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Cetem Containers (Belgium) nv, KBO 0455.202.786, gevestigd aan de Luithagen Haven 9, 2030 Antwerpen;
(Rechts)persoon die met CETEM een overeenkomst afsluit;
Container, flat of andere goederen al dan niet met inhoud die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst tussen CETEM en de Klant;
De eventuele inhoud van een Container;
Een partij waarvan CETEM gebruikt maakt terzake de uitvoering van door klant aan CETEM verstrekte opdracht;
Overeenkomst tussen CETEM en de Klant;

ALGEMENE CONTRACTUELE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de
Overeenkomst. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van de
algemene voorwaarden van de Klant. Afwijkingen en/of aanvullingen
op de Overeenkomst zijn slechts van kracht indien uitdrukkelijk
schriftelijk opgenomen.
2. Offerten, aanbiedingen, etc.
Aanbiedingen en offertes binden CETEM niet, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders vermeld. Gegevens die zijn vermeld in door CETEM
verstrekte afbeeldingen, catalogi, adviezen en anderszins verstrekte
aanvullende informatie, binden CETEM niet.
De Overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke
bevestiging door CETEM. Bestellingen, opgenomen door een
aangestelde van CETEM zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging
door een bevoegd persoon die het bedrijf kan verbinden. Een begin
van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is
gebeurd.
3. Prijzen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen zoals
genoemd in de geldende prijslijst van toepassing. De
overeengekomen prijzen zijn vast voor de in het in de prijslijst
aangeduide periode.
Alle prijzen zijn exclusief btw.
De prijs geldt exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten.
4. Prijsherziening
Indien CETEM aantoont dat op het moment van uitvoering van de
Overeenkomst de prijs van grondstoffen, lonen, energie of enige
andere vaste en/of variabele kost van CETEM gestegen is met ten
minste tien (10) procent, wordt, ten belope van maximaal tachtig
(80) procent van de totale prijs, het gedeelte van de prijs dat
betrekking heeft op de desbetreffende kost van CETEM in dezelfde
mate verhoogd.
De hogervermelde beperking tot tachtig (80) procent van de totale
prijs is niet van toepassing op verhuurovereenkomsten van CETEM.
5. Termijnen
De door CETEM opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen
worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn dus niet
bindend. Laattijdige uitvoering of levering door CETEM kan geen
aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst, noch tot enige
schadevergoeding.
Indien de Klant de Containers moet afhalen en hij hierbij in gebreke
is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Ondertussen draagt de
Klant het risico.
6. Schorsing, ontbinding
Bij niet-betaling op de vervaldag of bij niet nakoming van
contractuele verplichting door de Klant, om welke reden ook, behoudt
CETEM zich het recht voor om:
- hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te
schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat dit
voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om
schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht om
schadevergoeding te vorderen;
- hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke
machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of
geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te
ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht van CETEM om
schadevergoeding te vorderen.
7. Opzeg
CETEM houdt zich het recht voor om zonder nadere ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst op te zeggen
indien:
- redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Klant binnen vier
maanden zijn bedrijf naar het buitenland zal verplaatsen, of
- een voor de uitoefening van het bedrijf van de Klant noodzakelijke
vergunning wordt ingetrokken, of
- blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst feiten of
omstandigheden zijn verzwegen of onjuist zijn voorgesteld, zodanig,
dat bij tijdige kennisgeving daarvan de Overeenkomst door CETEM
niet of op andere condities zou zijn aangegaan, of
- ten laste van de Klant beslag is gelegd, dan wel de Klant op enige
andere wijze de vrije beschikking over het geheel of gedeelte van zijn
vermogen verliest, of
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- er sprake is van aanzienlijke verslechtering van de solvabiliteit van
de Klant, of
- er sprake is van faillissement, verzoek om uitstel van betaling, in
vereffeningstelling, opslorping, fusie, splitsing of ontbinding van de
Klant, of
- eventueel ten behoeve van CETEM verstrekte zekerheden in waarde
dreigen te verminderen, of
zich
andere
omstandigheden
voordoen
die
de
verhaalsmogelijkheden van CETEM in ernstige mate verhinderen of in
