ALGEMENE VOORWAARDEN VINTRA BV
Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van Vintra BV uit, en is onlosmakelijk verbonden
aan eender welke overeenkomst die door Vintra BV wordt of werd aangegaan.
Deze voorwaarden worden aan de nieuwe opdrachtgever overgemaakt bij de eerste samenwerking tussen
Vintra BV en deze nieuwe opdrachtgever, en worden aan alle bestaande opdrachtgevers bezorgd bij een
wijziging van deze algemene voorwaarden.
Mogen wij u verzoeken om, in het kader van de door u bestelde diensten, deze bundel door te nemen, en deze
te ondertekenen.
Deze voorwaarden dienen op elke bladzijde (desgevallend de voorkant en de ommezijde) geparafeerd te worden.
Op de laatste bladzijde dienen de gevraagde gegevens aangevuld te worden, en dient de volledige handtekening
aangebracht te worden.
Voor zover u voor eender welke reden niet akkoord kan gaan met deze voorliggende voorwaarden, dan
verzoeken wij u om ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen, uiterlijk 2 dagen voor het ten uitvoer brengen van
de bestelde diensten.
Voor zover u voor eender welke reden niet akkoord kan gaan met deze voorliggende voorwaarden, behoudt
Vintra BV zich het recht voor om, zonder enige vorm van schadevergoeding, de bestelde diensten te annuleren.
Voor zover Vintra BV het voorliggende document niet uiterlijk 2 dagen voor het ten uitvoer brengen van de
bestelde diensten heeft mogen ontvangen en voor zover u Vintra BV uiterlijk 2 dagen voor het ten uitvoer brengen
van de bestelde diensten niet schriftelijk heeft verwittigd dat u niet akkoord kan gaan met deze voorwaarden,
én Vintra BV beslist om, voor gelijk welke reden, de diensten alsnog te leveren, dan zullen deze beheerst worden
door deze algemene voorwaarden.
Vintra BV dankt u voor het in haar gestelde vertrouwen, en kijkt uit naar de verdere samenwerking.

NL:

Deze algemene voorwaarden zijn tevens beschikbaar in het Frans en Engels.
Voor zover u deze algemene voorwaarden in de verkeerde taal heeft ontvangen dient u Vintra BV hier onverwijld
van te verwittigen, waarna de correcte, dan wel de gewenste, versie u wordt overgemaakt.
Voor zover van deze mogelijkheid gebruikt wordt gemaakt, doet deze op geen enkele wijze afbreuk aan de
termijnen die in deze algemene voorwaarden voorzien zijn.

EN:

These general terms and conditions are also available in Dutch and French.
Should you have received them in the wrong language, please immediately inform Vintra BV, and you will receive
the correct or desired version.
If you make use of this possibility, the delivery of another version of these general terms and conditions do not
affect the terms thereof.

FR:

Les présentes conditions générales sont également disponibles en langue néerlandaise, et anglaise.
Si vous avez reçu les présentes conditions générales dans une langue incorrecte, nous vous prions d’en avertir
la Vintra SRL sur-le-champ, après quoi la version correcte ou souhaitée vous sera transmise.
Dans la mesure où vous profitez de cette possibilité, cela ne portera aucunement préjudice aux délais prévus
dans les présentes conditions générales.

TITEL I: ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden beheersen alle professionele relaties tussen Vintra BV en haar contractspartijen, ongeacht
of deze specifieke contractspartij een handelaar dan wel een particulier uitmaakt. Behoudens de uitdrukkelijke
erkenning daartoe door Vintra BV, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden
van contractspartijen en wordt enige toepassing van deze laatste voorwaarden
uitdrukkelijk uitgesloten.”
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2. Afhankelijk van de concrete diensten die door een opdrachtgever worden besteld, zijn één of meerdere van
de titels van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Titel I
is steeds van toepassing.
Titel II
is van toepassing voor zover Vintra BV ten overstaan van haar opdrachtgever optreedt als vervoerder. Vintra
BV zal geacht worden als vervoerder op te treden voor zover zij zich verbonden heeft om zelf het vervoer uit te
voeren.
Titel III
is van toepassing voor zover Vintra BV enige goederen onder zich dient te houden, zij het voor of na een
transport, dan wel los van eender welk transport.
Titel IV
is van toepassing voor zover Vintra BV optreedt als depannagedienst.
Titel V
is van toepassing voor zover VULSTEKE TRANSPORT BV optreedt als verhuurder van materiaal.
Titel VI
is van toepassing voor zover Vintra BV een beroep doet op één of meerdere onderaannemers. Voor zover
meerdere titels terzelfdertijd van toepassing zijn op de opdracht die uitgevoerd wordt door Vintra BV zal, in het
geval verschillende artikels dezelfde materie regelen, het artikel dat voor Vintra BV het voordeligst is toepassing
verkrijgen.
3. Vintra BV zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die zij
transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die haar
opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook, aan Vintra BV verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.
Deze rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het schadebeding en eventuele kosten.
Voor zover deze rechten uitgeoefend werden, en de goederen door Vintra BV vrijgegeven werden, doch niet
werden opgehaald door de contractspartij of waar geen verdere afspraken rond werden gemaakt, en dit binnen
de 90 dagen na de vrijgave, zal Vintra BV de mogelijkheid hebben om deze goederen te verkopen, en dit op
eender welke wijze.
Voor zover de verschuldigde bedragen vaststaan, en niet betwist worden, zullen deze rechten ophouden te
bestaan van zodra Vintra BV volledig vergoed werd, dan wel van zodra de contractspartij voldoende zekerheden
heeft gesteld ten belope van het volledig te vergoeden bedrag.
Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot kunnen worden, zullen deze rechten ophouden
te bestaan van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het door Vintra BV
ingevorderde bedrag én de contractspartij zich verbonde heeft tot het binnen een zekere termijn voldoen van
de ingevorderde bedragen, eens deze zijn komen vast te staan.
4. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en
niettegenstaande enige samenloop zal Vintra BV schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen
op de verplichtingen die Vintra BV ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, of die
deze laatsten op Vintra BV hebben.
Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een
insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.
Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Wet d.d. 15 december 2004 betreffende de financiële
zekerheden art. 1295 B.W. niet van toepassing verklaard.
De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke aansprakelijkheid
die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan wel op buitencontractuele basis, zij
het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, waaronder nietlimitatief begrepen kan worden: betalingsen leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om
een onderpand te geven, dan wel het te behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste.
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Voor zover een contractspartij van Vintra BV een factor wenst in te schakelen, dan verplicht zij zich ertoe
om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De
contractspartij verplicht zich ertoe Vintra BV te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de ingeschakelde
factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie.
5. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de contractpartij geschokt wordt door daden van
gerechtelijke uitvoering tegen de contractspartij en / of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het
vertrouwen in de goede uitvoering van de door de contractspartij aangegane verbintenissen in vraag stellen
en/of onmogelijk maken, behoudt Vintra BV zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de
opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorsen om van de contractspartij afdoende
zekerheden te verkrijgen.
Indien de contractspartij hierop weigert in te gaan, heeft Vintra BV het recht om de opdracht gedeeltelijk dan wel
geheel te annuleren.
Dit onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en interesten in hoofde van Vintra BV.
Er zal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de contractspartij een beroep doet op de Wet
d.d. 30 januari 2009 betreffende de continuïteit der ondernemingen, dan wel indien de contractspartij het
faillissement aanvraagt of failliet verklaard wordt.
Alle op het ogenblik van een faillissement openstaande bedragen zullen onmiddellijk opeisbaar worden, en
artikel 4 van deze titel zal erop kunnen worden toegepast.
Voor zover Vintra BV enige fiduciaire eigendomsoverdracht heeft geplaatst bij de failliet verklaarde partij, of bij
de partij die gebruik maakt van de Wet d.d. 30 januari 2009 betreffende de continuïteit der ondernemingen, zal
deze eigendomsoverdracht op het eerste verzoek van Vintra BV een einde nemen, en zal deze integraal moeten
uitbetaald worden, waarbij toepassing kan gemaakt worden van artikel 4 van deze titel.
6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn de facturen steeds betaalbaar
uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur zonder korting. Voor zover de contractspartij onmiddellijk aan
de chauffeur / operator wenst te betalen is dit enkel toegelaten voor zover dit voorafgaandelijk en schriftelijk
werd overeengekomen met Vintra BV. Een akkoord hiertoe van de chauffeur / operator is niet afdoende.
Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de contractspartij van Vintra BV.
Bovendien behoudt Vintra BV zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de door haar
gehanteerde tarieven aan te passen, mits voorafgaandelijke kennisgeving aan de contractspartij, dan wel de
bestaande samenwerking met de contractspartij met onmiddellijke ingang, zonder opzeggingstermijn noch
opzegvergoeding, te beëindigen wanneer zij vaststelt dat de door haar ontwikkelde prestaties economisch niet
rendabel zijn.
Betalingen die niet door de contractspartij zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door Vintra BV
worden in mindering gebracht op hetgeen door de cliënt aan Vintra BV verschuldigd is.
De contractspartij verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder
hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op te schorten en ziet af van elke
schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die Vintra BV haar rekening brengt.
Voor zover Vintra BV geen tijdige betaling ontvangt, zal zij, zonder verdere ingebrekestelling, interesten kunnen
aanrekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
Deze interesten worden gerekend aan de interestvoet voorzien door artikel 5 van de Wet d.d. 2 augustus 2002
betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Daarnaast zal Vintra BV ofwel op de eerstvolgende factuur, dan wel per aangetekend schrijven, een
schadevergoeding kunnen aanrekenen ten belope van 10% van het door de contractspartij niet betaalde
bedrag, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500 EUR.
Voor zover Vintra BV enige kosten heeft moeten maken om de contractspartij aan te manen tot betaling over
te gaan, bijvoorbeeld de kosten van een aanmaning, een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, zal de
contractspartij gehouden zijn deze kosten integraal te vergoeden.
7. Voor zover de contractspartij voor enigerlei reden opmerkingen heeft omtrent een factuur, dan wel enig ander
geschrift uitgaande van Vintra BV, zal dit enkel ontvankelijk zijn voor zover de contractspartij de opmerking
binnen de 8 dagen na verzending van de factuur, dan wel het geschrift, aangetekend aan Vintra BV bezorgd
wordt.
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8. Voor zover de planning van enige activiteiten aan Vintra BV toevertrouwd wordt, zullen alle eventuele
bestellingen uiterlijk om 15u de voorgaande dag per mail, dan wel fax, aan Vintra BV worden meegedeeld.
VUYLSTEKE is pas gebonden nà de schriftelijke bevestiging van ontvangst en aanvaarding van deze opdracht
Indien bestellingen slechts na 15u van de dag voorafgaand aan de verzending / het transport / de opslag
worden meegedeeld kan Vintra BV op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die
hieruit voortvloeit.
De opdrachtgever is gehouden tot het aanleveren van afdoende gegevens omtrent de in te plannen activiteit.
Hieronder wordt onder andere begrepen: volledige identiteit ontvanger, gegevens van contactpersonen,
relevante telefoonnummers, correcte leveradressen, en alle voor Titel II, III, IV en V relevante informatie.
Indien deze gegevens niet correct, dan wel onvolledig blijken, is Vintra BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor
de hieruit voortvloeiende schade. Voor zover Vintra BV door deze niet-correcte, dan wel onvolledige, gegevens
schade lijdt, zal de opdrachtgever ertoe gehouden zijn deze integraal te vergoeden.
9. In geval van enige betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement WestVlaanderen c.q.
Gent, telkens afdeling Kortrijk bevoegd. Het Belgische recht zal steeds van toepassing zijn.
10. Elke bestelling/ elke opdracht moet steeds doorgegeven worden via email. Vuylsteke moet telkens een bericht
terugsturen naar zijn opdrachtgever of zijn klant dat hij effectief de opdracht perfect heeft ontvangen Dan pas
is de opdracht officieel en juridisch sluitend. Andere manieren van communiceren is mogelijk maar juridisch niet
sluitend en kan Vuylsteke dan ook zijn verantwoordelijkheid niet opnemen of aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten en of misverstanden. Vintra BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschades
bij misverstanden of fouten.

