
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BELGISCKE VERHUIZERS 2008
DEFINifiES:

. De klant: de apdrachtgnvnr

. Da verhuizar da apdrachtaamar d!a baraapsmatig aerhuiziagaa u:tvaart

. Da oadaraaaaamar da oadaraamar dia zich tea aaaziaa vaa da varhuizar halast mat apdrachtaa (varpakkiag,
ladag. varvzar avar da mag, da rpoorwag, martiam- na luchtvarzaar, dauana, aprlag, lavariagaa).
. Warkdagaa: hat gahaal van alta kalaadaidagan met citslzitia van da zaadagaa en wattali1ka faartda en. Als een
termi1a, ui:gadrukt in warkdagen, ap aan zaterdag aflaapt, war t hit verlangd tat da aarrtva!ganda mark ag.

Artikel 1 - Fnijs - gewicht - oaennacht ‘ uitvoeriag ‘ aerbrekieg ‘ taksen

1.1. Het valume vaa de gaederea en de dvur van de apdracht, zvais vermeld ie de verhvisvvereankowst, geldt als
basis vaar de verhaisprijs. Eehavdeas sitdrvkkeli1kandersleidead bediag, wardt deze prijs niet Farfaitair bepaalden
is het tarief van de anderneming taepasseli k De prijs vaar avereengekvmen bijzvvdere vpdravhter, caefarm artikel
4 van de vaarliggenda vaorwaarden, wvrJt in de verhvisavereenkomrt de Ees:eibvnj apgenvmea

1.2. De vastgestelde prijzen zije berekend te fvavtie van de weeeiitke en/af bi1 callevtieve arbeidsovereerkamst
bepaalde dagelijkse prestatier. Behalve ie geval van favt in hoefde van de verheizer, wordea alle averrjrea berekend
op basis van het tarief vee de onderneming Eehavdees afwi1karde regeliagen op andernemingselak, werden
aeervres te de verheissecter als volgt gedefieieerd
. ie het 5dagen systeem maandag, dinsdag. woensdag- na het Bste vvr, donderdag en vrijdag na het 7de var
-3r het ô’dagea systeem maandag, dinsdag woensdag, dasderdag en vrijdag na het 7de asr; zaterdag ea het

De regeling van toepassing inzake avervres dient ie de offerte apgesames

1.3. De vitvverieg van de vveivvvkvwst begint bi1 de voorbereiding vee het materiaal ie het depot vos de verhoizer
Deze iv slechts geheodee het materieel te leveres dal eovdzokeli1kis voer de u:tzaerisg van de overeenkomst. Hij
behevdt ander alle owstasdighedev het recht om de vervevr ee behardeliegsmiddelen te gebroken die hij het meest
praktisch ee goedkoopst acht voor zover sint geraakt wordt aae de essentie vee de te leveren dieest.

1 .4. De parh1 die (ober de overeengekomen dag van oitvoeriegj afziet van de overeenkomst zal van rechtswege en
zoeder irgebrekestelling cce schadevergoeding moeten betales, geli1k aan 25 % van het bedlrag van de aannewreg,
na aftrek van de kasten voor de oog af te leggen kilometers over de weg en/af van de vervoerkosten voor het
spoervervaer en/of van de vrachtprrjs voor vervoer aver zee af daar de locht, maar alleszies met een miviwvw vee
twee arbeidsoree ledres zij vas de overeenkomst afziet minder das 2d nar voer het tijdstip dat voer de artvoerieg
bepaald was, zal de schadevergoeding volledige schade kaneen dekken. Zij zal in geen geval lager koenee zijn
dae de aaneemïngsprrjs.

1.5. Het vervoer van verharsgaederen es/of meubelen naar een bewaarplaats is onderworpen aan de voorliggende
voorwaarden. Specifieke bepalingen voor het bewaren van verhaisgoederee en/af meubelen zijn opgeeamen is de
Algemene Voorwaarden voer Bewaarneming van de Belgische Kamer der Verhuizers.

1.A,ln de verharsprrjs zije begrepen-de belasting op de toegevoegde waarde jBlWj ee alle overige taksee en kasten
ene diensten dia door de klant verplicht maetee worden bijbetaald.
Artikel 2 ‘Verheizieg eaar bet baiteelaed
Naast de bepalingen besproken ie de andere artikelee vae de Algemene Voorwaarden van de Belgische Verhaizers,
hebben de volgende clavsvles vitslaitend betrekking op een verhuizing vae af enar België, of tussen twee Lidstaten
van de Evrepese Unie of tassen een EU-land en een derde land.