gevaar brengen.
Indien de Overeenkomst opgezegd wordt in degelijke situaties zullen
de resterende bedragen tot en met het einde van de Overeenkomst
verschuldigd zijn aan CETEM. Deze bedragen zullen dan als één som
door CETEM aan de Klant worden gefactureerd.
Indien de Overeenkomst opgezegd wordt in dergelijke situaties is
CETEM gerechtigd om onmiddellijke teruggave te eisen van
Containers die door de Klant werden gehuurd. Daarnaast behoudt
CETEM het recht om vergoeding te eisen voor eventuele schade die
ze heeft geleden als gevolg van de vroegtijdige beëindiging.
8. Betaling
Alle aan CETEM verschuldigde bedragen dienen stipt per vervaldatum
te worden voldaan op de rekening van CETEM .
De Klant kan zich voor de betaling van de facturen niet beroepen op
compensatie.
Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van enig
verschuldigd bedrag zal hierover automatisch en van rechtswege en
dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een interest
verschuldigd zijn die zal berekend worden overeenkomstig de Wet
van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij
handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan
10% van het factuurbedrag.
Bij niet tijdige betaling van een factuur worden alle openstaande
facturen van de klant onmiddellijk opeisbaar.
Alle kosten door CETEM gemaakt ter uitoefening en behoud van haar
rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten,
komen voor rekening van Klant.
9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Tenzij veroorzaakt door opzet of zware fout van CETEM en/of haar
aangestelden, is CETEM op geen enkele wijze aansprakelijk voor
schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de
uitvoering of niet-uitvoering van de Overeenkomst.
Voor schade veroorzaakt door onderaannemers of leveranciers van
CETEM is CETEM slechts aansprakelijk indien en voor zover deze
onderaannemers of leveranciers jegens CETEM aansprakelijk zijn.
Voor zover met inachtneming van het bovenstaande CETEM
aansprakelijk zal zijn voor enige schade, is deze aansprakelijkheid
van CETEM ten allen tijde beperkt tot de waarde van de
desbetreffende container. De aansprakelijkheid voor gevolgschade
waaronder begrepen bedrijfs- en/of milieuschade, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. De Klant zal CETEM vrijwaren voor alle aanspraken van
derden terzake van vergoeding van schade, kosten of rente die
krachtens de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor rekening
van CETEM komen.
10. Overmacht
Indien CETEM, door overmacht, de Overeenkomst niet kan uitvoeren
wordt de uitvoering ervan opgeschort voor de periode van de
overmacht en met een maximum van twee maanden. Na deze twee
maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen, zonder enig recht op schadevergoeding voor
de klant.
Overmacht is elke omstandigheid buiten de macht van CETEM
waardoor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan
vereist worden zoals staking, oproer, oorlog en andere onlusten,
blokkades, rampen, gebrek aan grondstoffen, verhindering en
onderbreking
van
transportmogelijkheden,
extreme
weersomstandigheden, epidemie, storingen in het bedrijf van CETEM
of bij Leveranciers en/of maatregelen van de overheid.
11. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Indien blijkens de Overeenkomst onder de Klant meer dan een
(rechts)persoon/partij wordt verstaan, dan is elk van die
(rechts)personen/partijen jegens CETEM hoofdelijk aansprakelijk
voor al hetgeen CETEM uit hoofde van de Overeenkomst heeft of zal
hebben te vorderen. Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding aan een
van de hoofdelijke schuldenaren verleend, dan wel ontslag van een
van de hoofdelijke schuldenaren van een van zijn verplichtingen,
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bevrijdt nimmer de overblijvende hoofdelijke schuldenaren van hun
verplichtingen jegens CETEM.
Alle vorderingen die CETEM op de Klant mocht hebben uit hoofde van
enige Overeenkomst of uit hoofde van meerdere Overeenkomsten
worden geacht een en ondeelbaar te zijn.
12. Lasten en kosten
Alle lasten, kosten en belastingen die voortvloeien uit de
Overeenkomst of uit haar uitvoering, zijn ten laste van de Klant.
De toekomstige belastingen, retributies of heffingen ongeacht van
welke aard en door welke overheid zij geheven worden alsook de
toekomstige vermeerderingen van belastingen die, zo CETEM deze
had gekend, tot andere voorwaarden zouden aanleiding gegeven
hebben, zijn eveneens volledig ten laste van de Klant.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid
van de rechtbanken Antwerpen, afdeling Antwerpen behoren.
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, met
uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale
Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken.
B.

