ALGEMENE VOORWAARDEN WEEGSTATION TRAXLARS LOGISTICS BVBA

1.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:









Wegingen in het kader van SOLAS: dienen te gebeuren in het kader van de SOLAS richtlijnen welke van kracht zijn sinds 1 juli
2016 en in België bevestigd werden door het KB van 25 september 2016 aangaande de geverifieerde bruto massa van gevulde
containers.
Vooraf aanmelden van weegopdrachten dient te gebeuren via volgend mailadres: solas@transportjoosen.be
VGM: Verified Gross Mass ofwel Geverifieerde Bruto Massa.
Opdrachtgever: degene die de opdracht tot wegen geeft. Tenzij anders gespecifieerd op de opdracht zal hij ook de weging
betalen.
Weegstation: de locatie waar de weeginstallatie zich bevindt.
Weeginstallatie: Gecertifieerde niet-automatische weeginstallatie met nauwkeurigheidsklasse III welke getest werd conform alle
relevante eisen zoals vermeld in het KB van 12 april 2016 aangaande de niet-automatische weegtoestellen.
Tarief: de afgesproken prijs voor het wegen van de container en het opstellen en versturen van de VGM.

2.

Weegopdrachten
2.1 Weegopdrachten dienen vooraf schriftelijk gegeven te worden. Telefonische opdrachten worden pas als definitief beschouwd
na schriftelijke bevestiging ervan door de afzender en mits uitdrukkelijke aanvaarding door de vervoerder.
2.2 De opdrachten in het kader van SOLAS dienen zo volledig mogelijk te zijn. In één standaarddocument dienen voor het
aanmelden aan het weegstation minimum volgende gegevens te worden opgeleverd: type container en nummer – indien
reeds gekend bij boeking –, boekingsreferentie, Haven van vertrek, datum waarop container wordt aangeleverd voor de
weegopdracht, datum van vertrek boot, te factureren entiteit en facturatiereferentie indien nodig.
2.3 De opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid naar de juistheid van deze gegevens. Traxlars Logistics kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor het controleren van de juistheid hiervan.

3.

Annulering weegopdracht
In geval van annulering van de weging dient dit gemeld te worden vooraleer de container is gewogen. Uitgevoerde wegingen worden
steeds afgerekend, ook als de opdrachtgever nadien laat weten het gewicht niet nodig te hebben.

4.

Weging
4.1. Traxlars Logistics BVBA verbindt er zich toe de aangemelde containers te wegen en de VGM op te stellen.
4.2. Traxlars Logistics BVBA gaat de inspanningsverbintenis aan om de weging zo accuraat mogelijk uit te voeren, waarbij een
tolerantie van 5% aanvaard wordt, conform het ontwerp van KB van de DG Scheepvaart.
4.3. Traxlars Logistics BVBA doet zijn uiterste best om de doorlooptijd van de chauffeur tot een minimum te herleiden. Een garantie
voor een onmiddellijke weging wordt echter nooit gegeven. Eventuele wachturen kunnen nooit worden verhaald op Traxlars
Logistics BVBA.
4.4. Traxlars Logistics BVBA verzorgt het doorsturen van de VGM naar de rederij op voorwaarde dat deze is aangesloten op ons
platform via API/EDI. Een overzicht van aangesloten rederijen kan op simpele aanvraag bekomen worden. Een copy van de
VGM wordt op aanvraag doorgemaild naar de opdrachtgever. VGM’s voor rederijen welke niet zijn aangesloten via API zullen
enkel aan de opdrachtgever bezorgd worden. De opdrachtgever moet de VGM dan zelf doorsturen naar de rederij.
4.5. De transporteur is steeds verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan weeginstallatie, inhoud van de container, equipment
of rollend materieel tenzij er een directe fout van Traxlars Logistics BVBA kan bewezen worden. In elk geval is de
aansprakelijkheid voor bewezen fouten van Traxlars Logistics bvba beperkt tot 125.000 EUR.
4.6. De weging gebeurt enkel op vraag van de opdrachtgever en geeft geen enkele aanleiding tot een band tussen Traxlars Logistics
BVBA, de rederij en de transporteur.

5.