2.1. Frijs -gewicht

2.1.1. De verhuisprrjs, ook de farfaitarre, is berekend ie fvnctie van de tarieven van de onderaannemers Welk ook
de wisselkoers op het ogenblik van het slartee van de overeenkomst is, het is deze die gebruikt wordt bij de aitvaering
van de overeenkomst met de aederaannemers. dre de enige toepasselijke is. lndiee de verhvizer beroep doet op
jeeej anderaannemerjsj, wordt de klant hiervae ingelicht. Er kunnen zich prijswijzigingen voordoen ten gevolge van
tariehuijzigingen van de anderaannemerjsj volgens de madaliteiten medegedeeld hij het sluiten van de overeenkomst,
anafhaekelijk van de wil van de verhsizer af aan de laatere wil van de anderaaonvwer, op basis van de in de
bijzondere voorwaarden opgesawde eleweetee bv brandstofkosten, opgelegde CAO ‘s, spooswegtarievee, . - j. De
reden van de prijswijziging moet op het ogenblik vae de keneisnemreg door de verhuizer, aan de klavt meegedeeld
worden. Dit geldt zowel vaas verhoging als verlaging aan de prijs.

2.1.2. Het gewicht van de goederen die per spoor of over zee vervoerd werden. covtaieers of zeekistva, in vastgesteld
op een mavimum vee 125 kg per m5 teder meurgewicht zal alzanderli1kaangerekend worden per 125 kg al
gedeelte hiervan Het gewicht van de goederen die over de weg vervoerd worden, is vastgesteld op een maaimum
van 100 kg per kabieke meter, Ieder meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden per 1 DD kg af gedeelte
hiervan. le het luchtvervoer past snee een gewicht/valume verhaadieg toe voor de berekening van de vrnchtkasten
Het mieimum aan te rekeeen gewicht wordt bepaald doer het quotiëel dat men bekamt na deling van het reëel volume
dooc 6 dmr Is het reëel gewicht hoge’, dae geldt dt als berekeeingsbosis.

2.2. Taksee daaeee- ielichtiegee

Taknee, verboedee aan ietervationale verharzisgee, worden afzonderlijk aangerekend aan de klant. ledree deze
sedelrtkerwrts niet gekend zr1n op het ogenblik vav het uluiten van de overeenkomst, worden zij eadies aan de klaet
ie rekenieg gebracht

2.2.1. De klant is gehaudee alle documeaten die noodzakelijk zijn voor dv verzending. de oetvanast en voer de
dezarelarmaliterten, behoodijk ingevuld een de veshaizes te overhandigen of af te leveren, Indien nodig zal do klant
zich op eerste verzoek persoeslijk bi1 de doeane aanbieden. De douaneformaliteiten worden altijd verricht volgens
de inlichtingen en docomeeten doer de klant verstrekt Eehaudees tegenstrijdig beding verricht de verhuizer ei zijn
lasthebber de douaneformaliteiten vaas de klant, en up drees kosten,

2.2.2. De klant draagt de valledrge verantwoordelijkheid voor de inlichhegen doer hem aesstvekt, zowel tea aanzien
von de administratie, als tegeeaver de veshuizer of elke eventuele derde. Hij alleen zal alle gevolgen dragen
die wachten voortvloeien art valse, onvolledige. laaeijdig af bij vergissing verkeerd verstrekte relichtrngee en/af
documenten. Hij zal de verharzer vergoeden voer alle hierdoor gemaahte bostea
Artikel 3- Uitgesletee eaerweepee
Worden uitdrukkelijk uit de verhuis aitaeslatev verdovende middelee, illegale wapees, gouden voorwerpen, kostbare
metalen, papiergeld, titels, pastzegef’aerzemeliegev, oude munten, enz -. , kolen, lucifers, patronen, gevaarlijke
000rwerpea, en in het algemeen alle vaste of vloeibare stoffen vee aard om het materiaal af de vervoerde vaarwerpee
te beschadigen Alle beschadigiegee ueroerzaakr door goederen die ie overtreding met drs artikel wordee
meegegeven, zijn in ieder geval ten laste sea de klant
As’tikel 4 - Eijzeedere apdrauhtee
De verhutzer ban zich, op vraag van de klant, belasten met het uitvoeren van merken verbeedee aan de verhuizing, 11.3, Elk bezwaar moet, of suaffe van verlies vee verhaal togen de veshaizer, vermeld vierden door de klans op hetzools het wegnemen en eggen vee taprites, gordijnen, s.ege.u, schrldesr,ve es cerlichtiegstoestellea. ophalen ee uerhuisdacamevt, dol mdrdt voosgeleod bi1 dv levering. Deze opmerkingen moeten door de klant bevestigd wordeneelt
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Artikel 5 ‘Verpahkiegee aerzekerrngspolrs
Alle gehoorde verpakkingen die ee bet beëredroen van de verhuis door de klant eiet worden temgbezvrgd, geven Artikel 12- Eetaliegsmijze
nee rvchssmcge ee zonder isgebrekestellie recht op ene vergoeding wegens gebrurksdemtng en op de kosten van De gelden die aas de verhaizer verschaldrgd zijn uit welke hoefde ook, zijn coetaat betaalbear, De eerhuizer heefthet terughalen, op besss vee het tarief aan e aedesnemrng het recht betaling van ees voorschot te eisen voer het alladen enkel saldo bij de aflevering.
Artikel 6 - lepaklsee - eitpakkeer lectererieg