SPECIFIEKE BEPALINGEN
MET
VERHUUROVEREENKOMSTEN

BETREKKING

TOT

1. Huurperiode
De huurperiode loopt van de begin- tot einddatum zoals bepaald in
de Overeenkomst. Na de afloop van de huurperiode is de Klant
verplicht de Container terug te geven aan CETEM. Wanneer de Klant
na afloop van de huurperiode in gebreke blijft om de Container terug
te geven en CETEM de Klant heeft verzocht om de Container terug te
geven, zal CETEM recht hebben op een vergoeding gelijk aan de
overeengekomen huurprijs per dag verhoogd met 25%. Deze
forfaitaire vergoeding neemt niet weg dat CETEM aanspraak kan
maken op een bijkomende schadevergoeding indien ze bewijs levert
van haar schade.
2. Gebruik en onderhoud
De Klant staat in voor een deskundig gebruik van en toezicht op de
Container en zal de Container gebruiken overeenkomstig zijn
bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de eventuele
overheidsvoorschriften.
De Klant verbindt er zich toe gedurende de ganse looptijd van de
overeenkomst alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan
de Container uit te voeren of te laten uitvoeren door een door CETEM
erkende derde, teneinde de Container in zijn oorspronkelijke toestand
te handhaven, met uitzondering van de normale slijtage die het
gevolg is van een normaal gebruik.
De
Klant
draagt
alle
kosten
van
onderhoudsen
herstelwerkzaamheden, welke daar ook de oorzaak van moge zijn.
De Klant verbindt er zich toe de Container alleen te laten gebruiken
door personen die bekwaam zijn om de Container conform de
contractuele voorschriften te gebruiken en die bovendien houder zijn
van de eventueel wettelijk vereiste bekwaamheidsbewijzen of
vergunningen en die aan alle vereisten beantwoorden die onder meer
door de verzekeraar van de Container worden opgelegd.
De Klant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor het treffen
van alle voorzieningen, het verkrijgen van eventueel daartoe
noodzakelijke vergunningen daaronder begrepen, die nodig zijn voor
het gebruik van de Container. Indien de wettelijke aansprakelijkheid
jegens derden in verband met de Container, het bezit of gebruik
daarvan krachtens overheidsvoorschrift dient te worden verzekerd,
zal de Klant dit voorzien op eigen rekening.
De klant mag geen wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan
de Container (doen) aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van CETEM. Alle wijzigingen, aanpassingen en
toevoegingen welke niet kunnen worden ongedaan gemaakt c.q.
verwijderd zonder materiele schade toe te brengen aan de functionele
capaciteiten of de economische waarde van de Container worden
eigendom van CETEM.
3. Eigendom
De Container is eigendom van CETEM. De Klant staat er voor in dat
de Container op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of
onroerende zaak wordt verbonden, dat deze door natrekking,
vermenging of zaakvorming zijn zelfstandigheid verliest.
Het is de Klant niet toegestaan de container te vervreemden, of
daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van CETEM is het de Klant
voorts niet toegestaan de Container geheel of gedeeltelijk op welke
titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te
staan, dan wel zijn rechten uit deze Overeenkomst aan een derde
over te dragen. De Klant zal eventuele kentekens tot aanduiding van
het eigendomsrecht van CETEM die op de container zijn aangebracht
onaangetast laten.
De Container zal, behoudens schriftelijke toestemming van CETEM,
niet op een andere plaats dan de (statutaire) vestigingsplaats van de
Klant worden geregistreerd. Deze toestemming zal door CETEM niet
op onredelijke gronden worden geweigerd.
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Indien de Klant geen eigenaar is van het onroerend goed waar de
Container geïnstalleerd of zelfs tijdelijk ondergebracht wordt, of
indien hij tijdens de duur van deze Overeenkomst ophoudt eigenaar
te zijn van deze onroerende goederen of verhuist, dan zal de Klant
CETEM daarvan voorafgaandelijk schriftelijk verwittigen en aan de
eigenaar van het onroerend goed betekenen dat de Container niet
zijn eigendom is en aldus niet kan worden onderworpen aan het
voorrecht waarvan sprake is in artikel 20 , 1° van de Hypotheekwet
van 16 december 1851.
CETEM heeft het recht de Container te allen tijde te (doen)
inspecteren en alle documenten, die betrekking hebben op de
Container ter inzage te verkrijgen.
Bij een effectieve of dreigende schending van de eigendomsrechten
van CETEM door om het even welke aanspraak van gelijk welke derde
op de Container, zal de Klant deze derde onmiddellijk van de
eigendomsrechten van CETEM op de hoogte stellen en zal de Klant
op zijn eigen kosten alle nodige maatregelen treffen om deze