TITEL II: VERVOER

1. Ongeacht of het een nationaal, internationaal, gewoon, zwaar of uitzonderlijk transport betreft, zijn de CMRbepalingen van toepassing. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat in geval de container(s) van de oplegger(s)
afgeladen word(t)(en) dan wel de oplegger en/of vrachtwagen op een andersoortig vervoermiddel wordt
geplaatst, de wettelijke dan wel de tussen Vintra BV en derde partijen conventioneel toegepaste bepalingen
met betrekking tot het andersoortig vervoer (vervoer over de zee, per spoor, over de binnenwateren, door de
lucht of op de terminal) toepassing zullen vinden in hun wettelijke en contractuele verhouding.
2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de belading, stuwing en lossing van de oplegger, container of
vrachtwagen gebeurt door de afzender en / of de bestemmeling. In de mate dat de chauffeurs van Vintra BV of
van de door deze laatste aangestelde vervoerder door de afzender of de bestemmeling verzocht worden om
deze daden te stellen onder het uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender en/
of de bestemmeling. De chauffeur van Vintra BV die door de afzender en/of bestemmeling gevraagd wordt om
onder hun respectievelijke verantwoordelijkheid te assisteren bij de belading en/of de lossing van de goederen
door middel van een kooiaap, een kraan, transpallet of een laadklep, kan hieraan slechts deelnemen als aan de
volgende voorwaarden is voldaan (deze lijst is exemplatief en hoegenaamd niet limitatief):
- de goederen staan correct en degelijk verpakt op palets;
- de goederen zijn perfect bereikbaar en kunnen worden opgenomen met de kraan, de kooiaap, de
transpalet en/of de laadklep;
- de goederen staan degelijk gebonden klaar en het risico op omkeren is absoluut uitgesloten;
- de laad- en/of losplaats is perfect bereikbaar
Het verrichten van deze behandelingen zonder dat aan deze voorwaarde is voldaan kan evenwel nooit
enige verantwoordelijkheid van Vintra BV tot gevolg hebben en Vintra BV draagt hoe dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook (zoals bijvoorbeeld aan goederen, gebouwen en
infrastructuur) veroorzaakt door en / of tijdens het beladen, stuwen en lossen van de oplegger, container of
vrachtwagen.
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3. Voor zover uit het geheel van de instructies van de opdrachtgever blijkt dat de levering dient te geschieden
voordat de activiteiten op de locatie van de levering normaal gezien aanvatten, zal de opdrachtgever er zorg
voor dragen dat een persoon ter plaatse is om de levering in ontvangst te nemen, en de nodige documenten af
te tekenen.
De opdrachtgever zal de contactgegevens van deze persoon, minstens zijn/haar naam en telefoonnummer bij
de bestelling van het transport aan Vintra BV bezorgen.
Indien geen persoon wordt aangeduid, of indien de persoon niet ter plaats is op het ogenblik van de levering,
gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat Vintra BV het te leveren goed ter plaatse mag ontladen, waarna de
levering door Vintra BV gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever op gelijk welke wijze.
Indien geen persoon wordt aangeduid, of indien de persoon niet ter plaatse is op het ogenblik van de levering,
zal de opdrachtgever geacht worden de levering zoals omschreven in dit artikel zonder enig voorbehoud te
hebben aanvaard.
4. Nà de aflevering van de goederen zoals in II.3. bepaald, draagt Vintra BV geen enkele verantwoordelijkheid
meer t.a.v. deze goederen die op de plaats van aflevering verblijven op uitsluitend risico van de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient Vintra BV integraal te vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak m.b.t. deze afgeleverde
goederen die aan laatstgenoemde zou worden gericht (zoals – doch niet uitsluitend – boetes uitgeschreven
door overheden, contractuele dan wel buitencontractuele aanspraken van derden van welke aard ook ).
5. De wachttijden die per vracht 1 uur te boven gaan tijdens het laden en/of lossen en de wachttijden die
tijdens het koppelen 1 uur overstijgen zullen door Vintra BV aangerekend worden aan de opdrachtgever, die
aanvaardt deze te vergoeden aan het geldend uurtarief van 60 EUR, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst. Voor containers zullen vanaf de zevende dag wachttijd bij de afzender, de bestemmeling, op kaai
of bij een door de opdrachtgever en Vintra BV overeengekomen derde worden aangerekend mits betaling van
600 EUR per dag, behoudens andersluidende specifieke overeenkomst tussen partijen. Indien naar aanleiding
van een douanecontrole van de goederen kosten worden gemaakt, zullen deze aan de opdrachtgever integraal
worden doorgerekend.
6. Elke vervoersopdracht zal zo gedetailleerd mogelijk opgegeven worden door de opdrachtgever. Het exacte
gewicht en de afmetingen van het te vervoeren materiaal zullen opgegeven worden.
Speciale kenmerken, zoals een asymmetrisch zwaartepunt, een zeer kwetsbaar element van het materiaal,
specifieke draagpunten, gevaarlijke producten, zullen steeds opgegeven worden. Indien het door Vintra BV
aangewende voertuig ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de
opdrachtgever, zal de kostprijs hiervan integraal ten laste van de opdrachtgever vallen.
7. De aangestelde vervoerders / chauffeurs door / van Vintra BV hebben geen meetapparatuur ter beschikking om
de temperatuur van de goederen te controleren bij belading. De temperatuur van de goederen die wordt vermeld
door de afzender op het / de laaddocument(en) wordt als conform aanzien met de werkelijke temperatuur van
de geladen goederen. De vervoerder /chauffeur aangesteld door Vintra BV zal hieromtrent geen enkel schriftelijk
voorbehoud aantekenen op het /de laaddocument(en).
Bij eventuele schade als gevolg van een niet conforme temperatuur bij belading zal Vintra BV geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.
Bij temperatuur gerelateerde transporten, tenzij uitzonderlijk schriftelijk anders overeengekomen, garandeert
Vintra BV dat de set temperatuur wordt gerespecteerd conform de schriftelijke opdracht aan Vintra BV.
Indien geen specifieke set temperatuur door de opdrachtgever wordt aangegeven in de schriftelijke opdracht
aan Vintra BV, dan wordt de opgegeven temperatuur in de schriftelijke opdracht aan Vintra BV, aanzien als de
set temperatuur.
Onder set temperatuur wordt verstaan, de instelling van de temperatuur van het koelaggregaat van de frigo of
reefer die het transport zal uitvoeren
8. Wanneer Vintra BV in het kader van de organisatie van een vervoer enige vergunning dient aan te vragen,
treedt zij steeds op in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Zodoende gaat Vintra BV slechts een
middelenverbintenis aan.
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9. Elke annulatie van de geplande vervoeropdracht door de opdrachtgever tot 24 uur voor de aanbieding van
het voertuig op de plaats van afzending zal aanleiding geven tot het betalen door de opdrachtgever van een
forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% van de overeengekomen vrachtprijs en al de reeds door
Vintra BV uitgestelde kosten.
Elke annulatie van de geplande vervoeropdracht door de opdrachtgever na deze termijn zal aanleiding geven
tot het betalen door de opdrachtgever van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 100% van de
overeengekomen vrachtprijs en al de reeds door Vintra BV uitgestelde kosten.
10. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Vintra BV nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor schade
aan andere dan de vervoerde goederen (bv. goederen in lostanks, silo’s en dergelijke meer, niets uitgesloten,
waar een verkeerde dan wel gecontamineerde lading aan toegevoegd wordt) en de contractant afziet van elke
mogelijke vordering uit dien hoofde ten aanzien van Vintra BV en deze laatste zal vrijwaren voor elke mogelijke
vordering die ten aanzien van Vintra BV zou worden ingesteld.
11. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Vintra BV geen enkele verantwoordelijkheid opneemt met betrekking
tot de staat van de door de opdrachtgever meegegeven pallets noch met betrekking tot de door Vintra BV terug
gebrachte pallets.
Behoudens schriftelijke overeenkomst in andere zin en mits betaling van een vergoeding door de opdrachtgever,
is Vintra BV niet gehouden de door de opdrachtgever, zijn vertegenwoordiger of zijn aangestelde oorspronkelijk
meegegeven pallets te terug te brengen.
De opdrachtgever verbindt er zich de door Vintra BV aangeleverde pallets te aanvaarden in de staat waarin
deze zich bevinden zonder recht op enige vergoeding van welke aard en uit welke hoofde ook.
12. De opdrachtgever garandeert Vintra BV dat voor zover de levering dient plaats te vinden op bedrijventerreinen,
dan wel op een werf, of enige andere locatie waarbij een toegang(spoort) moet gepasseerd worden, dat deze
toegang(spoort) voldoende breed is om de levering door te laten.
Hiertoe is vereist dat, opdat de voertuigen van Vintra BV deze zonder verdere manoeuvres kunnen voorbijrijden,
de toegangs(poort) minstens even breed is als het voertuig/de lading op zijn breedste punt + 1 meter in rechte
lijn.
Hiertoe is vereist dat, opdat de voertuigen van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT deze toegang(spoort)
moeten binnenrijden door het maken van manoeuvres – bijvoorbeeld door het nemen van een bocht – de
toegang(spoort) minstens even breed is als het voertuig/de lading op zijn breedste punt + 5 meter.
Voor zover deze breedtes niet voorhanden zijn, erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat deze ervoor gekozen
heeft om het transport alsnog te laten plaatsvinden, en het risico dat hieraan verbonden zit zelf zal dragen, en
dat deze Vintra BV zal vrijwaren voor enige aanspraken van derden.
De opdrachtgever dient er zich bovendien van te vergewissen dat de ondergrond en/of de verhardingen waar
de voertuigen en toestellen van Vintra BV of haar aangestelden dienen te passeren, geschikt is voor voertuigen
en toestellen van deze aard en dat er voldoende manoeuvreerruimte voorhanden is. De BVBA VUYLSTEKE
TRANSPORT is niet aansprakelijk voor enige schade aan de ondergrond, of verhardingen. Voor zover Vintra
BV schade toebrengt aan derden (zoals vloerplaten en straatstenen, ondergrondse leidingen, rioleringen of
rioolputten, enz.) door het gebrek aan manoeuvreerruimte en/of gebrekkige informatie door opdrachtgever,
dient opdrachtgever Vintra BV integraal te vrijwaren.
Tevens dient de opdrachtgever in te staan voor de door Vintra BV geleden schade.
13. De opdrachtgever garandeert dat de plaatsen van inontvangstneming en aflevering van de goederen voor
de door Vintra BV ingezette vrachtwagen vrij en zonder enige meerkost vrij toegankelijk zijn.
De opdrachtgever is dan ook verantwoordelijk voor alle schade en kosten die Vintra BV dan wel diens chauffeur
(onder meer, doch niet uitsluitend, de kosten van de annulatie van de rit (zie artikel II.9), de kosten verbonden
aan het omrijden of aan de wachttijd, de opgelegde boetes en/of administratieve kosten van welke aard ook of
heffingen) zou lijden of oplopen.
14. De opdrachtgever garandeert dat door Vintra BV ingezette vrachtwagen moet laden en lossen binnen de
stad die streng voorzien is van emissienormen, wij als Vintra BV niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld
voor vergunning of andere documenten om de laad/losplaats te bereiken. Indien de opdrachtgever niet de
voorbereiding gaat doen of de vervoerder niet begeleid en er komen boetes binnen omtrent inbreuken, wij Vintra
BV deze boete zullen doorrekenen aan de opdrachtgever.
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TITEL III: OPSLAG EN BEHANDELING VAN GOEDEREN
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.
Bewaarnemer: Vintra BV – degene die goederen in bewaarneming ontvangt zoals bedoeld sub e van dit artikel.
b.
Opslaghuis: iedere ruimte die bij de bewaarnemer in gebruik is en waarin de met de bewaarneming gerelateerde
activiteiten plaatsvinden.
c.
Bewaarneming: één of meer van de volgende handelingen:
1. inslag van goederen in het opslaghuis, mits en voor zover de inslag door de bewaarnemer geschiedt
2. het in opslag houden van goederen
3. het overige behandelen en/of bewerken van goederen in het opslaghuis mits en zover dit door de
bewaarnemer geschiedt.
4. de uitslag van goederen uit het opslaghuis, mits zover de uitslag door de bewaarnemer geschiedt
d.
Bewaarnemingsovereenkomst: schriftelijk aangegane overeenkomst tot bewaarneming zoals sub e van dit
artikel gedefinieerd.
e.
Bewaargever:
1. degene die een bewaarnemingsovereenkomst als bedoeld sub d van dit artikel met de bewaarnemer
is aangegaan
2. degene die in de rechten van één van de hiervoor genoemden is getreden
3. ieder ander die handelt of zich gedraagt als rechthebbende op zodanige goederen
f.
Goederen: Hier wordt niet bedoeld het juridisch begrip “goederen“ maar de betekenis die hieraan in het
handelsverkeer wordt toegekend, in casu handelsgoederen.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan de bewaarnemer worden toevertrouwd.
3. Alle overeenkomsten en voorschriften en instructies betreffende opslag , bewaring , behandeling en uitlevering
van goederen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.
4. De bewaargever en zijn verzekeraar staan zelf in voor de verzekering van de goederen. Zij doen afstand van
verhaal ten opzichte van de bewaarnemer en /of derden. De bewaargever verbindt zich er toe de “afstand van
verhaal “ clausule te laten opnemen in zijn polis.
De bewaarnemer verbindt er zich toe af te zien van alle verhaal tegenover de bewaargever in geval van
brandschade aan de installaties.
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5. De bewaarnemer is slechts aansprakelijk voor schade en/of verlies die het rechtsreeks gevolg is van zijn
concreet bewezen fout.
De aansprakelijkheid van de bewaarnemer is altijd beperkt tot:
- In geval van bewaring van goederen, tot maximaal het bedrag gelijk aan zesmaal het berekende
bewaarloon over één maand (of als deze korter dan één maand bewaard zijn geweest, die periode) van
de betreffende partij goederen.
- In geval van bewerking van de goederen, transport hiervan uitgesloten, maximaal tot tweemaal het
voor de betreffende partij goederen in rekening gebrachte bewerkingsloon en wel van die activiteit
waarbij schade is ontstaan.
- Voor zover onduidelijk zou zijn tijdens welke activiteit de schade is ontstaan, zal de aansprakelijkheid
beperkt zijn tot maximaal tweemaal het gemiddelde bewerkingsloon voor de onderscheiden
bewerkingsactiviteiten die met betrekking tot de kwestieuze goederen hebben plaatsgevonden
- Indien de bewaarnemer zich ertoe heeft verbonden de goederen te bewaren en te bewerken
(transport hiervan uitgesloten), zal:
		
o Indien de schade zich heeft voorgedaan tijdens de bewaring, het eerste lid van toepassing
		zijn.
		
