
   ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DEKKER TRANSPORT B.V.B.A. 

 

 

1. Onze offertes zijn voor ons steeds vrijblijvend. 

2. De contractuele clausules vermeld in de C.M.R. – voorwaarden zijn van toepassing op het 

uitgevoerd vervoer. 

3. In geval van vertraging ontstaan door en vorm van overmacht, kan de klant geen aanspraak 

maken op enig welke schadevergoeding. 

4. Door het geven van een opdracht verleent de klant ons het recht om het vervoer met een 

daarvoor passend vervoermiddel te laten gebeuren. Wanneer de ons toevertrouwde 

opdracht niet met eigen transportmiddelen kan worden vervoerd, zijn wij gerechtigd een 

derde firma de opdracht toe te vertrouwen. In dat geval zullen alle betwistingen in verband 

met het vervoer met ons worden geregeld. Het is verboden enig contact op te nemen met de 

derde firma. 

5. Alle door Dekker Transport B.V.B.A. geleverde diensten in reinigingsstation zijn onderworpen 

aan de algemene tankreinigingsvoorwaarden van Commissie Tank Cleaning vzw , dit is de 

Belgische Beroepsfederatie van Tankreinigers VZW. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij 

Dekker Transport B.V.B.A. op eenvoudig verzoek. 

6. De klanten en chauffeurs volgen stipt de al dan niet met pictogrammen aangegeven 

veiligheidsvoorschriften op de site van Dekker Transport B.V.B.A. 

7. De opdrachtgevers dienen hun voertuigen, vrachtwagens, tankwagens, enz. te controleren 

voor het verlaten van de terreinen van Dekker Transport B.V.B.A. Het verlaten van deze 

terreinen zonder protest geldt als definitieve goedkeuring van de reiniging, en als afstand van 

verhaal jegens Dekker Transport B.V.B.A wegens eventuele beschadigingen. 

8. Enige aansprakelijkheid ten laste van Dekker Transport B.V.B.A. voortvloeiend uit een 

gebeurlijke wanuitvoering in de contractuele relatie, kan nooit meer belopen dan het 

factuurbedrag. 

9. Alle facturen zijn betaalbaar te Dendermonde 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling 

van een factuur op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 15 % met een minimum van 100 €. 

De niet-betaling van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs 

niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en geeft Dekker Transport 

B.V.B.A. het recht om alle uitvoeringen te schorsen. 

10. Opmerkingen of klachten omtrent uitgevoerde werken moeten kenbaar gemaakt worden 

binnen de 8 dagen na factuurdatum.  

11. Op alle geschillen tussen partijen is het Belgisch Recht van toepassing en zijn uitsluitend de 

rechtbanken in het arrondissement Dendermonde bevoegd. 

 