schending te doen ophouden.
In de volgende gevallen moet de Klant CETEM onmiddellijk per
aangetekende brief verwittigen:
wanneer de Container volledig of gedeeltelijk gestolen,
beschadigd , opgeëist wordt of betrokken is bij een schadegeval
dat lichamelijke of materiële schade tot gevolg heeft;
wanneer een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt of
bewarende maatregelen treft m.b.t. de Container. In dit geval
zal de Klant de instrumenterende gerechtsdeurwaarder en de
beslagleggende partij kennis geven van het feit dat de Container
eigendom is van CETEM.
4. Risico en verzekering
De Klant draagt de risico`s van beschadiging en van geheel of
gedeeltelijk verlies c.q tenietgaan van de Container, door welke
oorzaak ook, tot het moment waarop de Container wederom in het
feitelijke bezit van CETEM zal zijn gesteld, tenzij de door of aan de
Container geleden schade geheel gedekt wordt door een
daadwerkelijke uitbetaling van verzekeringsuitkeringen. Ieder geval
van beschadiging, verlies of tenietgaan, zal de Klant terstond ter
kennis van CETEM brengen.
Ingeval van beschadiging of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgaan van
de Container zal de Klant voor zijn rekening en risico in overleg met
CETEM zorgen voor herstel c.q. vervanging.
Het algeheel verlies of tenietgaan van de Container, waaronder
begrepen een zodanige beschadiging dat de Container naar het
oordeel van de door de verzekeraar benoemde expert niet
herstelbaar is, zal leiden tot het verval van de Overeenkomst en zal
er voor zorgen dat, onverminderd de overige rechten van CETEM uit
de Overeenkomst, de Klant aan CETEM een schadevergoeding
verschuldigd is tot dekking van dit verlies. Deze schadevergoeding is
minstens gelijk aan de waarde van de Container bij aanvang van de
Overeenkomst.
De schadevergoeding neemt niet weg dat alle vervallen doch
onbetaald gebleven huurtermijnen vermeerderd met eventuele
nalatigheidsinterest verschuldigd blijven.
De Klant is verplicht de Container voor eigen rekening en ten
genoegen van CETEM tegen de meest uitgebreide condities te
verzekeren en verzekerd te houden, waarbij CETEM als verzekerde
bij de verzekeringsovereenkomst zal optreden. De Klant zal aan
CETEM een afschrift van de polis doen toekomen en voorts op eerste
verzoek een bewijs van premiebetaling verstrekken.
In de verzekeringspolis moet vermeld staan dat:
de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt CETEM op de
hoogte te brengen van elke oorzaak van schorsing, vernietiging,
verbreking of beëindiging om welke reden dan ook van de
verzekeringsovereenkomst, welke oorzaak ten overstaan van
CETEM slechts enig gevolg kan hebben ten vroegste vijftien (15)
dagen nadat hij daarvan bij aangetekend schrijven werd op de
hoogte gesteld;
alle sommen die de verzekeraar uit hoofde van de polis
gehouden is te betalen, door de verzekeraar slechts geldig
kunnen worden gekweten in handen van CETEM.
De Klant zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde
voorwaarden stipt nakomen.
Bij het in gebreke blijven van de Klant is CETEM gerechtigd maar niet
verplicht zelf namens en voor rekening van de Klant zowel de
hogervermelde polissen af te sluiten als de premies ervan te betalen.
Alle kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de Klant en zijn
eisbaar op eenvoudige voorlegging van de factuur of van de
premieafrekening.
5. Teruggave van de Container
Bij het einde van de Overeenkomst, tussentijdse beëindiging
daaronder begrepen, zal de Klant voor eigen rekening en risico de
Container compleet, gebruiksklaar en in goede staat van onderhoud
(doen) afleveren op een door CETEM aan te geven adres in België.
De Klant zal ervoor zorgen dat de Container op de dag van teruggave
in goede staat verkeert (uitgezonderd een redelijke slijtage, doch vrij
van beschadiging door ongeval en gebruiksklaar), volledig is
onderhouden en voldoet aan alle wetten en voorschriften ten aanzien
van het gebruik voor het doel waarvoor het is ontworpen, en in het
bijzonder :
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a) geheel vrij is van schade (uitgezonderd een redelijke slijtage) en
dat het lakwerk uniform en van goede kwaliteit is, zonder enige
versieringen of soortgelijke markeringen;
b) geheel vrij is van mechanische schade (uitgezonderd een redelijke
slijtage) en dat er geen onderdelen onmiddellijk behoeven te worden
vervangen;
c) in geval van een Container met isolatie: dat de isolatie van de
Container niet beschadigd is, waardoor de doeltreffendheid van de
temperatuurregeling wordt benadeeld.
De voorgaande teruggaveverplichting is niet van toepassing wanneer
de Klant een aankoopoptie licht overeenkomstig artikel B.7 van deze
algemene voorwaarden.