o Indien de schade zich heeft voorgedaan tijdens de bewerking, het tweede lid van toepassing
		zijn.
		
o Indien onduidelijk is op welk ogenblik de schade zich heeft voorgedaan, het laagste
		
bedrag in aanmerking worden genomen.
- Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten
De bewaarnemer is ontheven van elke aansprakelijkheid in de volgende gevallen:
- alle onrechtstreekse schade zoals wachttijden, lig – en staangelden, bedrijfsschade, boeten en/of
soortgelijke heffingen.
- alle schade en verlies ontstaan voor of na de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door de
bewaarnemer.
- overmacht.
- tekort aan personeel.
- diefstal.
- eigen gebrek van de goederen en/of van de verpakking.
- wateroverlast, instorting, ontploffing en brand, wie of wat er in alle voornoemde gevallen de
oorzaak van moge zijn.
- fouten van derden en/of de opdrachtgever.
- het niet of onjuist meedelen van gegevens of instructies door de bewaargever en/of door derden.
- elke schade als gevolg van een onvoorzienbaar defect van de bedrijfsmiddelen van de bewaarnemer.
6. Indien de bewaargever niet uiterlijk bij het beëindigen van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd
heeft geprotesteerd, vervalt alle aansprakelijkheid van de bewaarnemer.
7. Onverminderd de voorgaande bepalingen vervalt elke vordering tegen de bewaarnemer één jaar na de
vaststelling van de schade en/of tekorten, of bij betwisting hieromtrent één jaar na de datum der factuur, tenzij
de wet een kortere termijn voorziet.
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8. Bij het doorgeven van de instructies en uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden zal de bewaargever
schriftelijk aan de bewaarnemer mede delen:
- de juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen onder meer soort, aantal, gewicht, toestand
en eventueel gevarenklasse.
- 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.
De goederen dienen alle noodzakelijke merken te dragen in verband met hun karakteristieken. Tenzij het
gebruikelijk is de goederen niet te verpakken, moet de bewaargever de goederen verpakken vereist voor de
uitvoering van de opdracht.
Temperatuur gebonden goederen worden conform de schriftelijke overeen gekomen temperatuur aangeboden.
De bewaarnemer houdt zich het recht voor niet-temperatuur conforme ladingen te weigeren.
Het opslaghuis kan voor de ingebruikname door de bewaargever op geschiktheid worden gecontroleerd. Bij
ontstentenis van dergelijke controle of van enig gemotiveerd voorbehoud worden zij geacht geschikt te zijn
bevonden.
De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer voor vorderingen die zouden voortspruiten uit een inbreuk op
voornoemde verplichtingen zelfs indien de inbreuk te wijten is aan derden.
9. De bewaarnemer houdt zich het recht voor om het lossen van slecht gestapelde/niet conforme ladingen
te weigeren. Indien nodig, kan de bewaarnemer na schriftelijk akkoord van de bewaargever, aan het in voege
zijnde tarief de paletten herstapelen, zonder enige vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke schade aan de
goederen ten gevolge van de slechte initiële stapeling.
10. Bij aanlevering van ruilpaletten, die in goede en conforme staat dienen te zijn, krijgt de aanleverende partij
een origineel afgetekende palletbon, die onmiddellijk kan worden geruild tegen het exacte aantal ruilpaletten. De
originele palletbon wordt in alsdan ingehouden. Uitzonderingen zijn hierop niet toegestaan.
11. Onder normale omstandigheden zullen voertuigen door de bewaarnemer worden behandeld in de volgorde
waarin de aankomst op de laad-/ losplaats heeft plaatsgevonden.
De bewaarnemer behoudt zich het recht voor deze volgorde te wijzigen, indien hij het redelijkerwijs noodzakelijk
acht hiervan af te wijken teneinde te voldoen aan voorschriften en/of aanwijzingen van de Douane, het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) of andere autoriteiten, dan wel indien bijzondere
regelingen dienen te worden gemaakt ter bevordering van een vlotte gang van goederen of indien – zulks te
beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – hiervoor andere gegronde redenen aanwezig zijn.
De bewaarnemer is niet gehouden tot betaling of terugbetaling van overliggeld of kosten of vergoeding voor
tijdverlet of enige andere schadevergoeding wegens vertragingen of onderbrekingen in verband met de
werkzaamheden, welke door de bewaarnemer worden uitgevoerd tenzij aan de zijde van de bewaarnemer
sprake is van verwijtbaar handelen of grove schuld.
12. Indien de bewaargever aan de bewaarnemer kennis geeft dat de goederen op een bepaalde tijd bij deze
laatste zullen worden aangeleverd of afgehaald en daarvoor speciale actie of inzet van de bewaarnemer wordt
verlangd, is de bewaargever, indien hij de goederen niet behoorlijk en op tijd aanlevert of afhaalt aansprakelijk
voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiend en vrijwaart hij de bewaarnemer tegen alle vorderingen, die
derden in verband daarmee tegen de bewaarnemer mochten instellen.
13.
1. Tenzij anders is overeengekomen zullen alle door de bewaarnemer aan of met betrekking tot de goederen uit
te voeren werkzaamheden gewoonlijk worden verricht op werkdagen (niet zaterdagen, zon –en feestdagen) en
tijdens de uren waarop het betreffende opslaghuis geopend zal zijn.
2. Indien wegens overheidsvoorschriften of maatregelen, wegens onvoorziene omstandigheden dan wel in
het belang van de goederen of van de bewaargever, werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid op andere
dan daar genoemde tijden dienen te worden uitgevoerd, zal de bewaarnemer bevoegd zijn, zo nodig zonder
voorafgaand overleg met de bewaargever, deze werkzaamheden buiten de normale werktijden uit te voeren.
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3. Indien de bewaargever verlangt dat werk wordt verricht buiten de normale werktijden dan staat het de
bewaarnemer vrij om al dan niet aan een zodanig verzoek te voldoen. De bewaarnemer zal echter niet anders
dan op redelijke gronden weigeren.
4. Alle extra kosten, welke ontstaan door het verrichten van werkzaamheden buiten de normale werktijden,
komen voor rekening van de bewaargever.
14.
1. De bewaarnemer is in geen geval verplicht tot aanvaarding van goederen waarop vracht, belastingen, rechten,
boetes en /of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook moeten worden betaald, tenzij door of voor
rekening van de bewaargever voldoende zekerheid is gesteld.
2. De bewaargever is aansprakelijk voor en vrijwaart bewaarnemer voor alle vracht, belastingen, rechten,
boetes en/of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook, welke in verband met de goederen moeten
worden betaald.
3. Alle vracht, belastingen , rechten, boetes en/of andere lasten of kosten hoe dan ook genaamd, welke bij
aankomst of achteraf moeten worden betaald, dienen door de bewaargever bij vooruitbetaling te worden
voldaan. Aangezien deze vooruitbetaling naar zijn aard kortstondig is, zal daarover geen rente worden vergoed .
4. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor, noch verplicht tot terugvordering van vracht, belastingen,
boetes en andere lasten en kosten, hoe dan ook genaamd, welke door hem te veel zijn betaald, tenzij de
bewaarnemer naar eisen van redelijkheid en billijkheid niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen.
15. Alle kosten voortvloeiend uit beslissingen van de overheid zijn ten laste van de bewaargever.
16.
1. Indien goederen onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan andere belasting en/of daarmee
samenhangende overheidsvoorschriften (bv. Landbouwheffingen) dient de bewaargever steeds tijdig alle
inlichtingen, welke door de bewaarnemer verlangd worden te verstrekken, teneinde hem in staat te stellen
desbetreffende opgaven in te dienen.
2. De bewaargever is aansprakelijk voor alle onjuiste gegevens, die door of namens hem met betrekking tot de
onderhavige bewaarnemingsovereenkomst mochten zijn verstrekt.
3. De bewaarnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van de op een geleidebiljet vermelde
gegevens. De bewaarnemer is slechts gehouden tot een controle van gewichten, aantal colli en omschrijving der
