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Lege container: afhaling  
Bij afhaling van de lege container, controleer de geldigheid van het CSC-plaatje, kijk de binnenkant na op reine, droge en reukloze 
staat en of de vloer onbeschadigd is. Controleer eveneens of de ventilatiegaatjes bovenaan de binnenwanden vrij zijn (niet overplakt 
met kleefband), of er geen gaten in het dak en/of de wanden zijn en er aan de buitenkant geen schade is en de 
sluitingsmechanismen intact zijn. Ga, bij het op het chassis zetten van de container, na of er geen schade is aan 
bodem/dwarsbalken/rails.  
Lege container: onregelmatigheden  
In geval van onregelmatigheden in dit verband, weiger de container en vraag een andere lege container. Indien Depot geen andere 
laadkist wenst mee te geven, verwittig dan zonder fout de dossierbeheerder bij Geodis. 
Lege container: “Maximum Payload”  
Kijk na of de op de containerdeur aangeduide “Maximum Payload” hoger is dan het gewicht van de te beladen goederen.  
Indien dit niet het geval is, weiger de container en vraag een andere lege container.  
Lege Container: hergebruik  
Het hergebruik van geledigde importcontainers valt in principe buiten onze verantwoordelijkheid en kan dan ook slechts uitgevoerd 
worden mits schriftelijke toestemming van Geodis FF Belgium. Zonder deze autorisatie worden alle extra-kosten (bijv. 
administratie rederij wegens niet-toegelaten hergebruik) aan de vervoerder doorbelast.  
CMR-document  
Vermeld op de CMR de container- EN zegelnummer.  
Douanedocument  
In geval van vervoer onder begeleiding van een douanedocument, kijk na of het containernummer hierop vermeld staat. Overhandig 
bij aankomst het document aan de douanebeambte.  
Problemen of vertraging  
Contacteer ons dadelijk bij eventuele problemen en breng ons op de hoogte van enige vertraging op de route, die de tijdige 
aanlevering van de goederen in het gedrang brengt.  
Melding wachturen  
Meld ons wachturen binnen de 24u, met kopie van de CMR. Bij ontbreken hiervan kunnen we niet tot vergoeding overgaan.  
Uw factuur: originele en ondertekende CMR in de bijlage  
Voeg blad 4 van de originele CMR (volledig ondertekend) bij uw factuur. Bij ontstentenis hiervan kunnen wij uw factuur niet betalen.  
Factuur: ‘Onze Referentie’  
Uw tarief aan ons af te rekenen met/zonder BTW: vermeld ‘Onze Referentie’ op uw factuur (zie ‘Onze Referentie’ op bijgaande 
transportopdracht).  
Niet-uitvoering onze transportopdracht  
In geval van niet-uitvoering van onze opdracht zijn de eventuele detentiekosten op de plaats van afhaling ten laste van de 
vervoerder, alsook eventuele wachturen van een laadploeg op het adres van de goederenafleveraar.  
Vervoersovereenkomst  
Specifieke bepalingen van deze vervoersovereenkomst hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer.  
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Empty Container pick-up  
Upon pick-up empty container, verify the validity of the CSC-plate, look inside for cleanness, dry and odourless condition. Make sure 
the container floor is undamaged. Control from the inside if the small air vents/holes at the top of the sidewalls are free (no adhesive 
tapes), if there are no gaps and/or holes in container’s roof or sidewalls. Look from the outside if there are no damages; locking 
mechanism must be intact. Control below (when placing the container on the chassis) if there is no damage on bottom/cross-
beams/rails.  
Empty Container Irregularities  
In case of irregularities about one of the above subjects, refuse the container and ask for another empty container. If the Depot 
doesn’t want to give another unit, then please contact the operational service at Geodis. 
Empty Container ‘Maximum Payload’  
The ‘Maximum Payload’, which is printed on the container door, must be higher than the weight of the cargo to be stuffed. If not, 
refuse the container and ask for another empty container.  
Empty Container Re-use  
The re-use of emptied import containers does not fall under our responsibility. It can only be effectuated with written permission from 
Geodis FF Belgium NV. Without this authorization, all extra-costs (e.g. administration shipping-line due to unpermitted re-use) will 
be invoiced to the Transport Company.  
CMR Document  
Mention on the CMR document the container AND the seal number.  
Customs Document  
In case transport is accompanied by a Customs Document, make sure that the container number is mentioned thereon. Upon arrival, 
hand over this document to the Customs Functionary.  
Problems or Delivery Delay  
In case of eventual problems, contact us immediately. Inform us of any obstruction on the road which could cause delay in the 
planned delivery.  
Waiting Time Reporting  
Report us Waiting Time within 24 hours, with copy CMR. In default of that info, we cannot pay you any indemnification. Invoice: CMR 
signed in annex  
Invoice: original and signed CMR attached 
Add section 4 of the original CMR (fully signed) to your invoice. We cannot pay your invoice if this evidence (CMR) is not attached to 
it.  
Your invoice: ‘Our reference’  
Your tariff with/without VAT to be invoiced to us: mention our reference on your invoice (see: ‘Our Ref.’ on our Transport Order).  
Non-Execution of our Transport Order  
In case of non-execution of our Transport Order, the eventual container detention costs, as well as eventual idle time of a waiting 
labour team at destination, are at the expense of the transport company.  
Transport Agreement  
The particular stipulations of this Transport Agreement have priority over the General Conditions for Road Transport. 


