algemene voorwaarden voor meubelbewaring
Definities:
Bewaargever: de partij die verhuisgoederen, meubelen of andere roerende zaken ter bewaring afgeeft, zijn gevolmachtigde, gemandateerde en rechtsopvolgers.
Bewaarnemer: de partij die de goederen in bewaring neemt.
Tarief:
het tarief van de bewaarnemer dat in voege is op het ogenblik waarop de handeling, waarop dit
tarief betrekking heeft, wordt uitgevoerd.
Goederen:
alle goederen die in bewaring worden gegeven.
Bewaarruimte: dit is de gebruikte/gehuurde opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst (kan zijn: kist, container,
paletten...).
Artikel 1: Wederzijdse rechten en plichten/solidariteitsprincipe
1.1.: Onderhavige Algemene voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de op keerzijde gedetailleerde en beschreven bewaargevingsovereenkomst, alsook de hieruit voortvloeiende verschuldigde betalingen zoals
vermeld op de factuur. De overeenkomst valt niet onder de bepalingen van de Wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten.
1.2.: de ondertekenaar van huidige overeenkomst verbindt zich solidair en in solidum met de rechtspersonen, met de
natuurlijke personen en met de verenigingen, in wiens naam hij/zij optreedt ten overstaan van Bewaarnemer, voor alle
door de opdrachtgever aangegane verplichtingen.
Artikel 2 – Huurprijs en vergoedingen/aanpassingen/ indexering/waarborgen
2.1.De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand en op voorhand van die maand gefactureerd worden, samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing).
2.2. De huurprijs en vergoedingen (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden van de
overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt de bewaarnemer zich het recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette
tijden te herzien. De herziene huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving door
de bewaarnemer. De bewaargever kan wel ten allen tijde de overeenkomst opzeggen, indien ze niet akkoord gaat met
deze prijsaanpassing, doch mits het verzenden van een opzegbrief binnen de 30 dagen na de datum van verzending van
de schriftelijke mededeling van wijziging door de bewaarnemer. De bewaargever verbindt er zich dan wel toe om ook
binnen deze 30 dagen de in bewaring gegeven goederen te komen ophalen, op straffe van aanrekening van de nieuwe
huurprijs.
2.3. De huurprijs en vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index der kleinhandelprijzen of bij
afwezigheid door een gepubliceerd vervangingscoëficiënt en dit telkens in de maand waarop het meubelbewaringscontract verjaart en dit voor de eerste keer na 1 jaar.
2.4. De bewaarnemer kan bij de ondertekening van de overeenkomst aan de bewaargever een bijkomende waarborgsom
vragen, gelijkwaardig aan maximaal 3 maanden huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. De bewaarnemer kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van
deze overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien de bewaarnemer het nodig acht
verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan moet de bewaargever de onmiddellijk de waarborgsom
aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Er worden door de
bewaarnemer nooit intresten terugbetaald op de gestorte waarborgen.
Artikel 3 – Facturatie/betaalbaarheid/laattijdige betaling/protest
3.1. Elke factuur is betaalbaar op haar vervaldag (in principe 8 dagen na factuurdatum). Bij laattijdige betaling zal het
verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige aanmaning is vereist, worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% en met een minimum van 25,00 euro. Tevens zal op het verschuldigde bedrag een
verwijlintrest worden aangerekend van 1% per maand tot op datum van volledige betaling. Tevens heeft de bewaarnemer
steeds het recht om in geval van achterstallige betalingen de toegang te ontzeggen tot de gehuurde bewaarruimte.
3.2. De bewaarnemer mag (zodra het beschikt over een e-mail adres van de bewaargever), naar eigen goeddunken, voor
de verrekening van de maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen. Daarnaast
aanvaardt de bewaargever, voor alle doeleinden, e-mail als een correct en afdoend middel van communicatie tussen
elkaar.
3.3. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in,
en vormt geen afwijking van de algemene contractvoorwaarden.
3.4. Een mogelijk protest i.v.m. de op factuur vermelde bedragen dient per aangetekend schrijven (én met vermelding
van de redenen van protest) gericht te worden aan de zetel van Bewaarnemer binnen de acht dagen na
factuurdatum. Latere betwistingen worden als niet bestaande beschouwd.
Artikel 4 – Huurperiode/duur & opzegbaarheid
Een overeenkomst wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 1 maand, tenzij anders wordt overeengekomen. Na deze minimum periode van 1 maand wordt de Overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd
en kan de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk worden opgezegd, mits het respecteren van opzegtermijn van minstens 15 dagen.
Artikel 5 – Woonstkeuze
5.1. Alle mededelingen en kennisgevingen, die tussen partijen worden uitgewisseld terzake van deze overeenkomst, worden enkel geldig gedaan op het in de overeenkomst vermelde adres.
5.2. De bewaargever zal de bewaarnemer bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen van elke wijziging van verblijfplaats, zowel in België als in het buitenland. Voor het geval de bewaargever een buitenlands adres heeft, zal hij woonstkeuze doen op een adres in België. Bij gebrek aan woonstkeuze in België, doet de bewaargever woonstkeuze op het
parket van de Procureur des Konings van de zetel van de bewaarnemer.
Artikel 6 - Bewaarneming/inventarislijst/toegelaten-weigering van goederen/verpakking
6.1 het meubelbewaringscontract gaat slechts in voor de bewaarnemer vanaf het ogenblik dat de goederen werkelijk in
zijn bewaar- of opslagplaats zijn toegekomen en dat een inventaris, opgesteld en ondertekend door de
bewaargever, is goedgekeurd en ondertekend door de bewaarnemer. Op vraag van de bewaargever kan de inventaris
tegensprekelijk worden opgesteld, op de plaats waar de goederen zich bevinden op het ogenblik van de overeenkomst.
In dat geval draagt de bewaargever hiervan de kosten.

