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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. 