retentierecht op de haar in opslag gegeven container, al dan niet met
inhoud, uit te oefenen totdat al haar vorderingen zijn voldaan of
terzake door CETEM deugdelijke geachte zekerheid is gesteld.
Indien terzake van enige vordering niet binnen 30 dagen na
ingebrekestelling is voldaan, of door Klant terzake door CETEM
deugdelijke geachte zekerheid is gesteld, of indien Klant na
schriftelijk aanmaning in gebreke blijft de opgeslagen containers
terug te nemen, heeft CETEM het recht, zonder verdere
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de containers die zij
houdt onderhands of openbaar te verkopen, ter vereffening van
CETEM’s vordering(en) en door haar gemaakte kosten.
4. Inspectie en reparatie

6. Inspectie en reparatie
De Container zal zowel bij de aanvang van de huurperiode als na
afloop ervan worden gekeurd door een aangestelde van CETEM,
samen met een door de Klant aangesteld persoon. Er zal telkens een
beschrijving worden opgemaakt van de staat van de Container
(foto’s, tekeningen). De akkoordverklaring van de door de Klant
aangestelde persoon zal voor de Klant bindend zijn.
Herstellingen zullen op kosten van de Klant worden uitgevoerd.

De Container zal zowel voor de op-/overslag als erna worden gekeurd
door een aangestelde van CETEM, samen met een door de Klant
aangesteld persoon. Er zal telkens een beschrijving worden
opgemaakt van de staat van de Container (foto’s, tekeningen). De
akkoordverklaring van de door de Klant aangestelde persoon zal voor
de Klant bindend zijn.
D.

SPECIFIEKE BEPALINGEN
KOOPOVEREENKOMSTEN

MET

BETREKKING

TOT

7. Aankoopoptie
Ingeval in de Overeenkomst een aankoopoptie werd bedongen, heeft
de Klant slechts het recht deze aankoopoptie te lichten indien hij al
zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst nauwgezet heeft
nageleefd, in het bijzonder voor zover alle door hem aan CETEM
verschuldigde sommen betaald zijn.
Indien de aankoopoptie niet wordt gelicht bij het einde van de huur,
moet de Container worden terugbezorgd aan CETEM overeenkomstig
artikel B.5 van deze algemene voorwaarden. CETEM zal dan voor
eigen rekening over de Container kunnen beschikken.
De Klant dient CETEM op de hoogte te stellen van zijn voornemen
deze optie uit te oefenen en het materieel te kopen aan de prijs van
de restwaarde, zoals vastgesteld in de Overeenkomst.
Deze kennisgeving moet geschieden per aangetekende brief minstens
drie maanden voor het einde van de overeenkomst. Bij gebreke aan
tijdige kennisgeving dient de Klant de Container in zijn
oorspronkelijke toestand terug te bezorgen, voorzien van alle
originele accessoires en documenten.
Na een termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de verzending
van de verkoopfactuur, wordt de Klant verondersteld deze factuur te
hebben aanvaard.
De eigendom van de Container wordt slechts overgedragen na de
volledige betaling van het bedrag van de restwaarde van de Container
en, desgevallend, van alle overige onbetaald gebleven sommen die
uit hoofde van de Overeenkomst opeisbaar zijn. De betalingen
uitgevoerd door de Klant worden eerst op deze laatste sommen
toegerekend.
De koopsom is contant door de Klant betaalbaar en wordt
desgevallend vermeerderd met alle lasten, kosten en belastingen die
kunnen worden geheven naar aanleiding van de uitoefening van de
optie.
CETEM wordt uitdrukkelijk ontslagen van iedere aansprakelijkheid
voor de toestand van het materieel.
C.

