EKOTRAX ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONDERAANNEMERS
1. Toepassingsgebied
1.1. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden van EKOTRAX NV, bij uitsluiting van
elke andere, waardoor ook de algemene voorwaarden van de betrokken onderaannemer uitgesloten zijn. De algemene
voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden.
1.2. De onderaannemer wordt geacht de onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door loutere aanvaarding of uitvoering
van de overeenkomst.
1.3. Alle vervoersovereenkomsten zijn eveneens onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag zoals bekrachtigd door
de Wet van 4 september 1962 (B.S. 8 november 1962) en de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer, die op verzoek
kosteloos verkrijgbaar zijn.

2. Verbintenissen van de onderaannemer
Met betrekking tot de voertuigen
2.1. De onderaannemer gebruikt voor het transport steeds het type van voertuig dat door EKOTRAX NV werd besteld. Voor het
inzetten van een ander soort voertuig dient er voorafgaandelijk uitdrukkelijke toestemming te worden bekomen.
2.2. De onderaannemer maakt de voertuigen geschikt voor het transport.
Hij verbindt er zich onder andere toe dat de voertuigen:
- voldoen aan alle reglementaire bepalingen voor het vervoer van voeding over de weg;
- beantwoorden aan de meest strikte reglementeringen inzake hygiëne;
- op voorhand gekoeld worden in de mate dat de vracht het vereist. De bestuurder van het voertuig moet de exact in te
stellen temperatuur opvragen bij de laadplaats en vervolgens hanteren in zijn voertuig;
- visueel worden gecontroleerd op het vastzitten van de laaddeuren, de inklapbare laadklep, het reservewiel en de andere
uitrustingen die te maken hebben met het gebruik van het voertuig.
Voorgaande opsomming is niet limitatief.
Met betrekking tot wettelijke en administratieve verplichtingen
2.3. De door EKOTRAX NV toevertrouwde opdrachten worden door de onderaannemer uitgeoefend zonder dat deze onder het
gezag staat van EKOTRAX NV. De onderaannemer deelt zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken in en beschikt
zelfstandig over zijn tijd.
De onderaannemer leeft de wettelijke sociale, fiscale en handelsverplichtingen na die gelden voor zelfstandigen of
zelfstandige ondernemingen (o.m. bijdragen aan het sociaal-zekerheidsstelsel, bedrijfsvoorheffing, B.T.W., …). Deze
verplichting geldt ook t.a.v. de zaakvoerder en/of aangestelden.
De onderaannemer verbindt er zich toe EKOTRAX NV schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vergoedingen,
verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die EKOTRAX NV kan lijden of kan oplopen als gevolg
van de herkwalificatie van de aard van huidige overeenkomst.
2.4. De onderaannemer bevestigt en garandeert dat de door hem gebruikte voertuigen, de bestuurders en andere aangestelden aan
alle technische en administratieve eisen voldoen. Hij beschikt over alle vergunningen, voorschriften en documenten – van
welke aard ook – die nodig zijn om het beoogde transport te mogen uitvoeren.
2.5. De onderaannemer mag zijn voertuig niet gebruiken als het ladingzekeringssysteem van de in of op het voertuig vervoerde
lading niet in overeenstemming is met de wettelijke voorwaarden.
2.6. De onderaannemer verbindt zich er toe om een CMR-verzekering voor de vervoerde goederen en een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid voor de gebruikte voertuigen af te sluiten en dit, op eenvoudig verzoek van EKOTRAX NV, te staven door
middel van een verzekeringsattest.

