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1. Baantransportinstructies (alle transportmodi) 
Douanedocument 
Indien vervoer onder begeleiding van een douanedocument, kijk na of het containernummer hierop vermeld staat wanneer van toepassing. Overhandig bij aankomst het document aan de 
douanebeambte. 
CMR-document 
Indien vervoer onder dekking van een Transitdocument, zie er dan op toe dat het nummer van dat document op de CMR weergegeven wordt. 
Problemen en/of vertraging 
Bij eventuele problemen, neem onmiddellijk contact met ons op. Gelieve ons te verwittigen bij enige vertraging op de route die de tijdige aanlevering van de goederen in 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. 
Uw factuur: ‘Onze Referentie’ 
Reken uw tarief met/zonder BTW aan ons af met vermelding van onze referentie (zie ‘Onze Referentie’ op deze transportopdracht). 
Niet-uitvoering van onze transportopdracht 
In geval van niet-uitvoering van onze opdracht zijn eventuele kosten voor magazijnhuur, opslag, detentiekosten, staangelden, storagekosten, etc. ten laste van de vervoerder, alsook eventuele 
wachturen van een laad- en/of losploeg. 
Vervoerovereenkomst 
Specifieke bepalingen van deze vervoersovereenkomst hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer. 

1.1 FTL-LTL (full truck load, less than truck load) & zeevracht LCL (less than container load) 
Laadvloer 
Controleer of de laadvloer onbeschadigd, droog, rein en reukloos is. 
Ladingszekerheid 

• Houd de laadoperatie goed in het oog en geef aanbevelingen aan de inlader wanneer u merkt dat hij de goederen onoordeelkundig in de camion plaatst (dit om risico op schuiven 
of omvallen tijdens het transport te voorkomen). 

• Zet colli vast op de laadvloer. 

• In geval van ‘top heavy’ colli (= smalle basis t.o.v. de hoogte), goed vastmaken met schuinlopende spanriemen. 
Airfreight Known Cargo 
Indien de transporteur niet voldoet aan de 6-E vervoerdersverklaring-voorwaarden, wordt de vracht als onveilig beschouwd en worden de gerelateerde screeningkosten aan de transporteur 
doorbelast. Indien de transporteur het transport vervoer uitbesteedt aan een derde partij dient hij te garanderen dat deze derde partij voldoet aan de 6-E vervoerdersverklaring-voorwaarden. 

1.2 Zeevracht FCL Export (full container load) 
Containerscanning / fysieke verificatie 
Ingeval de geladen container door de douane wordt geselecteerd voor scanning en/of fysische verificatie, dan verbindt de vervoerder zich er onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe om de 
zegels aan de containerdeuren intact te houden, en om de verplaatsing naar (en vanuit) de locatie van scanning en/of fysische verificatie te maken op eigen risico en verantwoordelijkheid. De 
vervoerder vrijwaart GEODIS FF Belgium NV van alle verantwoordelijkheid ingeval van extra kosten en/of claims (met inbegrip van, maar niet beperkt tot douaneboetes) welke zouden 
voortvloeien uit het niet-aanbieden van de container op de door de douane aangeduide locatie, of uit onregelmatigheden die de vervoerder zou veroorzaken tijdens die extra verplaatsing. 
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: “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: onregelmatigheden 
Indien onregelmatigheden in dit verband: meld aan de checker, vooraleer u buitenrijdt uit het Depot, dat u de unit weigert, en vraag een andere lege container. Indien het Depot geen andere 
laadkist wenst mee te geven, contacteer dan zonder fout de dossierbehandelaar bij GEODIS. 
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 NV. 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. 

1.3 Zeevracht FCL Import (full container load) 
Containerscanning / fysieke verificatie 
Ingeval de geladen container door de douane wordt geselecteerd voor scanning en/of fysische verificatie, dan verbindt de vervoerder zich er onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe om de 
zegels aan de containerdeuren intact te houden, en om de verplaatsing naar (en vanuit) de locatie van scanning en/of fysische verificatie te maken op eigen risico en verantwoordelijkheid. De 
vervoerder vrijwaart GEODIS FF Belgium NV van alle verantwoordelijkheid ingeval van extra kosten en/of claims (met inbegrip van, maar niet beperkt tot douaneboetes) welke zouden 
voortvloeien uit het niet-aanbieden van de container op de door de douane aangeduide locatie, of uit onregelmatigheden die de vervoerder zou veroorzaken tijdens die extra verplaatsing. 
Volle container: afhaling 
Bij het vol afhalen op kaai, kijk de buitenkant na op schade: controleer van bovenaf op gaten in het dak en onderaan (bij het op het chassis zetten) de bodem, dwarsbalken en rails. 
Volle container: onregelmatigheden 
In geval van onregelmatigheden met betrekking tot bovenstaande, vermeld deze op het E.I.R. (“Equipment Interchange Report”). 
Lege container 
Breng de geledigde container in reine en onbeschadigde staat terug. 
Lege container: onregelmatigheden 
In geval van onregelmatigheden in dit verband, breng ons onmiddellijk op de hoogte. 
Lege container: hergebruik 
Hergebruik van de lege container voor een exportzaak valt buiten onze verantwoordelijkheid. Hergebruik kan dan ook slechts mits schriftelijke toestemming van GEODIS FF Belgium NV. 
Zonder deze autorisatie worden alle extrakosten (bijv. detention en/of administratie rederij wegens niet- toegelaten hergebruik) aan de vervoerder doorbelast. 
CMR-document 
Vermeld op de CMR de container- EN zegelnummer. 

https://mobilit.belgium.be/nl/Resources/formulieren/luchtvaart/form_beveiliging_6e_vervoerdersverklaring
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