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Les conditions reprises ci-après en Néerlandais peuvent être obtenues en Français sur simple demande chez Vervoer Van 

de Pol BVBA.  En l’absence d’une demande de la version Française des conditions, le donneur d’ordre accepte la version 

Néerlandaise sans réserve. 

The general terms and conditions are formulated below in Dutch and can be obtained in English upon simple request to 

Vervoer Van de Pol BVBA.  The absence of this request to Vervoer Van de Pol BVBA implies that the client accepts the 

content of the general terms and conditions without reservations of any kind. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van welke aard ook 

gesloten met VAN DE POL NV. (hierna ook: het opslagbedrijf), tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk 

afwijkende of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen.  Indien Van de Pol NV met de 

opdrachtgever ten aanzien van bepaalde punten bijzondere voorwaarden is overeengekomen, dan 

blijven voor al het overige de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.   

Eventuele voorwaarden door de opdrachtgever of anderen van toepassing verklaard, binden Van de 

Pol NV niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard.  Aanvullende wijzigingen en/of nadere 

afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

2. Alle overeenkomsten, aandieningen, voorschriften betreffende opslag, bewaring, behandeling en 

uitlevering van zaken, moeten schriftelijk worden vastgelegd.  Door mondelinge of telefonische 

mededelingen of afspraken wordt het opslagbedrijf slechts gebonden indien onmiddellijk schriftelijke 

bevestiging is gevolgd, tenzij anders is overeengekomen. 

3. Aandiening van zaken en voorschriften betreffende opslag, bewaring en behandeling moeten 

geschieden, resp. verstrekt worden met vermelding van een juiste en volledige schriftelijke 

omschrijving van de zaken, zoals onder andere de waarde, aantal colli, bruto gewicht en alle 

bijzonderheden welke van dien aard zijn dat de overeenkomst niet of niet onder dezelfde 

voorwaarden zou zijn gesloten indien het opslagbedrijf van de ware stand van zaken had kennis 

gedragen.  Indien zaken onderworpen zijn aan douane- en accijnzenbepalingen of aan 

belastingvoorschriften of andere regelgeving van overheidswege, dient de opdrachtgever tijdig alle 

inlichtingen en documenten welke in verband hiermede noodzakelijk zijn te verstrekken ten einde 

het opslagbedrijf in staat te stellen de desbetreffende opgave te doen om aan die bepalingen of 

voorschriften te voldoen. 

4. Alle vracht, remboursen, belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boeten en/of andere lasten of 

kosten, hoe ook genaamd, terzake van de zaken of daarmede verband houdende, die bij aankomst of 

achteraf moeten worden betaald, zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en moeten door de 

opdrachtgever op eerste verzoek van het opslagbedrijf al dan niet bij vooruitbetaling worden voldaan 

c.q. vergoed, ongeacht of deze zaken nog niet op het terrein aanwezig zijn dan wel dit inmiddels 

hebben verlaten. 

5. De opdrachtgever is tegenover het opslagbedrijf en/of derden aansprakelijk voor schade welke 

voortvloeit uit onjuiste en/of bedrieglijke en/of onvolledige omschrijvingen, aanduidingen of 

mededelingen, alsmede voor schade welke voortvloeit uit niet te voren medegedeelde gebreken aan 

de zaken en/of aan de verpakking, ook indien deze schade zonder zijn schuld is ontstaan.  Wordt het 

gewicht niet of verkeerd opgegeven dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die 
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daaruit voorvloeit.  De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het 

niet/niet tijdig/niet behoorlijk nakomen van enige hem bij deze voorwaarden, of tussen het 

opslagbedrijf en opdrachtgever gesloten afzonderlijke overeenkomst, opgelegde verplichting, 

voorzover in deze voorwaarden niet reeds een regeling is opgenomen.  Onverminderd het hiervoor 

bepaalde, zal de opdrachtgever het opslagbedrijf vrijwaren tegen aanspraken van derden, dan wel 

het opslagbedrijf schadeloos stellen voor schade betaald of verschuldigd door derden of betaald of 

verschuldigd door derden of betaald of verschuldigd aan derden, waaronder begrepen 

ondergeschikten van zowel het opslagbedrijf als de opdrachtgever die verband houden met de aard 

of gesteldheid van de opgeslagen zaken. 

6. Het opslagbedrijf is gerechtigd een opdracht tot opslag en/of bewaring zonder opgave van 

redenen te weigeren.  Indien het opslagbedrijf de opdracht aanvaard heeft, kan de overeenkomst 

slechts met toestemming van beide partijen verbroken worden. 