goederen, dit laatste overigens alleen indien dit voor hem uiterlijk waarneembaar is. De bewaargever vrijwaart
de bewaarnemer uitdrukkelijk voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit door de bewaargever niet juist
ingevulde geleidebiljetten.
4. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor het controleren, innemen, bewaren, invullen of afgeven
van welke documenten dan ook, noch voor de inhoud van zulke documenten, tenzij daartoe een wettelijke
verplichting bestaat of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen als een door de bewaarnemer te
leveren prestatie.
5. Indien goederen op verzoek van de bewaargever in een gesloten of open douane-entrepot
moeten worden opgeslagen, dan dienen die goederen steeds juist en duidelijk onderscheiden te
worden gekenmerkt, in het bijzonder wanneer het (nagenoeg ) identieke verpakkingen betreft
en waarvan de inhoud niet eenvoudig is vast te stellen. Schade als gevolg van verwarring en/of
verwisseling van goederen die niet aan deze voorwaarden voldoen komt niet voor rekening van
de bewaarnemer.
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17.
1. De toegang tot de terreinen en de gebouwen van het opslaghuis zal de bewaargever of iemand namens
hem, slechts zijn toegestaan met schriftelijke toestemming van de bewaarnemer en uitsluitend tijdens de
normale openingstijden van het opslaghuis. Bij bezoek aan het opslaghuis dient de bewaargever of de persoon
optredend namens hem, zich altijd eerst bij de bedrijfsleiding te melden.
2. Toegang tot de terreinen en de gebouwen van het opslaghuis wordt alleen onder geleide van daartoe door de
directie van het opslaghuis aangewezen personen verleend.
3. Alle personen en voertuigen begeven zich op eigen risico op de laad-/losplaatsen van de bewaarnemer. De
bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook daarbij geleden.
4. De bewaargever is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade ten nadele van de bewaarnemer, van
welke aard dan ook, ontstaan door handelingen of nalatigheden voor een ieder die – al dan niet in dienst
van de bewaargever – ingevolge diens opdracht of toestemming aanwezig is op de laad-/losplaatsen van de
bewaarnemer.
5. De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer tegen alle vorderingen, van welke aard dan ook, die door derden
tegen de bewaarnemer worden ingesteld en welke het gevolg zijn van het niet nakomen door de bewaargever
of door de door hem ingeschakelde personen van de in dit artikel genoemde voorschriften en instructies.
18.
1. Een bewaarnemingsovereenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde periode, eindigt door het enkel
verstrijken van die bepaalde periode, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een bewaarnemingsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, hebben partijen het recht de
overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij partijen schriftelijk
een andere termijn zijn overeengekomen. Opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden. De
opzegging wordt geacht de geadresseerde te hebben bereikt uiterlijk drie werkdagen nadat de opzeggingsbrief
door de opzeggende partij op het postkantoor is aangeboden.
19.
1. De bewaarnemer heeft echter te allen tijde het recht om de bewaarnemingsovereenkomst voor de afloopdatum
of voor de voltooiing van de werkzaamheden zonder ingebrekestelling te ontbinden indien hij een dringende
reden daartoe aanwezig acht.
2. Een dringende reden zal onder andere aanwezig zijn, zulks te beoordelen naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid, indien:
a. de bewaargever één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of één van de voorwaarden
van de bewaarnemingsovereenkomst niet is nagekomen of in strijd daarmee heeft gehandeld.
b. de aanwezigheid van de goederen aanleiding geeft tot vrees voor verlies van of schade aan andere
goederen of aan het opslaghuis, dan wel voor dood of lichamelijk letsel van personen, dan wel dieren.
c. de goederen aan bederf onderhevig zijn of indien veranderingen optreden, welke aanleiding geven
om aan te nemen dat zij kwalitatief achteruit gaan en de bewaargever nalaat duidelijke instructies te
geven om dit te voorkomen of op te heffen.
d. het opslaghuis dat voor de uitvoering van de bewaarnemingsovereenkomst wordt
gebezigd, geheel of gedeeltelijk wordt vernield als gevolg van brand of door welke andere wijze dan ook
ongeschikt wordt voor opslag.
e. het goederen betreft die door een daartoe bevoegd overheidsorgaan zijn afgekeurd of
wanneer het bevoegd overheidsorgaan heeft bepaald dat zij niet meer zijn toegelaten in België.
20.
1. Onverminderd de bepalingen van artikel 22 van deze algemene voorwaarden is de bewaargever verplicht zijn
goederen terug te nemen uiterlijk op de laatste dag van de periode waarvoor de overeenkomst loopt, zulks na
betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan de bewaarnemer verschuldigd is.
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2. Indien de bewaargever nalaat één van deze verplichtingen na te komen, dan is de bewaarnemer gerechtigd
alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ontruiming van de ter beschikking gestelde opslagruimte,
daaronder begrepen het verplaatsen van de goederen naar een andere opslagruimte, dit alles voor rekening
en risico van de bewaargever. Bovendien zal de bewaarnemer als dan het recht hebben op een vergoeding
van alle directe en indirecte kosten alsmede schade van welke aard dan ook, welke van die nalatigheid van de
bewaargever het gevolg zijn.
21. Met in achtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de bewaargever
het recht hebben te allen tijde zijn goederen terug te nemen na betaling van alle bedragen door hem
uit welke hoofde dan ook aan de bewaarnemer verschuldigd.
22.
1. Onverminderd wat is bepaald in artikel 19 heeft de bewaarnemer het recht om voor rekening en risico van de
bewaargever terstond alle maatregelen te nemen die de bewaarnemer noodzakelijk acht, daaronder begrepen
vernietiging van de goederen, indien er naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bij het achterwege laten
van zodanige maatregelen gevaar ontstaat voor verlies of beschadiging van de goederen zelf, van andere
goederen of van het opslaghuis dan wel voor dood of lichamelijk letsel van personen of dieren. Alle daarmee
samenhangende kosten, daaronder begrepen die van destructie, komen voor rekening van de bewaargever.
2. De bewaarnemer is altijd bevoegd om de krachtens dit artikel uit het opslaghuis verwijderde goederen in
het openbaar te (doen) verkopen op kosten van de bewaargever. Is vanwege de toestand van de goederen
grote haast geboden, dan wordt, ter beperking van de schade met een openbare verkoop gelijkgesteld een
onderhandse verkoop waarbij de prijs tenminste het gemiddelde is van een door twee onafhankelijke taxateurs
vastgestelde waarde bij een geforceerde onderhandse verkoop.
3. De bewaarnemer is verplicht de opbrengst van de goederen aan de bewaargever af te dragen, dit na aftrek
van alle op de goederen gemaakte kosten en van eventuele vorderingen op de bewaargever, zo mogelijk binnen
één week na ontvangst, bij onmogelijkheid waarvan het bedrag in depot zal worden gehouden.
23. De bewaargever zal de hem ter beschikking gestelde opslagruimte niet ter beschikking van derden stellen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewaarnemer.
24. Het is de bewaarnemer toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit een bewaarnemingsovereenkomst over
te dragen aan een derde mits de continuïteit van de bestaande bewaarnemingsovereenkomst is gewaarborgd.
25.
1. Tenzij met zoveel woorden een prijs/tarief is overeengekomen, zal de bewaargever de prijzen/tarieven
verschuldigd zijn welke onder dezelfde omstandigheden door de bewaarnemer in rekening worden gebracht.
2. De overeengekomen prijzen/tarieven betreffen allen de in de bewaarnemingsovereenkomst uitgedrukte
werkzaamheden van de bewaarnemer.
3. Alle andere kosten zullen in rekening worden gebracht tegen tarieven en op de condities die door de
bewaarnemer in dezelfde omstandigheden in rekening worden gebracht.

