DELTA
warehousing & serviceburo

Distributievoorwaarden
Palet is maximum 120 x 100 cm. Indien groter gaan we over naar laadmeters.
Gewicht is maximum 1.000 kg voor België en 800 kg voor Nederland.
.
Levering tussen 24.00 tot 48.00 uur.
Wallonië tussen 48.00 en 72.00 uur.
Per levering is 15 minuten vrij tot en met 3 pallets, 30 minuten vrij vanaf de 4 de palet tot de 10 de
palet.
Wachturen : 55 euro per uur
Afleveren van de goederen geschiedt op begane grond, uiterlijk tot de plaats waar de chauffeur
redelijkerwijze kan komen met transpalet en/of steekwagen.
Belading en lossing gebeurt uitdrukkelijk voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs
indien deze hiertoe gebruik maakt van de diensten van personeel van de vervoerder.
Bij het doorgeven van de instructies, tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden, zal de
opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer mededelen :
-

De juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen onder meer soort, aantal, gewicht,
toestand en gevarenklasse.
Alle onderrichtingen en alle beperkingen in verband met de bescherming, de behandeling of
het verblijf van de goederen en de uitvoering van de opdracht in het algemeen.
Alle onderrichtingen met betrekking tot de bescherming van de aangestelden.
De goederen dienen alle noodzakelijke merken te dragen in verband met hun
karakteristieken.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de
opdrachtnemer (logistieke dienstverlener) ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden
die van hem dan wel van derden afkomstig zijn. De opdrachtnemer (logistieke
dienstverlener) heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het
moment dat de opdrachtgever aan de hierboven genoemde verplichtingen heeft voldaan. De
eventuele extra kosten en schade die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
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De opdrachtgever moet de goederen verpakt in een geschikte, voldoende en transportzekere
verpakking, vergezeld van een begeleidend document, ter beschikking stellen aan de opdrachtnemer
(logistieke dienstverlener).
Hierbij verwijzen we naar de “EU richtlijn 2014/47” en met name “EUMOS-norm 40509
Transportverpakking”
Deze norm bepaalt dat de opdrachtgever de laadeenheden stabiel moet aanbieden en stelt zware
eisen aan de krachten die een lading aan moet kunnen.
Een lading mag, ook na herhaalde rembelasting, een bepaalde mate van helling niet overschrijden.
Tevens verschuift deze norm bij schade de aansprakelijkheid van de vervoerder naar de
opdrachtgever.

Formule voor berekening van laadmeters :
Lengte pallet x breedte pallet / 2,4
Toeslagen
Levering op uur : 50 €
Levering minder dan 2 uur : 40 €
Algemene voorwaarden
CMR voorwaarden.
Betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
Dieseltoeslag
De paletprijzen zijn gebaseerd op een dieselprijs van 0,95 € excl. BTW of 1,175 € incl.. BTW.
Bij elke stijging van de brandstofprijzen met 0,03 € wordt een dieseltoeslag van 1 % aangerekend.
Als referentie worden de prijzen op WWW.Q8.BE genomen.
(elke laatste dag van de maand m.b.t. de volgende maand.)
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Onze logistieke voorwaarden
Op al onze voor U uitgevoerde logistieke activiteiten zijn de Algemene Logistieke
dienstverleningsvoorwaarden dd. 27/11/2003 (met al naargelang het geval ABAS-KVBGVoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden der Commissionair-Expediteurs van België),
neergelegd ter griffie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen en Waasland,
toepasselijk. U kunt al deze voorwaarden kosteloos opvragen.
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