
I. Algemene Voorwaarden 

 
Tenzij anders overeengekomen geldt deze offerte alleen voor niet-gevaarlijke goederen.  Cargo dient steeds transportwaardig verpakt te zijn.                                                                                                                                           
Deze offerte is gebaseerd op verkregen informatie van de klant en is niet meer geldend in het geval van afwijkingen vastgesteld bij de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht.     
Geodis Wilson Belgium NV garandeert geen transittijden.   Wachturen, staangelden, detentie-, stockage- en/of opslagkosten zijn te allen tijde ten laste van de klant, zelfs indien een vertraging het gevolg 
is van een overheidsbeslissing.  In de meeste gevallen worden de hierboven genoemde extra-kosten nadien apart gefactureerd volgens de geldende tarieven op dat moment.  
Deze offerte is exclusief transportverzekering; wij raden de klant echter aan zich voor al zijn zendingen te verzekeren. Aarzel niet ons te contacteren voor een offerte.  
Het (stilzwijgend) aanvaarden van onze offerte houdt in dat de klant akkoord gaat met en erkent dat: 
1. Geodis Wilson Belgium NV handelt in haar hoedanigheid van commissionair-expediteur, en dit volgens de clausules van de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden 2005, gepubliceerd in de 

bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 24 juni 2005 onder het nummer 05090237  (zie http://www.conexbe.be/img/user/file/AlgBelgExpVw NED.pdf); 
2. De voorwaarden in onze offerte  juridisch bindend zijn voor beide partijen; 
3. In geval van een geschil ten gevolge van deze overeenkomst enkel de Rechtbank van Antwerpen bevoegd is; 
4. Hij ofwel eigenaar is van de bijgaand omschreven goederen, ofwel een aangestelde die optreedt voor rekening van die eigenaar. 
In geval  u  goederen wenst te exporteren naar een plaats buiten de E.U., verzoeken wij u om voorafgaandelijk, dus vooraleer de effectieve verzending plaatsvindt, terdege informatie in te winnen wat 
betreft specifieke voorschriften in het land van bestemming, ten einde (douane-)blokkering te voorkomen op het tijdstip van aankomst van uw cargo. 
 
II. Betalingsvoorwaarden 

 
Al onze facturen dienen cash (binnen de 7 dagen) betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. BTW en invoerrechten worden afzonderlijk gefactureerd en zijn eveneens cash te betalen na 
ontvangst van de factuur. In het geval de klant BTW en invoerrechten niet cash betaalt, rekent Geodis Wilson Belgium NV een voorschotprovisie van 1,5% op deze bedragen aan de klant aan. Elke 
vertraging in betaling van onze factuur, om welke reden dan ook, laat ons toe om lopende diensten op te schorten. Tenzij anders overeengekomen, gebeurt de facturatie altijd in Euro. Wanneer er daartoe 
bedragen moeten worden berekend vanuit een vreemde munt, dan wordt de actuele omzettingskoers aangewend. 
 
III. Specifieke baantransportvoorwaarden 

 
Pick-up-service & verzendkosten in België 

• Algemene voorwaarden  
o 1 m³     330 kg 
o 1 laadmeter    1.750 kg 
o Europallet (80*120), niet-stapelbaar  700 kg 

▪ Ruilen Europaletten niet mogelijk 
o Industriële pallet (100*120), niet-stapelbaar  875 kg 
o Vrij lossen en laden 

▪ Groupage:  1 uur  
▪ FTL:   2 uur  

• Tarieven en toeslagen  
o Extra wachtuur: 55€ 
o Voor normaal metend en ongevaarlijk, degelijk verpakt stukgoed; de gegevens in de transportopdracht dienen correct en volledig te zijn 
o Exclusief exportdocumenten; exclusief ADR-toeslag (+15%) 
o Brandstoftoeslagen: worden op het moment van verzending gefactureerd, kunnen m.a.w. verschillen van de geoffreerde brandstoftoeslagen 
o Lengtetoeslag: voor goederen vanaf 2,75m 
o Transittijden: ad hoc te bespreken 
o Annulatie na 15.00uur CET, de dag voor pick-up/verzending: veroorzaakt foutvracht en wordt /uitgave aan de klant aangerekend 

• Al onze baantransporten worden uitgevoerd in overeenstemming met de CMR-voorwaarden (zie http://febetra.be/wp-content/uploads/2014/07/algemene-voorwaarden-wegvervoer.pdf) 

• Gevaarlijke lading 
Goederen dienen beschikbaar te worden gesteld conform de “ADR”-richtlijnen. Exporteur/Verkoper is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de correcte labelling op de verpakking. 