TITEL IV: DEPANNAGE

1. Elke uitgevoerde depannage is contant betaalbaar te Heestert tegen aflevering van een depannagebon, tenzij
partijen schriftelijk een andere termijn tot betaling overeenkomen.
2. De opdracht tot depannage houdt in dat de eigenaar van het voertuig, aanhangwagen of oplegger de volle
verantwoordelijkheid op zich neemt van de gevolgen hiervan. Elk risico bij de depannage (laden, lossen of
stalling) wordt gedragen door de eigenaar van het voertuig, aanhangwagen of oplegger en/of de opdrachtgever
tot de depannage.
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3. Vintra BV draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging van dan wel geheel of
gedeeltelijk verlies van het voertuig, aanhangwagen of oplegger alsmede aan de in deze aanwezige goederen,
tenzij deze beschadiging of dit verlies opzettelijk zou zijn veroorzaakt door een aangestelde van Vintra BV .
4. Elke klacht of betwisting dient bij zichtbare schade uiterlijk op het moment van de aflevering van het voertuig,
aanhangwagen of oplegger via een duidelijk beschreven voorbehoud op de depannagebon te worden kenbaar
gemaakt, dit op straffe van verval van de vordering. Bij onzichtbare schade, dient een schriftelijk voorbehoud te
worden gemaakt uiterlijk 7 dagen, zon- en feestdagen inbegrepen, na de inontvangstneming van het voertuig,
aanhangwagen of oplegger, dit op straffe van verval van de vordering.
5. Ingevolge het stallen van het voertuig, aanhangwagen of oplegger bij Vintra BV zijn de eigenaar van het
voertuig, aanhangwagen of oplegger en de opdrachtgever tot de depannage solidair gehouden tot het betaling
van een stallingsvergoeding a rato van 30 EUR per
begonnen dag.
6. De eigenaar van het voertuig, aanhangwagen of oplegger en de opdrachtgever tot de depannage zijn
hoofdelijk gehouden deze goederen terug te nemen uiterlijk op de overeengekomen datum van terugname,
zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan Vintra BV verschuldigd is. Indien de eigenaar
van het voertuig, aanhangwagen of oplegger dan wel de opdrachtgever tot de depannage dit nalaat, dan is
de BV VUYLSTKE TRANSPORT gerechtigd alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter verwijdering het voertuig,
aanhangwagen of oplegger opslagruimte en de daarin aanwezige goederen van zijn haar terrein(en), dit alles
voor rekening en risico van de eigenaar en/of opdrachtgever.
7. Bovendien heeft Vintra BV het recht om voor rekening en risico van de eigenaar en/of opdrachtgever terstond
alle maatregelen te nemen die de zij noodzakelijk acht, daaronder begrepen vernietiging van de goederen,
indien er naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bij het achterwege laten van zodanige maatregelen
gevaar ontstaat voor verlies of beschadiging van de goederen zelf, van andere goederen of van de terreinen
waar de goederen gestald staan dan wel voor dood of lichamelijk letsel van personen of dieren. Alle daarmee
samenhangende kosten, daaronder begrepen die van destructie, komen voor rekening van de bewaargever.
Vintra BV is altijd bevoegd om de krachtens dit artikel verwijderde goederen in het openbaar te (doen) verkopen
op kosten van de eigenaar en/of opdrachtgever. Is vanwege de toestand van de goederen grote haast geboden,
dan wordt, ter beperking van de schade met een openbare verkoop gelijkgesteld een onderhandse verkoop
waarbij de prijs tenminste het gemiddelde is van een door twee onafhankelijke taxateurs vastgestelde waarde
bij een geforceerde onderhandse verkoop.
Vintra BV verbindt zich er toe de opbrengst van de goederen aan de eigenaar dan wel opdrachtgever, afhankelijk
van hun keuze ingevolge gemeenschappelijk akkoord tussen beiden, af te dragen, dit na aftrek van alle op
de goederen gemaakte kosten en van eventuele vorderingen op de eigenaar en/of opdrachtgever zo mogelijk
binnen één week na ontvangst, bij onmogelijkheid waarvan het bedrag in depot zal worden gehouden.