6.8. Het is de bewaargever ten strengste verboden gevaarlijke voorwerpen in de in bewaring gegeven goederen te laten,
zoals (deze lijst is niet exhaustief):lucifers, patronen, kruit, benzine, gassen, aerosolflessen, vet, giftige, ontvlambare of
gevaarlijke producten in de breedste zin van het woord, ongedierte of voorwerpen die schade kunnen veroorzaken. Cash,
waardepapieren, effecten of aandelen, elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft, kadavers van dieren, afval en alle
mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen, voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken (tenzij ze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige ander vorm van overlast
kunnen veroorzaken), vuurwapens, springstoffen of munitie, illegale substanties (zoals drugs,..), chemicaliën, pesticiden,
zuren, radioactieve stoffen, asbest en/of blauwleer, mest, vuurwerk, auto- en/of motorwrakken (het in bewaring geven
van voertuigen is wel toegestaan op voorwaarde er door de bewaargever wordt voorzien in een beschermingsbak en/of
mat voor mogelijke lekkende olie of benzine. Tevens dient de aanwezige benzine in de tank tot het minimum herleid te
zijn om brandgevaar te vermijden. De voertuigen dienen door de bewaargever ook voldoende afzonderlijk verzekerd te
zijn.
6.9. Elke huisraad die aangetast en voorzien is van één van de hierboven niet exhaustief vermelde stoffen kan bij het
binnenkomen in de bewaarplaats of na ontdekking ervan, worden geweigerd of worden schoongemaakt dan wel worden
vernietigd op kosten van de bewaargever. Huisraad of kleine voorwerpen, indien onverpakt, wordt beschouwd als afval.
6.10. de bewaargever zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving
alsook aan de mogelijke instructies van de locale en nationale overheden en verzekeraars.
6.11. De bewaarnemer heeft steeds het recht om eenzijdig de goederen ten allen tijde te weigeren in zijn bewaarruimte,
zonder dat de reden van weigering dient toegelicht te worden. Redenen van weigering kunnen zijn dat de bewaarnemer
van oordeel is dat de goederen niet voldoen aan de standaardvereisten (zowel qua inhoud als verpakking) en dit in de
breedste zin van het woord, zo ook in het geval de bewaarnemer oordeelt dat de objectieve waarde van de goederen de
kosten voor bewaring ervan niet rechtvaardigen . Alle goederen die in bewaring worden gegeven dienen ook steeds op
een deugdzame en ordelijke wijze verpakt te zijn door de zorgen en op kosten van de bewaargever. Onverpakte goederen
worden niet voor bewaring aanvaard.
6.12. Indien de bewaargever handelt in strijd met de bepalingen van artikel 6 is de bewaargever jegens de bewaarnemer
aansprakelijk voor alle schade die de bewaarnemer hierdoor mocht lijden en stelt de bewaargever zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolgingen. De bewaargever neemt er nota van dat de bewaarnemer niet de verplichting heeft om
alle in bewaring gegeven goederen te controleren of na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van
de overeenkomst.
Indien het geval wordt vermoed dat de bewaargever in strijd handelt met deze overeenkomst en meer bepaald ook met
artikel 6, dan heeft de bewaarnemer het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te
lichten en deze toegang te geven tot de bewaargevingsruimte. Alle mogelijke kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de
bewaargever.
Artikel 7 – Ophalen en wegbrengen van goederen
7.1. Indien de bewaargever de bewaarnemer opdracht geeft de in bewaring gegeven goederen op te halen en te vervoeren naar om het even welke plaats, wordt dit werk uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen van