SPECIFIEKE BEPALINGEN
MET BETREKKING
OVEREENKOMSTEN INZAKE OP- EN OVERSLAG

TOT

1. Inhoud container
Indien de aan CETEM aangeboden container lading of restlading
bevat, is de Klant verplicht vooraf schriftelijk CETEM in kennis te
stellen van de aard, gesteldheid, afmeting en inhoud van de lading,
in het bijzonder wanneer de lading aan roest onderhevig,
ontvlambaar, explosief, giftig of breekbaar is of kan zijn.
Het is de Klant verboden lading aan te leveren die in strijd is met de
geldende wetgeving. CETEM heeft het recht een Container te
weigeren indien op- of overslag van de inhoud strijd met de geldende
wetgeving oplevert.
Alle kosten die hiermee direct of indirect verband houden, zijn voor
rekening van de Klant.
2. Verzekering
De Klant is verplicht de container en de lading gedurende de duur van
de opslag bij CETEM verzekerd te houden tegen verlies, tenietgaan
en beschadiging. Klant zal ingeval van tenietgaan, verlies of
beschadiging terzake eerst vergoeding van de schade bij zijn
verzekeringsmaatschappij vorderen, alvorens vergoeding van CETEM
te kunnen vorderen.
De Klant zal aan CETEM op eerste verzoek een bewijs (doen)
toekomen ten bewijzen van adequate verzekering van de container.
Indien Klant hiermede in gebreke blijft, heeft CETEM het recht de
container en haar inhoud, te (doen) verzekeren voor rekening van de
Klant.
3. Pandrecht en retentierecht

1. Afname en levering
De Klant zal de aangekochte goederen afhalen binnen de 3 dagen na
uitnodiging daartoe door CETEM.
Levering geschiedt op risico van de Klant, die zich tegen mogelijke
schadegevallen dient te verzekeren. Het risico gaat over op de Klant
vanaf het moment dat de goederen het magazijn van CETEM verlaten
of vanaf drie dagen na uitnodiging tot afhaling door CETEM,
afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.
De Klant zal CETEM verwittigen indien de goederen geplaatst worden
in een ruimte die door de Klant wordt gehuurd en desgevallend de
identiteit en de woonplaats van de verhuurder van deze ruimte
bekendmaken.
De Klant die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in
ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende
kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen,
ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs,
de intresten en de forfaitaire verhoging die aan CETEM toekomen en
dit binnen tien (10) dagen nadat de Klant hiertoe is aangemaand door
CETEM.
2. Controle en klachten
Na levering hoort de Klant de Container onmiddellijk in ontvangst te
nemen en te controleren. Klachten over zichtbare gebreken dienen
onmiddellijk bij de levering te worden gemeld aan CETEM.
Klachten over verborgen gebreken worden uitsluitend in behandeling
genomen wanneer deze binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan
CETEM worden vermeld.
CETEM zal slechts kunnen worden
aangesproken om de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken aan
een geleverde Container tot één (1) jaar na levering ervan. Indien
het een tweedehands Container betreft, zal CETEM onmiddellijk na de
levering niet meer kunnen worden aangesproken om de Klant te
vrijwaren voor verborgen gebreken.
3. Eigendomsoverdracht
De geleverde Containers blijven eigendom van CETEM tot volledige
betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Zolang de eigendom
niet is overgedragen, is het de Klant niet toegestaan om te
beschikken over de geleverde Containers.
E.

SPECIFIEKE BEPALINGEN
MET BETREKKING TOT
OVEREENKOMSTEN INZAKE OMBOUW EN REPARATIE

1. Controle en klachten
Na de ombouw en/of reparatie door CETEM hoort de Klant de
Container onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren.
Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij na de
ombouw en/of reparatie worden gemeld aan CETEM.
Klachten over verborgen gebreken worden uitsluitend in behandeling
genomen wanneer deze binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan
CETEM worden vermeld.
CETEM zal slechts kunnen worden
aangesproken om de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken aan
een omgebouwde Container tot één (1) jaar na ombouw ervan. Indien
het een tweedehands Container betreft, zal CETEM onmiddellijk na de
ombouw en/of reparatie niet meer kunnen worden aangesproken om
de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken.
2. Reparatie
CETEM zal, op een open terrein en/of gesloten werkplaats naar
keuze, de container ombouwen/repareren. Reparaties en ombouw
worden uitsluitend verricht na daartoe door Klant verstrekte
schriftelijke opdracht dan wel nadat een mondelinge opdracht door
CETEM schriftelijk is bevestigd.

CETEM heeft een pandrecht op alle containers en de Lading ervan die
CETEM van Klant onder zich heeft. Daarnaast is CETEM gerechtigd,
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