nog van beschadiging (art. 23 en 25 CMR) 

- de afeveringstermijnen (art. 19 CMR) 

- de remboursementsinstructes (art. 21 CMR) 

- een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de afevering (art. 26 CMR). - instructes of

verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken

van een bijzondere reglementering. 

Aansprakelijkheid  

De vervoerder is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke

bepalingen van het CMR-Verdrag. 



Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van afzender,

belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de

vervoerder slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatgheid. Hoe dan ook en

behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de

te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de

vervoerde lading. 

Facturate – Betalingen – Pand/Retente 

De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de

vrachtprijs te innen bij de geadresseerde.   

In geval van annulate van een rit binnen de 24 uren voor aanvang van de rit, blijf de volledige ritprijs

verschuldigd aan de vervoerder. 

Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van de vervoerder

gevorderde bedragen. 

Behoudens anders schrifelijk overeengekomen, zijn de facturen van de vervoerder betaalbaar op de

vermelde vervaldatum en zonder kortng.  

Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling

noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een interestvoet

zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betrefende de bestrijding van de betalingsachterstand bij

handelstransactes. 

Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heef de vervoerder van rechtswege

en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met minimum van 10 % van

het door de contractspartj niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling ad

10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen

invorderingskosten niet uit. 

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling

alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar. 

De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking

hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en

ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag

uitoefenen. 

GDPR

In het kader van de GDPR-regelgeving verwachten wij van onze contacten dat zij met de grootste zorg

omspringen met de eventueel gedeelde persoonsgegevens. Van al onze contacten wordt verwacht dat ze

GDPR-conform zijn. Indien YM Trans enige schade zou leiden door de niet-naleving van de GDPR-



regelgeving door één van onze contacten, zal alle schade verhaald worden op het in gebreke blijvend

contact.

Slotbepalingen 

In geval van enige betwistng tussen partjen, zijn, onverminderd de toepassing van art. 31 lid 1 CMR de

rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder bevoegd. Het Belgische recht is van

toepassing. 

Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van

toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig. 
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