TITEL V: VERHUUR VAN MATERIAAL

1. De rechtsverhouding met Vintra BV wordt beheerst door onderstaande huurvoorwaarden.
Ondertekening van de overeenkomst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige voorwaarden in, met
uitsluiting van alle andersluidende.
De ondertekenaar van de huurovereenkomst is hoofdelijk verantwoordelijk voor de verplichtingen van de
huurder in wiens naam hij verklaart te handelen.
2. Huurder moet in het bezit zijn van een rijbewijs, geldig in het land van de verhuur alsook in alle
andere landen waar het voertuig zal gebruikt worden.
Het rijbewijs moet zijn uitgegeven door de bevoegde autoriteiten minstens 12 maanden voor de start van de
verhuur.
Als toevoeging op het normale rijbewijs, is een internationaal rijbewijs ook verplicht indien het normale rijbewijs
geschreven is in een andere taal dan de taal van het land van het verhuurbedrijf of bestaat uit tekens die
onleesbaar zijn in het land van het verhuurbedrijf. Het internationale rijbewijs is alleen geldig in het geval
vergezeld van het normale rijbewijs.
Huurder moet in het bezit zijn van een geldig identiteitskaart of paspoort.
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Huurder dient in het bezit te zijn van een geldige kredietkaart met de vervaldatum na de einddatum van het
verhuurcontract.
3. De huur neemt pas een aanvang na ondertekening van de overeenkomst met de tegensprekelijke vaststelling
van de staat van het verhuurd materiaal, de betaling van de verschuldigde huurgelden en het stellen van de
waarborg.
De huur eindigt pas op het ogenblik dat het verhuurd materiaal door Vintra BV effectief in ontvangst wordt
genomen.
Voor ieder gestarte periode van 24 uren wordt een volledig extra dagtarief aangerekend, zonder dat dit een
stilzwijgende velenging van de overeenkomst als gevolg heeft.
Wanneer het verhuurd materiaal voortijdig terug bij Vintra BV wordt afgeleverd, blijft de huursom voor de
volledig overeengekomen huurperiode verschuldigd zonder dat de huurder recht heeft op enige teruggave van
huurgelden.
Het verhuurd materiaal dient Vintra BV op een door haar aangeduide plaats binnengeleverd te worden en dit
tijdens de normale openingsuren.
Voor de huur van een voertuig dient de huurder Vintra BV te verwittigen indien hij tijdens de duur van het
huurcontract het voertuig zal gebruiken buiten de nationale grenzen.
De volgende landen zijn aanvaard door Vintra BV: landen van de Europese Unie.
Indien het verhuurd materiaal, zelfs met akkoord van Vintra BV, op de door haar aangeduide plaats wordt
achtergelaten/binnengeleverd, buiten de openingsuren of wanneer het verhuurd materiaal, zelfs met akkoord
van Vintra BV, elders wordt achtergelaten/binnengeleverd, zal de huurder verantwoordelijk blijven voor het
verhuurd materiaal tot aan de effectieve inontvangstname door Vintra BV.
Indien de huurder de huurovereenkomst wil verlengen dient hij vóór het verstrijken van de initiële overeenkomst
contact op te nemen met Vintra BV om de verlenging te regelen.
Partijen kunnen zich hoe dan ook niet beroepen op de stilzwijgende verlenging van de huurovereenkomst.
Niet tijdige inlevering zal door Vintra BV aanzien worden als oplichting, bedrog en misbruik van vertrouwen.
In elk geval zal de huurder bij laattijdige inlevering vanaf het vijfde uur een forfaitaire en onherleidbare
schadevergoeding voor winstderving en administratiekosten van 150 EURO (exclusief BTW) verschuldigd zijn
aan Vintra BV.
Voor het ophalen van een om welke reden dan ook zonder schriftelijk akkoord van Vintra BV achtergelaten
verhuurd materiaal zal aan de huurder een vergoeding aangerekend worden ad 1,50 EURO/Km (exclusief BTW)
met een minimum van 300 EURO (exclusief BTW).
Na beëindiging van de huurovereenkomst heeft Vintra BV bij niet teruggave van het verhuurd materiaal het
recht het dit op kosten van de huurder, waar zij het aantreft, terug in bezit te nemen, de huurder geeft daartoe
uitdrukkelijk toestemming aan de aangestelde van Vintra BV zich toegang te verschaffen tot de door hem
gebruikte gebouwen en terreinen.
In geval van diefstal van het verhuurd materiaal zal deze overeenkomst geacht worden te lopen tot op het
ogenblik dat de huurder aan Vintra BV een attest van klachtneerlegging wegens diefstal bij de bevoegde
politiediensten overhandigt.
In geval van faillissement, gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening of kennelijk onvermogen van de huurder
heeft Vintra BV het recht de huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
als ontbonden te beschouwen, de huurgelden zullen in voorkomend geval tot op die datum afgerekend worden.
In geval van gebruik van het verhuurd materiaal in strijd met huidige overeenkomst heeft Vintra BV eveneens
het recht de huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden
te beschouwen met betaling door de rechthebbende van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding
gelijk aan 10 dagen huur, na afrekening van de huurgelden tot op datum van deze ontbinding.
Zo de huurder de huurovereenkomst annuleert nog voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode, dan
zal een dossierkost ad 50 EUR worden aangerekend.
4. Vintra BV verzekert dat het verhuurd materiaal geschikt is voor verhuur bij het begin van de huurperiode en
dat het verhuurd voertuig rijvaardig is.
De huurder erkent het verhuurd materiaal in ontvangst genomen te hebben in de staat zoals deze blijkt uit
de vermeldingen op de tegensprekelijke schadevaststellingen, volledig gereinigd en voorzien van de wettelijk
verplichte veiligheidsuitrusting. Bij het binnenleveren van het verhuurd materiaal zal eveneens tegensprekelijk
de staat ervan vastgesteld worden. Alle eventuele kosten aan het verhuurd materiaal om het terug in de staat
te herstellen waarin het zich bevond bij de aanvang van de overeenkomst, inclusief het terug op aanvangspeil
brengen van de brandstof, komen ten laste van de huurder.
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Indien het verhuurd materiaal al dan niet met uitdrukkelijk akkoord van Vintra BV buiten de openingsuren van
Vintra BV wordt achtergelaten en/of de huurder het verhuurd materiaal dusdanig vuil, exterieur en/of interieur,
binnen levert dat een gedetailleerde vaststelling van de staat van het verhuurd materiaal niet onmiddellijk mogelijk
is of indien de huurder niet wenst te wachten op het uitvoeren van een tegensprekelijke vaststelling, is het
bijgevolg onmogelijk om op het ogenblik dat het verhuurd materiaal wordt binnengeleverd en/of achtergelaten
een tegensprekelijke vaststelling op te maken.
In deze gevallen zal Vintra BV, op het ogenblik dat zij het verhuurd materiaal effectief onder haar beheer neemt
en/of op het ogenblik dat het verhuurd materiaal voldoende gereinigd is, een vaststelling van de staat van het
voertuig maken, bij vaststelling van bijkomende schade aan het verhuurd materiaal en/of dat het verhuurd vuil
is en dient gereinigd te worden dan wel het voertuig met minder brandstof wordt ingeleverd dan bij vertrek,
zal zij de huurder hiervan via aangetekend schrijven op de hoogte stellen tezamen met een begroting van de
vergoeding voor de aldus gedane vaststellingen.
In geval van niet akkoord door de huurder met de door Vintra BV vastgestelde herstelvergoedingen en/of gedane
schadevaststellingen in de hiervoor beschreven gevallen dient hij Vintra BV hiervan binnen de 3 werkdagen na
ontvangst van de door Vintra BV gedane mededeling via een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.
Bij gebreke aan zulkdanige melding binnen de gestelde termijn wordt het akkoord van de huurder onherroepelijk
vermoed.
In geval zulke melding van niet akkoord wel tijdig gedaan wordt zal het dossier zo spoedig als mogelijk voorgelegd
worden aan een in gemeen overleg aangeduide deskundige die een definitieve beslissing, waartegen geen
beroep openstaat, zal nemen aangaande de vastgestelde schades en de daaraan verbonden correcte
herstelvergoedingen, kosten hiervan zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld of zullen verdeeld
worden over de partijen in de verhouding zoals door de deskundige bepaald.
Indien voorhanden zal de deskundige zich baseren op de tegensprekelijke vaststellingen en de bij inlevering
door Vintra BV of diens aangestelde genomen foto’s.
De huurder aanvaardt uitdrukkelijk het verhuurd materiaal in een normale staat van werking ontvangen te
hebben.
In negatief geval heeft hij tot 4 werkuren na in ontvangst name van het verhuurd materiaal de mogelijkheid om
dit aan Vintra BV te melden.
Alle mechanische schade aan het verhuurd materiaal welke te wijten is aan het gebruik van ervan en/of de
mechanische schade die substantieel is toegenomen door het gebruik van het verhuurd materiaal door de
huurder zal volledig en onverkort ten laste van deze vallen.
Bij vaststelling van mechanische schade aan het voertuig waarvan Vintra BV besluit dat deze met zekerheid is
ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig door de huurder omwille
an een foutief gebruik, zal deze hiervan via aangetekende brief op de hoogte gebracht worden.
De huurder beschikt dan over een periode van 3 werkdagen na aanbieding van de aangetekende brief om
– eveneens via aangetekende brief – zijn eventuele bezwaren te laten geworden en een tegensprekelijke
expertise aan te vragen, in geval van niet-reactie zal hij onherroepelijk als aansprakelijk voor de bijkomende
schade beschouwd worden.
5. Vintra BV heeft het recht om van de huurder te eisen dat deze, na ondertekening van de huurovereenkomst,
een bepaald bedrag op zijn rekening blokkeert.
Dit bedrag zal in de huurovereenkomst worden vermeld en zal worden berekend op basis van de voorziene
huurperiode van het verhuurd materiaal.
De waarborg zal verzekerd worden door een credit card of elke andere betaalwijze die door Vintra BV wordt
geaccepteerd.
De huurder verleent Vintra BV expliciete toestemming om alle verschuldigde bedragen te innen van deze credit
card of via andere geaccepteerde betaalwijzen, dit conform de bepalingen uit de algemene voorwaarden en/ of
specifieke bepalingen uit de huurovereenkomst zoals: de schade, de extra afgelegde kilometers, de bijkomende
huurdagen, de eventuele brandstoftoeslag, de vrijstellingen.
Indien de huurder alle verplichtingen is nagekomen en de verschuldigde bedragen zijn betaald, zal Vintra BV op