de B.K.V. en volgens de apart overeengekomen tarieven voor de verhuis. De bewaargever neemt kennis van deze voorwaarden via ondertekening van de bestelbon met deze voorwaarden op de achterzijde.
7.2. Indien de bewaargever de bewaarnemer opdracht geeft om, na de bewaargeving, zijn goederen naar één of andere
plaats te voeren, neemt de verbintenis van de bewaarnemer nochtans ten laatste een einde bij de uitgang van de bewaarplaats en geen enkel bezwaar kan uit hoofde van bewaarneming vanaf dat ogenblik nog worden ingebracht. De
verplichtingen van de bewaarnemer zullen vanaf dat ogenblik vallen onder de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen
van de B.K.V en de verhuistarieven die apart werden overeengekomen. Alle kosten van vervoer van de goederen naar de
bewaarplaats en naar de plaats van teruggave zijn ten laste van de bewaargever.
7.3. In geval de bewaargever zelf het vervoer doet van de goederen bij het binnenkomen en buitengaan van de bewaarruimte, worden alle kosten volgens de tarieflijst van de bewaarnemer (zoals kosten voor opvraging, consultatie, inname
en uitname,…), waarvan de bewaargever verklaart kennis te hebben doorgerekend aan de bewaargever. Betaling van
deze prestaties dient te gebeuren vóór het verlaten van de goederen uit de bewaarruimte.
7.4. de bewaargever erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die
toegang hebben tot de gehuurde ruimte of die gebruik maken van de eventuele toegangscode of sleutel van de bewaargever en elke verwijzing naar de “bewaargever” in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar deze personen.
Artikel 8 – Behandeling – Toegang tot de goederen.
8.1 Elke behandeling in de bewaarruimte mag enkel door de bewaarnemer worden uitgevoerd. Geen enkele derde wordt
in de bewaarruimte toegelaten. De behandeling uitgevoerd tijdens de bewaarneming, geschiedt onder de Algemene
Voorwaarden voor Verhuizingen van de B.K.V. en aan het tarief van de Bewaarnemer.
8.2 Indien de bewaargever toegang wenst te hebben tot de plaats waar de goederen zijn opgeslagen, zal hij hiertoe
voorafgaandelijk contact nemen met de bewaarnemer en in aanwezigheid van een aangestelde van de bewaarnemer de
plaats in kwestie kunnen betreden om er eventueel (een gedeelte van) de goederen terug te nemen of bijkomende goederen te laten opslaan, mits inachtname van de in Artikel 6 voorziene voorschriften. De Bewaargever zal zich ook steeds
op voorhand dienen aan te melden aan de receptie, samen met zijn identiteitsbewijs en/of een geldige volmacht.
Artikel 9 – Tarief
9.1 Het tarief, zijnde de prijs van de bewaarneming wordt bepaald in functie van het volume van de in bewaring te nemen
goederen en is contractueel overeengekomen. Wijzigingen in de ter zake algemeen geldende tarieven van de bewaarnemer worden bij gewone brief en/of e-mail ter kennis gebracht van de bewaargever.
9.2 In het bewaarloon zijn niet inbegrepen:
a) de kosten van verpakking die door de bewaarnemer wordt geleverd.
b) de kosten verbonden aan het opmaken van een inventaris, het opvragen, consultatie, inname en uitname en van het
plaatsen van de goederen, welke worden gefactureerd volgens het tarief van de bewaarnemer;
c) de premies voor de verzekering alle risicoʼs;
d) de mogelijke kosten verbonden aan speciale reiniging en onderzoek van goederen die meer dan zes maand in de bewaarplaats verblijven.
e) de verwijlintresten en de forfaitaire schadevergoeding voor alle sommen die niet op hun vervaldag werden betaald.
9.3. De bewaarnemer behoudt zich het recht voor om een voorschot gelijk aan het bewaarloon voor de vermoedelijke
bewaarperiode in rekening te brengen bij het binnenbrengen van de goederen.