gaat vmde&Verfsbrzingmetlodsterëmiegbaaïbe} bd,tenldd’d’d&df de dlivj%’andideFeveddmrdjeJ
Helzeifde gelat voor kat aitpak’kee dat uitgeveerd wordt nadat de verkuiu beeindrgd is vervaer set up bestemming es aflevering gevraagd ober de efreis Nochtans kunnvn de levetings’kastes ook betaald
Artikel 1 - Persaeelijke neerwerpee rolejr b1 c1’cdeftn °P bes
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Persoonlijke voorwerpen ee ondergoed moeten inoepakt worden door de klant, zonder tussenkomst van de verkuizer,
Alle risico’s, verlies of schade voortvloeiende art Rel niel naleven van deze bepaling, blijven in ieder geval ten laste Op alle verschuldrade bedragen rs van rechssmege een ieterest verschuldigd gelijk aae de wegeli ke reterestvaetvan de klant, verhoogd net 3% In geval one laaer1dige betaling is tevens eee forfaitaire kasteevergoeding verschu drgd vae 1 D%
Artikel 8 - Eijrandere eerpfiehtingee aan de klaet ee ieeeetaris. op het aitstaaede bedrag met een minimum van t 1 SD,D0. Deze rvael geldt zowel voor de klant als de verhurzer in
8.1. De verkvrspsr1zev worden berekend op basis van de inlichtingen die de klant verstrekt. Bi1aevolg heeft de toepassing van de Wet van t d/D7/l 991 set Bescherming van de Consument.
klaet de vesplichtrn eavwkeurrg alle noodzakelijke af nuttige inlichtingen te verstrekken erin dv vedtuizer op diens Artikel 13- Eetwistiegee en beeaegdheid ene de rechtlseekee
aanvraag, zodat ze zich een duidelijk beeld kan vormen ander welke omstandigheden de overeenkomst moet Alle betwrstregvv betreffende de reterpretatie al de uitvoering van deze voorwaarden, vallen onder de bevoegdheiduitgevoerd wasdvn jverpakkre. apladen. vervoer, afladee, eez ,. ,j Da klant moet in het br1zeeder de aandacht aan de rechter bevoegd voor de plaats van vestrarea van het verkvisbedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde ertvoert
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factoren aanduiden die het eermala werk kansen bersuloeden of de maeilijkkar&graad kansen verkagen. Zo dient waarop deze voorwaarden helse ing e as,
bij de ligging en de schikking aas de geboawee eauwkevrig weer te gevee Hij maat aanduiden of er al dan niet Artskel 14- Verhauserechtbe,eeee
ene gemakkeljke toegang is voor de verkarswagen, of men berwen op of af moet, af mes aardewevs, gracktee Artikel 36 van het Mizisterieel Besluit van 7 wei 2002 betreffende het vervoer vae zaken ee matarvoertvi en togen1 de s g g b kttd0 esstekeAllafffd 1T ge 1 th
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kloel af zile lasskvbber, zr1e ten laste vee de klaas.
8.2. De klant af zijs lastkebbes moet aaewezrg zijn gedurende de ganse duur van de werkzeamkedee. Ainpakken, apledes. afaden, uitpakken met inbegrip van de tijd besteed aan de rust- en/af maaltijd eten s t

Dv klant af zi n lestkebber maat er zich persoon1r1k ene vergewissee dat siets is achtergelaten in de woning die hij © Eefgiache Kamer der Verheizers 2008: de Belgische Kamer der Verheizers heeft bet aaseersrechs ap zawef de
verlaat, Hij al een zal de gevolgen dragen vae het niet nakomen van deze clausvles erigienle versie ree aederltas’ige Afgemeee Veerwaerdee els ap de vertaliegee.