het einde van de huurperiode de daadwerkelijk gestorte waarborgsom terugbetalen aan de huurder en verbindt
Vintra BV op de waarborg anders dan in geld gesteld geen beroep te doen
6. De huurder is verantwoordelijk voor elke inbreuk op de contractuele bepalingen alsook op de vigerende
wetten en verkeersreglementering gedurende de verhuurperiode.
Op vraag de politie kan Vintra BV de persoonlijke gegevens van de huurder aan hen bezorgen.
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Dit zal gebeuren binnen het wettelijke kader betreffende de privacy en bescherming van persoonsgegevens.
Het verhuurd materiaal wordt verhuurd met het oog op een normaal gebruik en het is verboden voertuigen te
overladen of het laadvermogen te overschrijden.
In het geval van een huurovereenkomst met onbeperkte kilometers wordt ‘onbeperkt’ bedoeld in het kader van
een normaal gebruik of in elk geval minder dan 500 km per dag en minder dan 10.000 km per maand.
Bij het overschrijden van deze maxima zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van € 0,5 (exclusief
BTW) per overschrijdende kilometer, behoudens bewijs van grotere schade door Vintra BV.
Het verhuurd materiaal mag op verantwoordelijkheid van de huurder slechts gebruikt worden mits stipte naleving
van de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen.
Het is de huurder verboden het gehuurde goed:
a. te gebruiken om gelijk welk ander voorwerp te duwen of te slepen;
b. te gebruiken voor illegale doeleinden;
c. te laten gebruiken door een bestuurder welke niet als dusdanig op de overeenkomst vermeld wordt;
d. onder te verhuren;
e. te gebruiken voor snelheidsproeven of andere wedstrijden;
f. te gebruiken voor bezoldigd goederenvervoer, behoudens indien het gaat om bedrijfswagens;
g. te gebruiken voor koeriersdiensten of bezoldigd personenvervoer of daarmee gelijkgesteld personenvervoer;
h. te gebruiken met dak koffer, bagagedrager of andere, tenzij voorzien door Vintra BV;
i. te gebruiken voor transport van zware objecten, licht ontvlambare en gevaarlijke producten of producten
welke vlekken maken;
j. te gebruiken voor verhuur of voor scholing
k. te gebruiken voor vervoer van eender welk goed dat door zijn geur of toestand, het verhuurd materiaal kan
beschadigen of Vintra BV tijd of geld doet verliezen waardoor de wagen niet onmiddellijk terug verhuurd kan
worden;
l. te gebruiken in landen welke niet op de verzekeringskaart voorkomen alsook de landen welke op de voorzijde
van deze overeenkomst uitdrukkelijk uitgesloten worden, onverminderd de bepalingen van paragraaf 1 van
huidig artikel.
Elke inbreuk op één van bovenstaande bepalingen geeft Vintra BV het recht om de overeenkomst automatisch
en zonder enige ingebrekestelling ten laste van de huurder te verbreken zonder dat deze aanspraak kan maken
op teruggave van de niet verbruikte huurgelden, behoudens bewijs van grotere schade.
De huurder alleen beschikt over het recht van beheer van het verhuurd materiaal gedurende de huurperiode en
draagt er bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor. De val beveiliging (harnas) voor de hoogtewerker is
te voorzien door de huurder.
7. Alle kosten voor normaal onderhoud en herstellingen vallen ten laste van Vintra BV, alle kosten te wijten aan
nalatigheid van de huurder (bijv. motorschade door gebrek aan motorolie of koelvloeistof, gebruik verkeerde
brandstof, schade door overbelasting enz.) vallen ten laste van de huurder.
De huurder mag geen herstellingen van welke aard dan ook aan het voertuig laten uitvoeren behoudens met de
toestemming van Vintra BV.
De huurder dient alle door de constructeur voorgeschreven dagelijkse controles van de vloeistofniveaus uit te
voeren als goede huisvader en indien een onderhoudsinterval bereikt wordt, dadelijk contact op te nemen met
Vintra BV en niet meer verder te rijden met het voertuig.
Deze voorschriften kunnen voor elk voertuig in de documenten die zich in het handschoenvakje bevinden
geraadpleegd worden.
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8. In het kader van huidige huurovereenkomst is de huurder volgende bedragen verschuldigd aan Vintra BV:
- eventueel verbruik brandstof, eventuele kosten voor reiniging bij extreme bevuiling, eventuele herstellingen van
bijkomende schades alsook de gevolgen van diefstal tot het bedrag waar de huurder volgens zijn overeenkomst
aansprakelijk voor is, en alle kosten voor het laattijdig binnenbrengen en/of verkeerd gebruik van het voertuig;
- alle kosten, met inbegrip van de gerechts- en administratiekosten, door Vintra BV gemaakt ter invordering van
de door de huurder verschuldigde bedragen die niet op vervaldag werden voldaan;
- alle kosten welke voortvloeien uit het gebruik door de huurder van het voertuig, inbegrepen depannagekosten
na ongeval waarbij de bestuurder van het middels huidige overeenkomst gehuurde voertuig in fout is. Per
proces-verbaal en/of retributie die door Vintra BV ontvangen wordt betreffende de periode dat het voertuig
onder beheer van de huurder is zal door deze een behandelingskost van € 25 (exclusief BTW) verschuldigd zijn,
en dit per schrijven en/of herinneringsschrijven dat Vintra BV dient te versturen. Wat betreft de parkeerretributies
welke aan Vintra BV worden toegezonden zullen deze, teneinde de kosten voor de huurder niet te doen oplopen,
door Vintra BV voldaan worden bij ontvangst van de eerste melding. Vintra BV zal de aldus door haar betaalde
sommen aan huurder aanrekenen, onverminderd de toepassing van de bovenvermelde behandelingskost van
€ 25 (exclusief BTW).
- kosten voor het terughalen van het voertuig, zoals hiervoor voorzien in artikel 3;
9. Personen contractueel gerechtigd het voertuig te besturen zijn tijdens de looptijd van de huur conform de
Belgische wetgeving verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid (vrijstelling ad 150 EUR voor schade aan
de tegenpartij).
Regres van de verzekeraar valt steeds ten laste van de huurder.
Schade aan voorwerpen van de bestuurder is niet verzekerd.
De huurder is steeds aansprakelijk voor alle eigen schade aan het voertuig op welke wijze deze ook tot stand
gekomen is, behoudens deze voortvloeiend uit feiten waarvoor een identificeerbare derde aansprakelijk is.
Een verhuurd voertuig is omnium verzekerd voor eigen schade en diefstal met een vrijstelling van 500 EUR (1000
EUR voor personen jonger dan 23 jaar).
Bij ongeval in fout in het buitenland is de repatriëring ten laste van de huurder tenzij anders overeengekomen,
in geval de huurder op welke wijze dan ook schuld heeft aan het ongeval zal de overeenkomst geacht worden
verder te lopen tot op het ogenblik dat het voertuig terug ter beschikking is van Vintra BV.
De geldigheid van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid alsook de beperkingen in verantwoordelijkheid
voor eigen schade en diefstal is strikt beperkt tot de huurperiode, daarbuiten zal de huurder integraal
aansprakelijk zijn voor alle eventuele schade aan het voertuig en personen.
Alle mechanische schade aan het voertuig welke te wijten is aan het gebruik van het voertuig en/of de
mechanische schade aan het voertuig die substantieel is toegenomen door het gebruik van het voertuig door
de huurder zal volledig en onverkort ten laste van deze vallen inclusief de mogelijke extra kosten van sleping,
depannage of aanverwante
10. Huurder moet in geval van ongeval, diefstal en poging tot diefstal onmiddellijk aangifte doen bij de bevoegde
politiediensten en binnen de 24 uur Vintra BV in kennis stellen. In de aangifte aan Vintra BV dienen de
omstandigheden, datum, plaats en tijdstip van het voorval, adres van de eventuele tegenpartij, PV-nummer en
de gegevens van de verbaliserende politiedienst vermeld te staan.
De huurder mag geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van Vintra BV op zich nemen.
Indien de huurder het verhuurd materiaal 14 kalenderdagen na het contractueel voorziene einde van de
overeenkomst nog niet heeft binnengeleverd, behoudens in de gevallen waar de niet aflevering niet aan hem
kan aangerekend worden en hij Vintra BV daarvan op correcte wijze op de hoogte heeft gebracht, zal het
verhuurd materiaal als definitief gestolen door de huurder beschouwd worden.
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De huurder zal in voorkomend geval naast de huurgelden tot op die datum en de administratiekosten vermeldt
onder artikel 2, eveneens de waarde van het verhuurd materiaal verschuldigd zijn aan Vintra BV. Indien de
huurder betrokken is bij een ongeval met derden en hij nalaat hetzij een behoorlijk door de bij het ongeval
betrokken partijen ingevuld en ondertekend “aanrijdingsformulier” hetzij een PV van een bevoegde politiedienst
voor te leggen zal deze huurder niet enkel de vrijstelling voorzien in de WAMverzekering waarvan sprake in
artikel 8 in fine van deze voorwaarden dienen te betalen, maar eveneens een vergoeding voor bijkomende
administratiekosten gelijk aan € 250 (exclusief BTW), onverminderd eventuele gerechtskosten.
In geval Vintra BV bij gebreke aan overhandiging van een voornoemd “aanrijdingsformulier” of PV twijfelt aan
het feit of er al dan niet derden betrokken waren bij het ongeval is zij gerechtigd ter zake een verklaring op
eer van de huurder te vragen, bij het niet verstrekken van gezegde verklaring op eer zal het desbetreffende
schadegeval verder afgewerkt worden als een ongeval zonder derden.
De huurder zal in elk geval volledig aansprakelijk zijn voor alle schade berokkend aan het voertuig indien hij
valse inlichtingen heeft verschaft tijdens het afsluiten van de overeenkomst.
De huurder is volledig aansprakelijk voor de overtredingen en misdrijven door hem gedaan tijdens de huurperiode,
hij zal in elk geval aan de bevoegde overheden verklaren het voertuig niet te gebruiken voor rekening van Vintra
BV, hij vrijwaart ter zake uitdrukkelijk Vintra BV. De huurder verplicht er zich toe om desgevallend elke derde op
de hoogte te brengen van het eigendomsrecht van Vintra BV op het voertuig.
11. Alle vermelde prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn exclusief BTW
(tenzij anders vermeld).
12. De nietigheid of onwerkzaamheid van één van de bepalingen zal onderhavige voorwaarden niet in
het gedrang brengen.