Ontbinding aansprakelijkheid
5.1. In geval van mechanisch defect van de weeginstallatie wordt automatisch een einde gesteld aan de weegopdracht.
5.2. In geval van het uitvallen van de webapplicatie voor het versturen van de VGM om welke reden dan ook – intern of extern –
vervalt de verantwoordelijkheid van Traxlars Logistics BVBA om de VGM te versturen.
5.3. In geval de VGM niet of te laat wordt ingelezen door de rederij kan Traxlars Logistics BVBA hiervoor niet verantwoordelijk
worden gehouden.

6.

Tarief
Het tarief is aanpasbaar op basis van:



7.

de gezondheidsindexcijfers gepubliceerd door de NBB; en
het type container. Voor sommige types containers kan een toeslag worden in rekening gebracht.

Bijkomende kosten
7.1.
Alle bijkomende kosten die voortvloeien uit het verrichten van de weging, andere dan het wegen zelf en het opstellen en
versturen van de VGM, zijn eveneens ten laste van de opdrachtgever. Worden als bijkomende kosten beschouwd: eventuele
wachturen, herstellingskosten ten gevolge van schade aan equipment, kost van een overnachting van de chauffeur, eventuele
administratieve boetes, kosten van vooraanmelding, … (niet-limitatieve opsomming). De vervoerder staat in voor de kosten
die op grond van het CMR-Verdrag ten zijne laste zijn.
7.2.
In geval de weegbrug inactief is ten gevolge van immobiliteit transporteur of een technisch falen van equipment (eveneens
falen twistlocks container) worden de herstellingskosten in rekening gebracht van de opdrachtgever. Opdrachtgever gaat er
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met akkoord dat Traxlars Logistics BVBA hierin zelf initiatief mag nemen om de situatie te herstellen op kosten van de
opdrachtgever om de weegactiviteiten zo snel als mogelijk te laten hervatten.

8.

Betalingsvoorwaarden en zekerheden
Alle facturen van TRAXLARS LOGISTICS BVBA zijn contant betaalbaar tenzij op de factuur zelf een andere vervaldatum is aangegeven.
In geval een factuur wordt geprotesteerd moet dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gebeuren via aangetekend
schrijven.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
interest opleveren tegen de interestvoet bepaald volgens artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties, zonder dat deze intrestvoet echter lager zal zijn dan 1.5 % per maand.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag bovendien van rechtswege en zonder
ingebrekestelling worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag inclusief de BTW, met een minimum van 125,00 EUR, ten titel van
forfaitaire schadevergoeding.
Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle nog niet vervallen schuldvorderingen van TRAXLARS LOGISTICS BVBA op de klant
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
De klant zal nooit de schuldvergelijking kunnen toepassen tussen een vordering die hij zal menen te hebben tegen TRAXLARS
LOGISTICS BVBA, van welke aard en oorsprong ook, en de facturen van TRAXLARS LOGISTICS BVBA.
TRAXLARS LOGISTICS BVBA zal tot zekerheid van alle vorderingen die zij tegen de klant zal hebben, beschikken over een pandrecht en
een retentierecht op alle containers, opleggers en goederen die de klant aan TRAXLARS LOGISTICS BVBA toevertrouwt, ongeacht of
de vorderingen ook betrekking hebben op de containers, opleggers en goederen in kwestie. Alle containers en goederen, en alle
facturen van TRAXLARS LOGISTICS BVBA worden beschouwd als deel uitmakend van een zelfde overeenkomst, die niet vatbaar is voor
verdeling. De klant garandeert in dit verband het beschikkingsrecht te hebben over deze containers, opleggers en goederen, tenzij hij
voorafgaand aan de overhandiging aan TRAXLARS LOGISTICS BVBA schriftelijk heeft te kennen gegeven geen beschikkingsrecht over
de containers, opleggers of goederen te hebben.

9.

Rechtskeuze
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische
rechtbanken en bij voorrang de rechtbanken van Antwerpen, en waar toepasselijk, het vredegerecht van het 6de kanton te
Antwerpen, zullen uitsluitend bevoegd zijn voor geschillen betreffende de aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen
overeenkomsten en verrichtingen, zelfs bij pluraliteit van verweerders. TRAXLARS LOGISTICS BVBA behoudt echter het recht om haar
vorderingen voor elke andere bevoegde rechter te brengen.

10. Slotbepaling
Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de
overige bedingen desondanks geldig.
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