6.2 De bewaargever verklaart uitdrukkelijk dat de goederen geen verboden producten (drugs e.a.) bevatten, niet bederfelijk zijn, geen gevaarlijke, ontvlambare of schadelijke stoffen bevatten of op één of andere manier gevaar inhouden of
kunnen inhouden voor de volksgezondheid of de veiligheid. Bewaarnemer behoudt zich het recht voor om na ontdekking
van zulke goederen, deze te vernietigen. De kosten hiervoor zullen integraal worden doorgerekend aan de bewaargever.

Artikel 10 – Verzekering
10.1. Teneinde verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor de bewaarnemer niet aansprakelijk is, kan de bewaargever zijn
inboedel voor de periode van de bewaarneming laten verzekeren hetzij door de verzekering van de bewaarnemer, hetzij
door zijn eigen verzekeraar.

6.3 De bewaargever bevestigt uitdrukkelijk de bewaarruimte van de bewaarnemer te hebben bezocht en geïnspecteerd
en deze te aanvaarden, alsook kennis te hebben van de concrete omstandigheden waarin de bewaarnemer de bewaargeving verricht en de goederen zal opslaan. De bewaargever aanvaardt dat buiten de normale kantooruren de gebouwen
waarin de goederen zijn opgeslagen niet toegankelijk en volledig afgesloten zijn. De bewaargever aanvaardt dat deze
vorm van veiligheids- en beveiligingsniveau voldoende is en vraagt niet dat de bewaarnemer verdere veiligheidsmaatregelen zou nemen. De bewaarnemer verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

10.2. Deze verzekering moet betrekking hebben op de gehele looptijd van de overeenkomst, waarbij de bewaargever de
goederen dient te verzekeren tegen alle risico’s ten einde de volledige waarde van goederen te beschermen. Indien dit
niet gebeurd zal alle verlies en schade voor rekening van de bewaargever zijn. In het geval van een dergelijke verzekering
onderschreven wordt via de verzekering van de bewaargever zal hij dit doen bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van de bewaarnemer bevatten op grond waarvan
de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens de bewaarnemer, de verzekeraars van de bewaarnemer en/of
contractuele partners. De bewaargever zal de bewaarnemer, de verzekeraars van de bewaarnemer en de contractuele
partners altijd vrijwaren van en beschermen tegen eventuele verhaal aanspraken door zijn/haar verzekeraar.

6.4. Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de bewaargever als enige het juridische en/of economische eigendom van de in bewaring gegeven goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te
aanvaarden. De bewaargever zal de bewaarnemer steeds vergoeden en vrijwaren inzake elke kost, vordering of enige
andere actie van een derde partij in verband met de goederen, zelf al is deze derde de overheid die aanspraak wenst te
maken of beslag wenst te leggen op deze goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).

Artikel 11. – Retentierecht en voorrecht
11.1. De bewaargever is verplicht aan de bewaarnemer de overeengekomen prijs en de kosten te vergoeden die deze
voor het behoud van de in bewaring gegeven goederen heeft gemaakt. Zolang de kosten en facturen verbonden aan de
bewaargeving, alsook alle andere openstaande vorderingen van de bewaarnemer, de met de bewaarnemer verbonden
vennootschappen en binnen- en buitenlandse partners, op de bewaargever niet volledig zijn betaald, zal de bewaarnemer
ertoe gerechtigd zijn een retentierecht uit te oefenen op de goederen. De kosten verbonden aan de bijkomende bewaring
ten gevolge van de uitoefening van het retentierecht zijn eveneens verschuldigd door de bewaargever.

