ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Op alle door Yusen Logistics (Benelux) B.V. Belgium Branch, hierna genoemd “Yusen
Logistics”, geleverde diensten, prestaties en uitvoering van overeenkomsten zijn
onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Elke bepaling voorkomende op de
schriftelijke documenten van onze cliënten en/of opdrachtgevers en/of contractspartijen die
strijdig is en/of in tegenstelling met de algemene voorwaarden van Yusen Logistics, wordt als
nietig beschouwd en vervangen door de algemene voorwaarden van Yusen Logistics,
behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Yusen Logistics.

Artikel 2
Op alle transporten, leveringen en andere prestaties zijn de bepalingen van toepassing zoals
gestipuleerd in de voorwaarden van de Federatie der Expediteurs van België (2005 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder het nummer 0090237),
behalve wanneer hierna anders vermeld. De opdrachtgevers en andere contractspartijen van
Yusen Logistics verklaren een kopie van deze voorwaarden te hebben ontvangen en hiervan
kennis te hebben genomen en deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 3
Op alle geleverde diensten en prestaties uitgeoefend door Yusen Logistics in haar
hoedanigheid van bewaarnemer zijn bovendien de volgende voorwaarden van toepassing:
De gebeurlijke aansprakelijkheid dienaangaande vanwege Yusen Logistics dient uitsluitend
te worden beoordeeld conform artikel 1927 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en met
uitsluiting van de toepassing van artikel 1928 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. De
hoeveelheid en de staat van de goederen waarin deze worden teruggegeven op het einde
van de bewaarneming worden geacht identiek te zijn aan deze bij aanvang van de
bewaarneming, behoudens het feit wanneer een schriftelijk document zou zijn opgesteld
waarin niet alleen de hoeveelheid doch ook de staat van de goederen omstandig wordt
beschreven. In geen enkel geval zal Yusen Logistics aansprakelijk zijn met betrekking tot de
inhoud van de goederen wanneer hun verpakking niet toelaat deze goederen te controleren.
Yusen Logistics is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen ingevolge de wijze van
manipulatie en omstandigheden van bewaarneming, wanneer hieromtrent geen bijzondere
en schriftelijke instructies zijn gegeven door de bewaargever. In afwijking van artikel 1929
van het Belgisch Burgerlijk Wetboek is Yusen Logistics nooit aansprakelijk voor gevallen van
overmacht, waarin begrepen verlies of schade door diefstal.

Artikel 4
De aansprakelijkheid van Yusen Logistics is beperkt tot het bedrag, zowel in hoofdsom,
intresten als kosten, zoals bepaald in de waarborg van de door Yusen Logistics afgesloten
verzekeringspolis en onder aftrek van de eventuele vrijstelling.
De opdrachtgevers en andere contractspartijen van Yusen Logistics verklaren volledig te zijn
ingelicht en kennis te hebben genomen van deze verzekeringspolissen.
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Artikel 5
De buitencontractuele aansprakelijkheid van Yusen Logistics op grond van de artikelen 1382
e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, is steeds volledig uitgesloten.

Artikel 6
Elke factuur van Yusen Logistics geldt als definitief aanvaard indien zij niet het voorwerp
uitmaakt van een schriftelijk en gemotiveerd protest, verzonden per aangetekende post
binnen de acht dagen na factuurdatum.

Artikel 7
Alle facturen uitgesteld door Yusen Logistics zijn contant, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen, netto en zonder disconto, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van
Yusen Logistics, dan wel door overschrijving op bankrekening BE42 8260 0044 9954, BIC :
DEUTBEBE.

Artikel 8
Facturen die niet volledig betaald zijn op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling of aanmaning een verwijlintrest op van 1% per verlopen en begonnen
maand, alsook een forfaitaire vergoeding, uit hoofde van buitengerechtelijke
invorderingskosten, gelijk aan 15% van het totaal factuurbedrag, met een minimum van 150
EURO.

Artikel 9
Indien ter invordering van een factuur van Yusen Logistics een gerechtelijke procedure dient
te worden ingesteld, is daarenboven, naast de bedragen, intresten en kosten hierboven
vermeld, en naast de bedragen die verschuldigd zijn conform het Belgisch Gerechtelijk
Wetboek, naar keuze van Yusen Logistics ofwel een bedrag verschuldigd conform artikel
1022 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek ofwel conform artikel 6 van de Belgische wet
van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties (Belgisch Staatsblad 7 augustus 2002) waarbij in het laatste geval dit
bedrag op minimum 1.000 EURO dient te worden begroot.

Artikel 10
Elke betwisting, van welke aard ook, is onderworpen aan het Belgisch recht; indien partijen
hebben gecontracteerd in de Nederlandse of Engelse taal zijn enkel de rechtbanken te
Antwerpen bevoegd; indien partijen hebben gecontracteerd in de Franse taal zijn enkel de
rechtbanken te Charleroi bevoegd.