Elke wijziging inzake voorgaande verzekeringen, alsmede elk schadegeval, dient door de onderaannemer onmiddellijk
gemeld te worden aan EKOTRAX NV.
Met betrekking tot het transport
2.7. De onderaannemer verbindt zich er toe dat de bestuurder van het voertuig de goederen bij de inontvangstneming zorgvuldig
controleert en dat de nodige voorbehouden op het vervoersdocument worden aangebracht. In geval van problemen dient de
bestuurder steeds contact met zijn werkgever te nemen, die op zijn beurt instructies vraagt aan EKOTRAX NV.
2.8. De onderaannemer verbindt zich er toe dat het maximaal toegelaten gewicht van het betrokken voertuig niet overschreden
wordt gedurende het transport en mag de lading in geen geval gedurende het transport herladen of anders stuwen zonder
voorafgaand overleg en uitdrukkelijke toestemming van EKOTRAX NV. Evenmin mogen andere goederen bijgeladen
worden zonder uitdrukkelijke toestemming van EKOTRAX NV.
2.9. De onderaannemer verbindt zich er toe dat de laadruimte volledig vergrendeld is gedurende het transport en dat niets of
niemand toegang kan verkrijgen tot de laadruimte.
2.10. De onderaannemer verbindt zich er toe dat de lading geen hinder vormt voor het veilig besturen van het voertuig en dat het
zwaartepunt van de lading zoveel mogelijk gecentreerd wordt in het voertuig.
2.11. De onderaannemer zorgt voor de strikte naleving van de overeengekomen leveringsuren- en data. Hij verwittigt EKOTRAX
NV onmiddellijk over enig probleem, vertraging en/of onduidelijkheid die tot gevolg zou kunnen hebben dat de tussen
partijen gemaakte leveringsafspraken niet kunnen worden nageleefd.
2.12. Indien de ladingbelanghebbenden geen vrachtbrief hebben opgesteld, zorgt de onderaannemer of diens bestuurder ervoor dat
er een vrachtbrief wordt opgesteld die alle nuttige en noodzakelijke gegevens omtrent het transport vermeldt. De
onderaannemer is verplicht om na de levering zo spoedig mogelijk de ondertekende CMR-vrachtbrief over te maken aan
EKOTRAX NV.
2.13. In geval van problemen of onduidelijkheden met betrekking tot de lading gedurende het transport zal de onderaannemer
steeds EKOTRAX NV verwittigen alvorens (bewarende) maatregelen te nemen en/of kosten uit te stellen.
Met betrekking tot internationaal transport
2.14. Bij internationaal transport verbindt de onderaannemer zich er toe dat hij alle technische en administratieve voorschriften
naleeft van de landen waardoor het transport loopt.
2.15. Indien de lading in een bepaald kantoor gedouaneerd dient te worden, zorgt de onderaannemer ervoor dat de douanering
exact bij het opgegeven kantoor plaatsvindt en dat het transport zodanig wordt georganiseerd dat de bestuurder aldaar toekomt
op het tijdstip dat het kantoor geopend is.
Met betrekking tot het personeel
2.16. De bestuurders van de voertuigen dienen over de nodige ervaring en bekwaamheid te beschikken. EKOTRAX NV heeft het
recht om de onderaannemer te vragen een bepaalde bestuurder niet in te schakelen voor haar opdrachten.
2.17. De onderaannemer waakt erover dat zijn personeel over alle correcte informatie beschikt en de nodige documentatie heeft
om het transport probleemloos te laten verlopen.
2.18. De bestuurders dienen de wettelijk voorziene rusttijden gedurende het transport in acht te nemen.
2.19. De bestuurder gedraagt zich steeds correct tegenover de belanghebbenden in verband met de overeenkomst.
2.20. De onderaannemer en diens personeel zorgen ervoor dat onbevoegde derden geen inzage krijgen in de documenten die het
vervoer begeleiden. Tevens onthoudt men zich om welke informatie dan ook omtrent de lading of de ladingbelanghebbenden
te verstrekken aan onbevoegde derden.

3. Aansprakelijkheid van de onderaannemer

3.1. De onderaannemer verbindt zich er toe om EKOTRAX NV te vrijwaren voor alle aanspraken, waaronder deze op basis van:
- vertragingen met betrekking tot de levering van de overeengekomen goederen;
- boetes;
- claims van derden;
- het niet beschikken over de vergunningen, voorschriften en/of documenten die vereist zijn voor het overeengekomen
transport;
- eender welke door hem of zijn personeel aangebrachte schade aan derden en/of schade die voortvloeit uit het niet naleven
van de algemene voorwaarden van EKOTRAX NV;
Voorgaande opsomming is niet limitatief.
De onderaannemer is gehouden om alle bewezen schade integraal te vergoeden.
3.2. Elke schade aan ter beschikking gestelde opleggers en mogelijke dervingschade ingevolge de onbeschikbaarheid van de
betrokken oplegger dienen door de onderaannemer integraal vergoed te worden aan EKOTRAX NV.

4. Betaling en prijzen
EKOTRAX NV verbindt er zich toe de onderaannemer te betalen uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum en op
voorwaarde dat alle vrachtbrieven zijn meegedeeld.

5. Slotbepalingen
5.1. De niet-afdwingbaarheid of nietigheid van enige bepaling in de algemene voorwaarden van EKOTRAX NV doet geen
afbreuk aan de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen.
5.2. Voor alle betwistingen, van welke aard ook, tussen EKOTRAX NV en haar onderaannemers en diens bestuurders zijn de
bevoegde rechtbanken van arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen territoriaal bevoegd. Enkel het Belgisch recht is
van toepassing.
5.3. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