 
I. General Conditions 

Unless otherwise specified/agreed upon, this offer is only valid for non-dangerous goods.  The merchandise has always to be packed transport worthy.                                                                                                                                    
This offer is based on information obtained from the customer and is no longer valid in case of deviations assessed during the actual execution of the shipment. 
Geodis Wilson Belgium Ltd does not guarantee transit times. 
Waiting hours, demurrage, detention, storage and/or warehousing costs will remain at customer’s expense, even if a delay is the result of a government decision. In most cases, the above mentioned extra 
costs will be invoiced separately later, according to the valid rate at that time. 

Insurance of goods is strictly excluded. However, we strongly advise the customer to take separate transport insurance for all shipments. Please do not hesitate to contact Geodis Wilson Belgium Ltd for 
an insurance offer.  
In accepting (tacitly) our offer, the customer recognizes and agrees that  
1. Geodis Wilson Belgium Ltd is acting as a Forwarding Agent only and this according to the provisions of the Belgian Freight Forwarding Standard Trading Conditions 2005 published in the Annexe of 

the 'Moniteur Belge' dated June 24th, 2005 under the number 0090237, see http://www.conexbe.be/img/user/file/AlgBelgExpVw%20ENG.pdf. 
2. these conditions are legally committing and binding both Parties; 
3. in case of a dispute, resulting from this agreement, only the Court of Antwerp will be competent; 
4. he is either the owner of the goods hereby described, or a person appointed by the owner, and acting for account of the latter. 
In case you wish to export your goods to a location outside the E.U., please inform yourself properly, prior to the effective shipment, about specific regulations in the country of destination, in order to avoid 
any (customs-) uphold at the time of arrival of your cargo.     
 
II. Payment Conditions  

All invoices are to be paid immediately (within 7 days), unless otherwise agreed upon. VAT & Import Duties are invoiced separately and also to be paid immediately, upon receipt of  the VAT & Import 
Duties invoice. In case VAT & Import Duties are not paid immediately, Geodis Wilson Belgium Ltd will be obligated to invoice 1,5% advance fee on those amounts. Each delay in the payment of our 
invoice, for any reason whatsoever, will allow us to suspend the ongoing services. Unless otherwise specified, our invoicing will always be in Euro. If, to that end, the calculation of certain amounts has to 
be derived from a foreign valuta, then the actual currency exchange will be applied. 
 
III. Specific Road Transport Conditions 

 
Service Pick-Up & Delivery Charges in Belgium 

• General Conditions 
o 1 m³     330 kg 
o 1 loading meter    1.750 kg 
o Euro pallet (80*120) non stackable  700 kg 

▪ Change of Euro palets not possible 
o Industrial pallet (100*120) non stackable  875 kg 
o Free Loading and Unloading 

▪ Groupage:  1 hour 
▪ FTL:   2 hours 

• Tariffs and surcharges  
o Extra waiting hour: 55€ 
o Tarifs only valid for normal sized, non-dangerous and soundly packed goods; the data in the transport instructions must be correct and complete 
o Export documents excluded; ADR surcharge (+15%) excluded 
o Fuel surcharges are invoiced at time of shipment; therefore cost can vary compared to the offer. 
o Length surcharge: for goods as from 2,75m 
o Transit times: ad hoc 
o Cancellation after 3PM CET, the day before delivery/pick-up, will result in deadfreight, which will be charged as per outlay to the customer. 

• All our road transportations are carried out in accordance to the CMR conditions (see http://febetra.be/wp-content/uploads/2014/07/general-conditions-carriage-road.pdf)  

• Dangerous cargo 
The goods must be made available according to the “ADR”-regulations.   The Exporter/Seller is responsible for putting the exact labels on the packaging. 
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