8.3. Indien de klant ene tegeesprekefijke inveetasis wil laten opmaken 00e de te verhuizen goederen, moet hi5 de
ucshvrzer verwrBiges deze zul das ene speciale bediende mes de opdracht belasten. De kasten voor het apmakve
van deze inventaris vaifee tas laste van de klant, es zolles hem op voorhend meegedeeld worden, Elke andere
inventaris die aan de verharzer zou overhandigd wordea, zal diens verantwoordelrjkherd in generlei mate bieden.

8.4. Dv klant of zije lasthebbes dient alle noodzakelijke vaarzargen te nemen opdat de voertvigen van de verhuizer
onmiddellijk bi1 aankomst kaanee aztleden worden,

8.5. De klant zal de kasten dragen voor her noodzakelrk voorbehouden van plaatsen met het oog op het stationeren
van de verharsvoertuigen of hefsoestellen, indien het pa itiereglement d,t vereisl Biedt de verhaizar zijn diensten aae
voor deze senervatie, das zullen de kesten ten laste van de klaas blijven.

8.6. Elk verlet te wijten aan de klant af zijn lasthebber, geeft aanleiding tal betaling van schadevergoeding door
de klaas aan de verhuizer, wanneer door stilstand 00e materiaal es personeel de contractueel overeengekomen
uerhvisprijs sref langer de gepsestearda aren dekt
Artikel 9 - Eijeersder peedrecht
In elk geval geeft de klant vrtdrakkeli1ke toelnsieg aan de verhurzer cm zi1e moterraol vrij te maken na een stilstand
van twee dagen ee om de vervoerde goederen in een bewoarplaats of opslagplaats te plaatsen. Dit alles op kartes
van, srsico en gevaar voerde klant. met inbegrip van de besten voer het aheveres nadien. In-dien het verblijf in een
bewaerpleats al ene opslagplaats mëër dan eea maand daun, en de klant is gebreke blijft de nodige maatregelen
te treffes binnen de acht dagen na cerzevdrsg van een aangetekend schrijven door de veshurzer, machsigt de
klant de verharzer vrtdrvkbelr1bom in naam en voor tekening von de klant de goederen te verkopen. De verkoop
geschiedt onder vorm vae de vrijwillige apesbare verkoop doet de verste hiertoe doe’ de serhuizer aangezochle
gerechtsdeirrwaardes. De opbrengst von dv verkoop wordt aan de uerhaizvr afgestaan ten belope van zijn vurdesing
in haoldsam, interesten ee kusten Het saldo dient gestort in de depesita- es consrgsaliekos, up risico een de klant.
Artikel 10- Aeesprekeli jkheid ene de eerheizer
10,1. Uitgezonderd in geval vae overmacht, omstandigheden banen de wil van de petti ee de hierna beschreven
gevallen in artikel 105,, is de veshaizer aaesprakelijk voor verlies enschede, toegebracht aan voorwerpen die deel
vitmaken van de verhuizing, alsook voet laattr1dige levering. Onder ‘leettijdige levering’ wordt verslave. vee levesre
waarbij zich een vertraging voordoel van minstens 6 uat, in vergelijking met het afgesproken leverïngsvvr, vervoertij
niet inbegrepes.

10.2. Uitgezonderd ie geval vae azermacht, amstandsgheden bviten de wil van de partij ee de hierna beschreven
gevallen in artikel 10.5., is de veshurzes aansprakelijk voor zijn onderaaaeemess, voor verlies es schade, toegebracht
aan voorwerpen die deal uitmaken van dv verhuizing, en voor de laaBijdige levering zoals beschreven in artikel
10.1 , te wijlen aan zijn asderaasnemers.

10,3. In ieder geval ligt de bewijslast van de aanspsokelijkheid vae de verhaizer, hij de klaat, Op straffe van verval
van recht moet elk bezwaar tegenover de verfrvizer het voorwerp uitgemaakt hebben van door de klant gefarmuleerde
opmerkingen op het document dat hem werd aangeboden op het moment van de levering. Het bezwaar ter
becestiging van de bedoelde opmerkingen, zal door de klant, ten laatste binnen de twee werkdagee na de levering,
via een ter post aangetekend schrijven, aae de verhuizer worden overgemaakt.