TITEL VI: ONDERAANNEMERS

1. Het is Vintra BV toegelaten om een beroep te doen op onderaannemers om enige opdracht uit te voeren.
Indien een onderaannemer enige werken verricht, zal deze gehouden zijn Vintra BV te vrijwaren voor enigerlei
vordering ingesteld door de opdrachtgever van Vintra BV tegen Vintra BV die direct, dan wel indirect veroorzaakt
is door het optreden van de onderaannemer.
2. De onderaannemer erkent uitdrukkelijk gedekt te zijn door de nodige verzekeringen voor de activiteit die deze
verricht en verbindt zich er toe om een kopie van de desbetreffende polissen bij aanvang van de samenwerking
met Vintra BV voor te leggen.
De BA-exploitatiedekking van de onderaannemer dient minstens 1.250.000 EUR te bedragen.
Indien de onderaannemer enige intellectuele prestaties dient te leveren dienen deze verzekeringen aangevuld
te worden met een verzekering beroepsaansprakelijkheid.
3. Het is de onderaannemers van Vintra BV verboden om de doorgegeven opdracht te laten uitvoeren door een
onderaannemer, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming hiertoe van Vintra BV.
4. Door het aanvaarden van de opdracht erkent de onderaannemer uitdrukkelijk dat hij beschikt over de
benodigde vergunningen en materieel om de hem toevertrouwde opdracht uit te voeren.
5. Vintra BV zal het recht hebben om een specifieke operator / chauffeur te weigeren. De onderaannemer zal er
zorg voor dragen alle aan hem bezorgde relevante informatie door te geven aan zijn / haar operator / chauffeur.
Indien de onderaannemer bijkomende gegevens vereist, zal deze dit uiterlijk 2 dagen voor het uitvoeren van de
activiteit schriftelijk aanmelden aan Vintra BV.
In het geval van problemen zal de operator / chauffeur zich steeds wenden tot de onderaannemer, die op zijn/
haar beurt zich zal wenden tot Vintra BV.
6. De onderaannemer, en specifiek zijn/haar aangestelden, zullen er zorg voor dragen dat geen nietgeautoriseerde derden toegang hebben tot het materiaal, dan wel de begeleidende documenten. Zij zullen geen
enkele informatie in verband met de activiteit, dan wel het materiaal, doorgeven aan nietgeautoriseerde derden.
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7. De onderaannemer zal er zorg voor dragen dat zijn / haar chauffeur / operator het materiaal op het ogenblik
van de ontvangst grondig inspecteert, en dat eventuele opmerkingen genoteerd worden op de relevante
documenten. Als het materiaal duidelijk andere dimensies heeft dan voorzien, zal dit duidelijk opgegeven worden.
8. De onderaannemer zal slechts voldaan worden eens Vintra BV een schriftelijke verklaring verkregen heeft
van haar eigen contractspartij / opdrachtgever dat de opdracht die in onderaanneming uitgevoerd werd correct
verlopen is.
In te vullen door de ondertekenende partij:
Volledige naam: ......................................................................................................................................................................................................................................
KBO-nummer: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Rechtsvorm: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Mailadres: ....................................................................................................................................................................................................................................................
Gegevens contactpersoon: ..........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Gegevens persoon die deze
voorwaarden ondertekend: ..........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoedanigheid persoon
die deze voorwaarden
ondertekend: ............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Volledige handtekening,
voorafgegaan door een eigenhandig geschreven ‘Gelezen & Goedgekeurd’
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
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