ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING VOOR: STADSKOERIER, NATIONALE KOERIER EN INTERNATIONALE KOERIER.
Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden op al de verrichtingen van toepassing. Andersluidende
voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar tenzij deze door ASX - IBECO NV uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard.
Artikel 1
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoer van documenten (d.i. elk voorwerp of papier waarvoor bij invoer of uitvoer geen aangifte bij de
douane is vereist) en goederen (d.i. elk voorwerp in een pakket waarvoor bij invoer of uitvoer bij de douane aangifte is vereist).
Artikel 2
De opdrachtgever van ASX - IBECO NV en de afzender waarborgt
1)
dat de omschrijving van de aard en de inhoud van het verzonden document of goed correct vermeld werd op de verzendingsnota,
2)
dat het opgegeven ophaling- en bestemmingsadres volledig en juist is,
3)
dat de aan ASX - IBECO NV toevertrouwde documenten of goederen zodanig verpakt zijn dat zij bestand zijn tegen de normale methodes van
behandeling en transport.
4)
dat de zending voldoet aan alle reglementen en wetten, in het bijzonder deze met betrekking tot de douane, de in- en uitvoer van het land waaruit,
waarheen of waardoor de zending wordt vervoerd en dat de verzending vergezeld is van alle noodzakelijke vergunningen.
Indien blijkt dat enig onderdeel van de door de opdrachtgever en de afzender verstrekte waarborg onjuist is en/of ontbreekt zal de opdrachtgever van ASX IBECO NV, ASX - IBECO NV vergoeden voor alle bijkomende kosten alsmede ASX - IBECO NV vrijwaren voor alle aanspraken die haar door derden zouden
worden gesteld.
Artikel 3
ASX - IBECO NV heeft het recht doch niet de verplichting de aard van iedere zending te controleren. Deze controle kan in geen geval de aansprakelijkheid
van ASX - IBECO NV veroorzaken. ASX - IBECO NV behoudt zich in ieder geval het recht de gewichtsopgave te controleren en, bij vastgestelde afwijking, de
opdrachtgever hiervoor te factureren.
Artikel 4
ASX - IBECO NV heeft een retentie- en voorkeurrecht op alle documenten en goederen die haar zijn toevertrouwd, als waarborg voor al haar
schuldvorderingen, hierbij inbegrepen de transportkosten, douanerechten, opslagkosten of enige andere kosten ontstaan uit het enkele feit van de opdracht
tot verzending van goederen en/of documenten Dit retentie- en voorkeurrecht wordt conventioneel uitgebreid tot alle schuldvorderingen verbonden aan
eerdere verzendingen.
Artikel 5
Alle wegvervoer van documenten en/of goederen is, zowel nationaal als internationaal, uitdrukkelijk onderworpen aan het CMR-verdrag van 19.05.1956. Voor
zover er sprake is van luchttransport is dit vervoer onderworpen aan het Verdrag van Warschau dd. 12.10.1929.
ASX - IBECO NV zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor vertraging bij afhaling, vervoer of levering van documenten en/of pakketten,
ongeacht de oorzaak van dergelijke vertraging. Bovendien is ASX - IBECO NV niet aansprakelijk voor verlies, schade, foute levering of niet-levering als gevolg
van:
a) overmacht, toeval of welke oorzaak ook die redelijkerwijze buiten controle van ASX - IBECO NV ligt;
b) de handelingen, tekortkomingen of nalatigheden van de afzender, de bestemmeling of enige derde die beweert recht te hebben op de zending,
ambtenaren van de douane of van enige andere administratie, en, indien zij uitdrukkelijk werden aangesteld door de afzender, van enige vervoerder,
gemachtigde of plaatsvervangende vennootschap gebruikt voor de verzending, of van enige andere eenheid of derde, natuurlijke of rechtspersoon aan
wie ASX - IBECO NV de zending heeft toevertrouwd voor het vervoer naar bestemmingen die gewoonlijk niet door ASX - IBECO NV worden aangedaan;
c) de aard van de verzonden documenten, goederen of enig gebrek, eigenaardigheid of fouten eigen eraan;
d) de uitwissing of elke andere schade veroorzaakt door elektrische of magnetische verschijnselen aan reproducties, elektronische of fotografische beelden
opnamen onder welke vorm ook.
Artikel 6
Elke klacht dient schriftelijk te worden ingediend door de klant binnen de 14 dagen vanaf de datum van de verzendingsnota. Buiten deze termijn kan geen
enkele klacht tegen ASX - IBECO NV worden ingediend.
Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse, afgeleide, bijzondere schade op welke wijze deze ook zou ontstaan zijn of zich
voordoen. Zo zullen wij nooit aansprakelijk zijn voor winstderving, inkomensverlies, verlies aan interesten, verlies aan marktaandeel, etc...
Artikel 7
Op schriftelijke aanvraag van de afzender en slechts na betaling van de hieraan verbonden kosten, kan ASX - IBECO NV voor rekening van de afzender een
verzekering afsluiten tot een bedrag niet hoger dan 2.500 €. Deze verzekering is onderworpen aan de voorwaarden vervat in de verzekeringspolis van de
vennootschap waarbij de verzekering werd afgesloten.
Onrechtstreekse schade of enig verlies of schade als gevolg van vertraging bij de verzending worden niet door dergelijke verzekeringspolis gedekt.
Artikel 8
De prijs wordt bepaald aan de hand van de door de klant gekende prijslijsten van ASX - IBECO NV en haar offertes.
De facturatie geschiedt binnen de maand na ontvangst en aanvaarding van de opdracht en de facturen zijn betaalbaar contant, netto, zonder disconto en
zonder enige afhouding aan de burelen van ASX - IBECO NV te Antwerpen.
Bij niet stipte betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd met:
a) verwijlintresten vanaf de factuurdatum à 12 % op jaarbasis en dit tot op de dag van betaling;
b) een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40€ als dekking van bijkomende administratieve kosten, veroorzaakt door de laattijdige
betaling.
Artikel 9
Voor alle betwistingen met betrekking tot de interpretatie en-of de uitvoering van de door van ASX - IBECO NV afgesloten overeenkomsten alsmede
onderhavige verkoopsvoorwaarden, zijn al naar gelang hun wettelijke bevoegdheid, enkel de Vredegerechten en-of de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd.
Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

