Algemene voorwaarden

General Conditions

Art.1 Elke opdracht die aan de opdrachtnemer wordt toevertrouwd wordt afgesloten aan de
hiernavolgende voorwaarden die de handelsrelatie tussen beide partijen beheersen.
-de opdrachtgever is degene die de opdracht toevertrouwt aan de opdrachtnemer
-de opdrachtnemer is degene die voormelde opdracht aanvaardt en uitvoert of laat uitvoeren
De opdracht bestaat uit alle werkzaamheden van manuele of intellectuele aard die onder
meer betrekking hebben op vastzetten en zekeren, laden, lossen, behandelen, ontvangen,
controleren, markeren, afleveren van goederen, bewaren, vervoeren op elk terrein waarop
Pasec Port NV haar activiteiten ontplooit met inbegrip van alle aanverwante en bijkomende
opdrachten.

Art. 1 Every instruction placed with the instructed party falls under the following
conditions regulating the business relations between both parties.
- the instructing party is the party that gives the instruction to the instructed party
- the instructed party is the party that accepts the aforementioned instruction and
executes it or has it executed
The instruction consists of all manual and intellectual activities relating to fixing
and securing, loading, unloading, handling, receiving, checking, marking,
delivering goods, safekeeping, transporting on any site where Pasec Port NV
performs its activities including all related and additional instructions.

Art.2 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de materiële schade en/of het verlies
die het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen fout. Onder geen enkele
omstandigheid zal meer dan de werkelijke schade worden vergoed. Hierbij is de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer steeds beperkt tot 5 € per kg beschadigd of
verloren gegaan brutogewicht. Afgezien van het gewicht zal de maximum aansprakelijkheid
nooit meer bedragen dan 75.000 € per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen uit één en
dezelfde oorzaak ontstaan.
Voor schade veroorzaakt aan het schip of vervoermiddel zal de aansprakelijkheid nooit
hoger zijn dan 75.000 €. Bij samenloop van verschillende vorderingen met betrekking tot
schade aan het schip of vervoermiddel, schade aan of verlies van goederen of materieel, ter
beschikking gesteld door de opdrachtgever of door derden, zal de totale
verantwoordelijkheid niet meer kunnen bedragen dan 150.000 € welk ook het aantal
benadeelden weze.

Art. 2 The instructed party is only liable for the physical damage and or losses
directly related to a specifically proven error. The reimbursed amount will under
no circumstances be higher than the actual damage. The liability of the instructed
party is limited to 5 Euros per kg damaged or lost gross weight. Despite the
weight the maximum liability will never be higher than 75.000 Euros per
occurrence or series of occurrences originating from and the same cause.
For damage caused to a vessel or other means of transportation, the liability will
never be higher than 75.000 Euros. The total maximum liability will never be
higher than 75.000 Euros. In the concurrence of several claims involving damage
caused to a vessel or other means of transportation, damage to or loss of goods,
or material placed at the instructed party’s disposal by the instructing party or by
third parties, the total responsibility will never be more than 150.000 Euros,
regardless the amount of claimants.

Art.3 De opdrachtgever bevestigt dat de goederen die voorwerp zijn van de opdracht, hetzij
zijn eigendom zijn, hetzij dat hij als mandataris van de goederenbelanghebbende over deze
goederen mag beschikken, derwijze dat hij ondehavige voorwaarden niet alleen voor zichzelf
aanvaardt doch uitdrukkelijk ook namens zijn opdrachtgever en/of welke andere
rechthebbende bij de goederen dan ook.
Art.4 De opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren naar best vermogen en in
overeenstemming met de gewoonten, gebruiken en reglementeringen inzake lashing en
securing.
Art.5 Voorgeschoten gelden dienen op voorlegging van bewijsstukken contant terugbetaald
te worden.
Alle door de opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen zijn contant betaalbaar tenzij
een andere betalingstermijn werd overeengekomen tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever. Bij laattijdige betaling is een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke
intrest, te rekenen vanaf de datum van de factuur tot aan de dag der betaling en zonder
ingebrekestelling, en is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 %
van het factuurbedrag. Klachten betreffende facturen kunnen slechts in overweging
genomen worden indien ze binnen de 10 dagen na ontvangst schriftelijk bevestigd worden.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt alle facturen, daarin
begrepen de niet vervallen facturen, van rechtswege opeisbaar. Wanneer de facturen niet
betaald zijn op de vervaldag, kunnen wij alle bestaande overeenkomsten opzeggen
onverminderd ons recht op schadevergoeding en intresten.
Art.6 Elke vordering tegen de opdrachtnemer verjaart na zes maanden na de vaststelling
van de schade en/of tekorten, of bij betwisting hieromtrent zes maanden na de datum van de
factuur.
Art.7 De opdrachtnemer is ontheven van elke aansprakelijkheid in volgende gevallen:
-alle immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade zoals wachttijden, lig-en
staangelden, bedrijfsschade, boeten en/of soortgelijke heffingen; deze opsomming is niet
beperkend
-alle schade en verlies ontstaan voor of na de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht
door de opdrachtnemer
-overmacht, tekort aan personeel, diefstal
-eigen gebrek van de goederen en/of verpakking
-wateroverlast, windhoos, instorting, ontploffing en brand, wie of wat er in alle voornoemde
gevallen de oorzaak van moge zijn
-fout van derden en/of van de opdrachtgever
-het niet of onjuist meedelen van gegevens of instructies danwel het mededelen van onjuiste
of onvolledige gegevens of instructies door de opdrachtgever en/of door derden
-elke schade als gevolg van een onvoorzienbaar defect van de bedrijfsmiddelen van de
opdrachtnemer

