
 

 

 

 
 

VERVOERSOVEREENKOMST 
 

Tussen  
………………………………………………….(naam firma), met maatschappelijke zetel te 
………………………………………………….., vertegenwoordigd door 
………………………………………………..…… (naam zaakvoerder);  
 
hierna genoemd opdrachtgever  
 
en  
 
Sneltransport EDCO BVBA, met maatschappelijke zetel te Gistel, vertegenwoordigd door Eddy 
Maertens;  
hierna genoemd transporteur  
wordt het volgende overeengekomen:  
 
Voorafgaandelijk 
  
Huidige overeenkomst definieert op exhaustieve wijze het juridisch en technisch kader binnen 
hetwelke de partijen zullen samenwerken alsook de juridische regels welke hun verhouding zullen 
regelen en dit zowel tijdens de duurtijd van de overeenkomst als erna.  
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huidige overeenkomst op exclusieve en exhaustieve 
wijze hun relaties zal beheersen, waarbij huidige overeenkomst elke andere overeenkomst die 
voorafgaandelijk tussen de partijen zou gesloten zijn annuleert.  
Huidige overeenkomst sluit daarbij uitdrukkelijk de toepassing uit van afwijkende algemene 
voorwaarden die zouden kunnen voorkomen op de documenten van partijen.  
De voorwaarden van huidige overeenkomst, voorzover toepasselijk, zullen daarbij zelfs van 
toepassing zijn op die prestaties, verbintenissen en, meer algemeen, rechtsverhoudingen, die niet 
door huidig contract worden geviseerd.  
Van huidige overeenkomst kan enkel worden afgeweken bij wijze van een geschreven 
overeenkomst tussen partijen, ondertekend door personen die gemachtigd zijn om partijen op 
geldige wijze te vertegenwoordigen en te verbinden.  
Er wordt daarbij uitdrukkelijk op gewezen dat een tijdelijke afwijking tussen partijen van de 
bedingen van deze overeenkomst in de wijze van uitvoering ervan, op geen enkele wijze kan 
geïnterpreteerd worden als een hernieuwing van deze bedingen, zodoende dat de bepalingen van 
de overeenkomst ten allen tijde blijven gelden.  
 
Artikel 1: omschrijving voorwerp  
1.1 De vervoersovereenkomst betreft hoofdzakelijk maar niet uitsluitend het vervoer over de weg 
van goederen. 
1.2 De vervoersovereenkomst betreft nationaal/internationaal vervoer.  
 
Artikel 2: periodiciteit en kennisgeving van de opdracht  
2.1 De opdrachtgever verbindt zich ertoe om vanaf ……………………..(invullen datum) 
transportopdrachten van bovenstaande goederen aan de transporteur te geven.  
2.2 De opdrachtgever brengt de transporteur via telefoon en email/fax op de hoogte van de 
transportopdrachten.  
 
Artikel 3: voertuig en andere technische uitrustingen  
3.1 De transporteur verbindt zich ertoe om voertuigen aan te bieden die geschikt zijn voor de 
opgegeven goederen.  
3.2 De transporteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade die ontstaat doordat 
de transporteur, tengevolge van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden (technische 
defecten, controle onder de weg,…) geen voertuig ter beschikking kan stellen.  
 
Artikel 4: vrachtprijs en betalingsmodaliteiten  
4.1 De tussen opdrachtgever en transporteur overeengekomen vrachtprijs wordt geacht conform 
de vooraf opgemaakte offerte te zijn. De opdrachtgever bevestigt vooraf schriftelijk zijn akkoord 



 

 