7. Zonder opdracht is het opslagbedrijf niet verplicht de zaken, welke worden opgeslagen, te wegen 

of te meten.  Het staat het opslagbedrijf vrij ter controle van ontvangen opgaven te wegen en te 

meten. Wordt in dat geval door het opslagbedrijf vastgesteld, dat gewicht of maat afwijken van de 

opgave, dan zijn de kosten aan het wegen en/of meten verbonden, voor rekening van de 

opdrachtgever. Het opslagbedrijf is echter slechts verantwoordelijk voor de vaststelling van 

gewichten en/of maten indien de zaken door het opslagbedrijf in opdracht van de opdrachtgever zijn 

geworden en/of gemeten. Het openen van colli, teneinde de inhoud te onderzoeken, geschiedt 

alleen op verzoek van de opdrachtgever, doch het opslagbedrijf is te allen tijde daartoe bevoegd, 

doch niet verplicht, indien het vermoedt, dat de inhoud niet juist is opgegeven. Indien bij het 

onderzoek blijkt, dat de inhoud afwijkt van de opgave, zijn de kosten van het onderzoek voor 

rekening van de opdrachtgever. Het opslagbedrijf is echter nimmer verantwoordelijk voor de 

omschrijving en/of de aanduiding van in bewaring genomen zaken. 

8. Aanlevering bij en inontvangstneming door het opslagbedrijf vinden plaats door afgifte van de 

zaken door de opdrachtgever en inontvangstneming daarvan door het opslagbedrijf, ter plaatste van 

de opslag. Aanlevering bij en inontvangstneming door het opslagbedrijf vinden plaats door afgifte 

van de zaken door de opdrachtgever en inontvangstneming daarvan door het opslagbedrijf, ter 

plaatse van de opslag. 

9. Zaken moeten, tenzij anders is aangegeven, in goede staat en indien verpakt, in goed verpakte 

toestand bij het opslagbedrijf aangeleverd worden. Bevindt zich de zaak, die aan het opslagbedrijf is 

toegezonden, bij aankomst  in een beschadigde of gebrekkige toestand, die uitwendig zichtbaar is, 

dan zal het opslagbedrijf gerechtigd zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever diens belangen 

tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en voor het bewijsmateriaal van de toestand te 

zorgen, zonder dat nochtans aan de wijze, waarop het opslagbedrijf zich van deze taak heeft 

gekweten, de opdrachtgever enig recht jegens het opslagbedrijf kan ontlenen. Tot opslag ontvangen 

zaken die een zorgvuldig opslagbedrijf indien het geweten zou hebben dat ze na inontvangstneming 

gevaar zouden kunnen opleveren, met het oog daarop niet voor opslag zou hebben willen 

ontvangen, mogen door hem op ieder ogenblik worden verwijderd, vernietigd dan wel op andere 

wijze onschadelijk gemaakt. Het opslagbedrijf is ter zake geen enkele schadevergoeding verschuldigd 

en de opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor het opslagbedrijf, 

voortvloeiende uit de aanlevering voor opslag, uit de opslag zelve of uit de maatregelen. Door het 
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treffen van maatregelen eindigt de overeenkomst met betrekking tot de daar genoemde zaken, doch 

indien deze alsnog worden uitgeleverd, eerst na uitlevering. 

10. Indien door de opdrachtgever aan het opslagbedrijf is meegedeeld dat zaken voor opslag in 

bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij het opslag bedrijf zullen worden aangeleverd, of, dat 

uit te leveren zaken in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd zullen worden afgehaald en 

indien in zodanig geval de opdrachtgever de zaken niet tijdig en regelmatig aanlevert resp. in 

ontvangst neemt is de opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden welke ten gevolge daarvan 

voor het opslagbedrijf ontstaan doordat werklieden en werktuigen welke voor uitvoering van de 

betreffende opdracht door het opslagbedrijf waren besteld en/of ingedeeld niet of onvolledig benut 

worden. 

11. Aanleveren van zaken aan en afhalen van zaken van de bewaarplaats moet geschieden tijdens de, 

voor het personeel van het opslagbedrijf geldende werkuren. Indien door de opdrachtgever wordt 

verlangd, dat werkzaamheden worden verricht buit de normale werktijd is het opslagbedrijf vrij 

daaraan wel of niet te voldoen. Extra kosten welke ontstaan door werken buiten de normale 

arbeidstijd zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

12. Het opslagbedrijf is, tenzij anders is overeengekomen, vrij in de keuze van de plaats van opslag. 

Het opslagbedrijf is te allen tijde bevoegd de zaken naar een andere bewaarplaats te verplaatsen. 

13. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Het opslagbedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade. Het opslagbedrijf wordt in geval van 

beschadiging en/of verlies door diefstal met braak geacht voldoende zorg te hebben aangewend als 

het voor een behoorlijke afsluiting van de bewaarplaats heeft zorg gedragen. Bij zaken die op open 

terrein zijn opgeslagen of die alleen op open terrein opgeslagen kunnen worden of waarvoor het bij 

het opslagbedrijf gebruikelijk is deze op open terrein op te slaan, is iedere aansprakelijkheid van het 

opslagbedrijf voor schaden, mogelijkerwijs verband houdende met zodanige opslag, uitgesloten.  De 

aansprakelijkheid van het opslagbedrijf is in alle gevallen beperkt tot 2 SDR per kilogram beschadigd 

of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van 

gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. De door het opslagbedrijf te vergoeden schade 

zal nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken. 