Art. 3 The instructing party confirms that the goods involved in the instruction are
either his property or that he is authorized to make decisions regarding them as
the representative of the cargo interest, in a manner that he does not only accept
these conditions for himself, but also explicitly accepts them for his instructing
party and/or any other entitled persons.
Art. 4 The instructed party will perform the instruction to his best ability and in
accordance with the customs, conventions and regulations regarding lashing and
securing.
Art. 5 Deposited monies have to be paid back in cash upon presentation of
supporting documents.
All amounts charged by the instructed party are payable in cash unless another
settlement period is agreed upon between the instructing party and the instructed
party. In the event of late payment, interest equal to legal interest will be due,
counting from the date of the invoice until the day of payment and without formal
notice, as well as lump sum damages of 10% of the invoiced amount. Objections
regarding the invoices can only be taken into consideration if they are confirmed
in writing within 10 days of receiving them.
Non-payment by the due date of a single invoice makes all invoices directly
claimable as of right, even when they have not reached their due date. When
invoices have not been paid on the due date, the instructed party has the right to
end all existing contracts without prejudice to the right to claim damages and
interest.
Art. 6 Any claim made against the instructed party becomes time-barred after six
months of the establishment of damage or shortcomings, or in the event of
dispute, six months after the date of the invoice.
Art. 7 The instructed party is released from liability in the following cases:
- intangible losses, indirect and/or consequential damage such as waiting
periods, demurrage and lay days, loss of profit, fines and/or similar charges. This
list is non-exhaustive.
- all damage and losses incurred before or after the actual performance of the
instruction by the instructed party
- force majeure
- personnel shortage
- theft
- faulty goods and/or packaging
- flooding, whirlwind, collapse, explosion and fire, whoever or whatever the cause
- error by third parties and/or the instructing parties
- non- or miscommunication of information or instructions, or the communication
of incorrect or incomplete information or instructions by the instructing party
and/or third parties
- damage resulting from an unforeseeable defect of the company resources

Art.8 Bij het doorgeven van de instructies, tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden zal
de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer mededelen:
-de juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen onder meer soort, aantal, gewicht,
toestand en gevarenklasse
-alle onderrichtingen en alle beperkingen in verband met de bescherming, de behandeling of
het verblijf van de goederen en de uitvoering van de opdracht in het algemeen.

Art. 8 When communicating instructions, which should be done in a timely
manner before the start of the works, the instructing party will communicate the
following in writing:
- the correct and detailed description of the goods, including type, amount,
weight, condition, and hazard class
- all instructions and limitations regarding the protection, handling or the stay of
the goods and the performance of the instruction in general.

Art.9 Indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het beëindigen van de werkzaamheden
schriftelijk en gemotiveerd heeft geprotesteerd, vervalt alle aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer.

Art. 9 If the instructing party has not submitted a written and motivated objection
by the end of works at the latest, the instructed party is released from all liability.

Art.10 Tot zekerheid voor de betaling van alle sommen die de opdrachtgever voor de
behandeling, de opslag en bijkomende activiteiten voor deze en vorige goederen aan de
opdrachtnemer verschuldigd is, wordt hem een retentie- en pandrecht verleend (o.g.v. art.
1948 BW en de bepalingen van de wet van 5 mei 1872) ongeacht of de goederen betrekking
hebben op de opdracht waarvoor de opdrachtgever in gebreke blijft. Indien de opdrachtgever
in gebreke blijft, is de opdrachtnemer na aanmaning gerechtigd de goederen te doen
verkopen.

Art. 10 To guarantee the payment of all sums that the instructing party owes the
instructed party for the handling, storage, and additional activities for these and
previous goods, the instructed party is given the right of retention and lien (in
accordance with art. 1984 of the Civil Code and the stipulations of the law of 5
May 1872), regardless of whether the goods are related to the instruction for
which the instructing party is in default. If the instructing party remains in default,
the instructed party may sell the goods after sending a formal notice.

Art.11 Alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht
volgens deze algemene voorwaarden en volgens het Belgisch recht behoudens afwijkende
overeenkomst tussen beide partijen.
In geval van geschillen zijn uitsluitend de Antwerpse Rechtbanken bevoegd.

Art. 11 All legal relations between the instructing party and the instructed party
are governed by these general conditions and by Belgian law, except when a
different agreement has been made between both parties. In the event of a
dispute, the Courts of Antwerp have exclusive jurisdiction.
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