met de opgemaakte offerte. Kosten die voortkomen uit overmacht, wat dient begrepen te worden 
als een voor de transporteur onmogelijk te voorziene gebeurtenis, zijn niet in deze vrachtprijs 
inbegrepen (vb. wachttijden).  
De vrachtprijs kan worden herzien, wanneer de kostprijs van de transporteur stijgt. Een herziening 
van de prijs wordt steeds vooraf gecommuniceerd.  
4.2 Wanneer de transporteur péagekosten draagt ten gevolge van de uitvoering van deze 
vervoersovereenkomst, vergoedt de opdrachtgever deze tegen een prijs van 110 %. Als 
péagekosten worden beschouwd alle kosten tengevolge van het rijden op tolwegen, tengevolge 
van het nemen van tunnels en passen en de kosten tengevolge van rekening rijden en dit zowel 
nationaal als internationaal. De kosten van ferry’s en shuttles worden volgens dezelfde 
modaliteiten door de opdrachtgever aan de transporteur vergoed.  
4.3 De transporteur maakt de facturen op (wekelijks/tweewekelijks/maandelijks) . De facturen die 
door de opdrachtgever niet geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, 
worden als definitief en onaantastbaar beschouwd.  
4.4 De opdrachtgever verbindt er zich toe om de door de transporteur opgemaakte facturen te 
betalen binnen de 30 dagen na het ontvangen van de factuur op het op de factuur vermelde 
rekeningnummer met vermelding van het factuurnummer.  
4.5 Geschillen omtrent de uitvoering van de overeenkomst of de schade aan de goederen dienen 
onmiddellijk ter kennis van de transporteur te worden gebracht. Geschillen omtrent de uitvoering 
van de overeenkomst of schade aan de goederen kunnen nooit leiden tot schuldvergelijking tussen 
de betwiste factuur en de facturen voor andere transporten. Enkel de betaling van de specifieke 
factuur waarover geen overeenstemming bestaat, kan tijdelijk worden opgeschort.  
4.6 Overeenkomstig de Algemene CMR-voorwaarden zal de factuur die op de vervaldag niet 
betaald is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, interesten opleveren aan de referentie-
interestvoet vastgesteld door de Europese Centrale Bank bepaald in de wet van 2 augustus 2002 
tot uitvoering van de Europese Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000, vermeerderd met zeven 
procentpunten en afgerond tot een hogere halve procentpunt.Wanneer binnen een termijn van 15 
dagen volgend op de verzending van een ingebrekestelling bij per post aangetekende brief de 
schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldvordering bovendien van rechtswege 
vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van € 125 en een maximum van € 4000 als 
forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomend administratieve kosten, opvolging van 
debiteurenbestand en handelsverstoring.  
Artikel  
 
5: Onderaanneming  
5.1 De transporteur kan voor de transportopdrachten beroep doen op onderaannemers. De 
onderaannemers worden door de transporteur met grote zorgvuldigheid gekozen.  
Artikel  
 
6: Verzekeringen  
6.1 De transporteur verbindt zich ertoe een CMR-verzekering te nemen voor de getransporteerde 
goederen. De aansprakelijkheid van de transporteur ten aanzien van de goederen is in elk geval 
beperkt tot de aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 23, 3 van het CMR-verdrag (8,33 Speciale 
Trekkingsrechten per kilogram vracht).  
6.2 De transporteur verbindt er zich eveneens toe de wettelijk verplichte verzekeringen te hebben 
voor de voertuigen die hij inzet voor deze transportopdrachten.  
 
Artikel 7: Naleving van de wettelijke bepalingen  
7.1 Beide partijen verbinden zich ertoe de wettelijke bepalingen omtrent het vervoer van goederen 
over de weg en de medeverantwoordelijkheid, zoals onder meer vervat in de vervoerswet en haar 
uitvoeringsbesluiten, en alle andere van toepassing zijnde wetgeving voor dit transport, na te leven.  
7.2 De transporten die op grond van dit contract worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan het 
CMR-verdrag.  
7.3 De transporteur verbindt zich ertoe het eerste exemplaar van de CMR aan de opdrachtgever te 
bezorgen. Het niet-afgeven van dit exemplaar kan echter nooit tot gevolg hebben dat de 
transportprijs niet dient te worden betaald. De opdrachtgever dient door alle middelen van recht 
aan te tonen dat het transport niet of niet naar behoren is uitgevoerd.  
 
Artikel 8: Opzegging en duur van de overeenkomst 
8.1 Deze overeenkomst wordt gesloten voor de duur van (één jaar / de in de offerte vermelde 
opdracht) .  



 

 

8.2 Behoudens uitdrukkelijk protest van één van de beide contractpartijen uiterlijk één maand voor 
de vervaldag van het contract, wordt dit contract stilzwijgend verlengd voor een duur van één jaar 
(bij overeenkomsten voor lange termijn).  
8.3 De partijen komen overeen dat het faillissement of gerechtelijk akkoord van een der partijen 
onmiddellijk de beëindiging van de overeenkomst met zich mee zal brengen.  
 
Artikel 9: Bevoegde rechtbank  
Bij geschillen zullen de rechtbanken van koophandel te Brugge bevoegd zijn.  
 
Artikel 10: Geldigheid van de overeenkomst  
Indien één van de artikels van deze overeenkomst ongeldig zou worden verklaard, blijven de 
andere artikels van deze overeenkomst onverkort geldig.  
 
 
Ondertekend te ……………………(plaats) op …………………………………(datum)  
 
Door  
 
 
Voor de opdrachtgever :  …………………………………………(naam)  

 
 
 
…………………………………………(handtekening)  

 
 
Voor de transporteur:   Eddy Maertens  
 
 
 
 

………………………………………………(handtekening) 

  