14. Door de opdrachtgever gewenst  werkzaamheden, zoals bemonstering, behandeling, verzorging, 

overpakking, overstapeling, splitsing  in partijen, weging, enz., alsmede uitlevering moeten ter 

uitvoering tegen de daarvoor geldende vergoedingen en condities worden opgedragen aan het 

bewarende opslagbedrijf. 

15. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen is het opslagbedrijf 

niet verplicht zorg te dragen voor enige verzekering van de zaken. 

16. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding, respectievelijk bevestiging geldende 

kosten factoren belastingen, koersen, … Wijzigingen daarin geven VAN DE POL NV het recht tot 

doorberekenen daarvan dan wel tot het annuleren van de aanbieding of het geheel of gedeeltelijk 

ontbonden verklaren van de overeenkomst, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst of verplichting 

tot schadevergoeding. Bij de verjaring van de overeenkomst van VAN DE POL NV de prijzen 
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aanpassen volgens de index der consumptieprijzen, waarin de basisindex deze is van de maand 

voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. 

17. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht dagen na ontvangst 

bij aangetekend schrijven worden betwist. Alle facturen van VAN DE POL NV zijn contant betaalbaar 

op haar maatschappelijke zetel en worden geheel opeisbaar op factuurdatum meer dertig dagen. Bij 

gebrek aan effectieve betaling op die dag, loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 

interest van 1,5% per maand op het volledige factuurbedrag vanaf factuurdatum tot datum van 

gehele en effectieve betaling. Bij gebreke aan tijdige betaling is de opdrachtgever tevens van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 20% op het 

totaalbedrag, met een minimum van € 62,00 en in totaliteit geplafonneerd op € 2.500,00. 

18. Het opslagbedrijf heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een 

retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die het opslagbedrijf uit welke hoofde en met 

welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de 

opdrachtgever en/of eigenaar heeft of mocht krijgen. Het opslagbedrijf kan de hem in vorige zin 

toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog 

verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten. 

19. Het opslagbedrijf is gerechtigd de hem toevertrouwde zaken zonder inachtneming van enige 

formaliteit op de plaats, op de wijze en tegen de voorwaarden die het opslagbedrijf goeddunken in 

het openbaar dan wel op een andere wijze, op kosten van de opdrachtgever te (doen) verkopen en 

om zichzelf uit de opbrengst daarvan alle bedragen die door de opdrachtgever vaan het opslagbedrijf 

verschuldigd zijn, te voldoen, indien de opdrachtgever in gebreke is om de door hem aan het 

opslagbedrijf toevertrouwde zaken na beëindiging van de overeenkomst of op de overeengekomen 

dan wel aan het opslagbedrijf meegedeelde tijd of op een ander tijdstip in geval van een de 

dringende redenen, terug te nemen. 

20. Overdracht of overgang van eigendom van bij het opslagbedrijf aanwezige zaken resp. de 

overdracht of overgang van het recht op uitlevering daarvan door een opdrachtgever aan een derde, 

is tegenover het opslagbedrijf ongeldig en heeft tegenover het opslagbedrijf geen rechtsgevolgen, 

noch wordt deze door het opslagbedrijf erkend, tenzij alle vorderingen die het opslagbedrijf uit welke 

hoofde ook op de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever heeft, zijn voldaan. 

21. Toegang tot en inlichtingen over zaken waarvoor opslagbewijzen zijn afgegeven worden alleen 

gegeven op vertoon van het betreffende opslagbewijs. 

22. VAN DE POL NV is gerechtigd de overeenkomst of een gedeelte daarvan zonder dat daartoe enige 

ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, ontbonden te verklaren en de door VAN DE 

POL NV reed geleden en nog te lijden schade op te vorderen in de gevallen dat de opdrachtgever: (-) 

enige verplichting op grond van de met onze gesloten overeenkomst of krachtens deze voorwaarden 

niet nakomt (-) uitstel van betaling vraagt (-) in staan van faillissement wordt verklaard of onder 

curatele wordt gesteld (-) zijn onderneming overdraagt of liquideert (-) onregelmatig opzegt (-) de 

uitvoering van de overeenkomst door VAN DE POL NV verhindert. De schadeloosstelling bedraagt 

minstens 20% van de totale order. 
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23. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken van het 

arrondissement Turnhout. Op de overeenkomsten met de opdrachtgever is uitsluiten het Belgisch 

recht van toepassing. 

24. Indien de moedertaal van de opdrachtgever niet het Nederlands is, zijn deze voorwaarden hem 

niettemin tegenwerpelijk. Op eerste verzoek kan een vertaling in de moedertaal van de 

opdrachtgever aan hem afgeleverd worden. 

  

 