10.4. Dv verhuizer is ie alle gevallen ontlast vee elke mageli1kv aansprakelijkheid betreffende het vervoer ee de
behendeling vev meubelen, vitrastingea en voorwerpen die werden ingepakt ee /of uitgepakt door andere
sntervenrërevde partijen dan de verhuizer af zijn onderaannemers, ee van alle nchede ea verliezen tijdens de
verhuizing, te wi1tee aas de klant, een familielid, zijn meedataris af een derde, met inbegrip van schade aan
gvbavwen, toegebracht daar dezvn.

10.5. De verhuizes is in het bijzonder niet aaasprakelrjk voor rechtstreekse ee unrechtsireekse gevolgen van oorlog,
revolutie, burgerlijke en politieke onrust. oproer, staking, epidemie, qverentaine, bliksem, bsand. overstroming,
sneeuw, ijs, onweer, sluiting van doerbarelen, gebruik van dwasswegen, verbli1f in station, luchthaven of douane,
eaz. ... wanneer deze omstandigheden aaaverkatsieli1kzijnen het goed verloop van de verhuisupdracht onmogelijk

10.6. De verkutzer handels zoals een goede proleusianeel in de sector aan de verhuizingen ee neemt de maatregelen
die, ie functie van de omstandigheden. het best dv belangen van zijn klant behartigen. Alle redelijke kosten,
voortvboeiend uit bovengenoemde gebeurtenissen die de verhuizer heeft moeten makee, vallen tea laste van de klant.

10.7. Wanneer de aansprakelijkheid 00e de verhuizer ie het gedrang kamt wegens verlies of schade aas verhuisde
voorwerpen, kon zijn tassenkemss is geen geval het bedrag overschrijden aan 125 EURO per kobieke meter van de
verloren gegane af beschadigde voorwerpen, onder aftrek aan een vsilstelling ten laste van de klant les bedrage ven
250 EURO per verhuisapdracht.

10.8. Waeeeer de aavsptekelikheid van de verhaizer in het gedrang komt wegens laattr1dige levering, kas zijn
tassenkamst in geen geval 20 v vee da prr5s van da verhvizrng overschrijden 8ij vertraging ie de allevering is
schadevergoeding enkel verschuldigd indien de klant bewijst der er hierdoor schade is ontstaan en dat ene klacht
ingediend werd, sta een pet pasl aeegetekendv brief aan de verhuizet, bieeen de twee werkdagen na de levering
van de verhuisde voorwerpen aae de bessemmelrsg, leveringsdag niet inbegrepen

10.9, lv geen geval mag de klaas zich beroepen op verliezen, schade ei eventvele vertnagiegen, om de belalregen
die bi1 aan de verhurzer aerschaldigd is, geheel alles dele op te schorten
Artikel 11 - Veruekeëeg e alle risice’s
De klont ken zije iebeedel laten verzekeren tegee alle risico’s hetzij daar de bemiddeling van de verftuizer, hetzij
door zijn egen verzekeraar.
Indien hij zich niet laat verzekeree, kan hij enkel de aansprakelijkheid zonde verhuizer inroepen volgees Artikel 10.

11.1. De klast ko5 de oerhuizer verzoeken dv goederen die deel uitmaken van de verhuizing, te laten verzekeren
tegen “alle risico’s”, namelijk dielstal, beschadiging, verlies, brand enz volgens de algvrevne voeswaatdes
van verzekeringen, ie het kader van een vlottesde polis die de verhurzer heeft onderschreven, Onder de
verzekvrregswaarde vee de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing wordt begrepen “in totale waarde
desgevalleed mes toepassing van de evensedigheidsregel-, die maat overveestemmen met de verzaegiegsmaarde aan
het geheel van de le verhuizen goederen, ie de huidige staat waarin ze zich bevinden.

11.2. De klant is vrij eventueel een eigen verzekeraar te kiezen; ie dit geval verbindt ht er zich toe met de
verzekeraar een aerzekeringspalis alle sluiten zaedvr franchise, waarbij de risicodekking ee de verzekerde waarde
uveseenstemmen met het hoger vermelde; de klaas verbindt er zich toe beveediee een “afslasd vaa vetheel” te
bekomen vanwege de verzekeraar, ten vuurdele vee de verhurzer tsdies de klaet niet in staat is hiervan een bewijs te
leveren, kan de verhaizer weigeren de verhvizrng te verrichten ee ene vergoeding eisen van de klant zools voorzien
ie artikel t .d.