6.5. De kleine voorwerpen zoals boeken, tijdschriften & kranten, archief, cd’s, DVD, speelgoed, glaswerk, servies, huisraad, ed moeten op doelmatige wijze worden verpakt door de bewaargever. Eveneens het linnen, klederen, schoeisel,
dekens, gordijnen, behangsel, kantwerk, kussens enz... Decoratieve stukken zoals schilderijen en hun kaders, tekeningen,
kandelaars, ornamenten ed moeten in aangepast verpakkingsmateriaal worden verpakt. Verlichtingstoestellen, zonnebanken, fitness- en sporttoestellen, gereedschap en instrumenten en muziekinstrumenten moeten volledig worden gedemonteerd en verpakt in kisten, kratten of aangepast verpakkingsmateriaal. De colli moeten op degelijke wijze op slot
worden gedaan of verzegeld door de bewaargever. Alleen het aantal der kisten, koffers, kartonnen dozen enz. zal worden
aangeduid op de inventaris.
6.6. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor wat betreft de wijze van bewaring en conditionering van de goederen
indien de goederen door de aard van bewaarneming schade zouden lijden, zoals blootstelling aan lucht of elke voor de
goederen schadelijke agentia te wijten aan de aard van opslag, de inrichting of de bewaarruimte zelf. Schade veroorzaakt
door gebrek van de verpakking of conditionering van de goederen blijft steeds ten laste van de bewaargever.
6.7. Wijnen, likeuren of andere ongevaarlijke vloeistoffen moeten afzonderlijk worden ingepakt. De bewaarnemer is niet
verder gehouden dan tot teruggave van het aantal kisten op de inventaris vermeld.

11.2. De bewaargever erkent dat de bewaarnemer, in zijn hoedanigheid van verhuurder, een voorrecht geniet op alle
goederen die worden bewaard bij de bewaarnemer, dit in toepassing van artikel 20.1 van de Hypotheekwet.
Artikel 12 –recht op vernietiging of verkoop van de goederen bij wanprestatie
Indien de huurprijs of kost verschuldigd in hoofde van deze overeenkomst niet binnen de 30 dagen na de voorziene en
overeengekomen vervaldatum is betaald, of indien de bewaargever nalaat zijn goederen binnen de 14 dagen na beëindiging en na een uitnodiging door de bewaarnemer middels een aangetekend brief uit de bewaarruimte te verwijderen zal
de bewaarnemer het slot van de gehuurde bewaargevingsruimte kunnen verbreken, de goederen naar eigen goeddunken
kunnen verwijderen, overbrengen naar een alternatieve locatie of de in bewaring gegeven goederen laten vernietigen of
eenzijdig verkopen ter dekking van de openstaande huurgelden en kosten. De bewaargever zal nadien geen aanspraak
meer kunnen maken op deze goederen of de opbrengst van een verkoop, noch de ontvangen bedragen ten gevolge van
de verkoop van de goederen kunnen betwisten.
De bewaarnemer kan in deze gevallen ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en of schade ten gevolge
van de verwijdering, doch kan de bewaarnemer wel alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering of overdracht naar
een alternatieve locatie steeds doorrekenen aan de bewaargever.

Artikel 13 – Aansprakelijkheden
13.1. Het risico verbonden aan de opslag van goederen in de bewaarruimte wordt altijd en uitsluitend door de bewaargever gedragen. Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan de goederen noch zal bewaarnemer aansprakelijk zijn voor de enige andere goederenschade of economisch verlies van de bewaargever. Bewaarnemer geeft de bewaargever geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de infrastructuur van de bewaarnemer of de bewaarruimte. De Bewaarnemer is niet verplicht de goederen bij inname of tijdens
de bewaring op hun staat te controleren en na te gaan of de goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en of beperkingen van deze overeenkomst. De Bewaarnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade indien de opslag van de goederen ongepast, onveilig, of
illegaal zou zijn.
13.2 In geval hij hierom gevraagd wordt zal de bewaarnemer altijd inspecties of controles in de bewaarruimte van nationale, lokale, regelgevende strafrechtelijk overheden en instanties toelaten. Bewaarnemer zal niet verplicht zijn de bewaargever hieromtrent in te lichten en hij zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze overheden of
instanties. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. Er is bijgevolg
(zonder enige beperking) geen aansprakelijkheid voor schade aan de opgeslagen goederen en of sloten en aangebrachte
installaties. De bewaargever is te alle tijde aansprakelijk voor alle schade die bewaarnemer zou kunnen lijden als gevolg
van inspecties of controles.
13.3. De bewaargever zal de bewaarnemer op een doorlopende basis vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade en/of uitgaven die bewaarnemer lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de bewaargever van
de bewaarruimte waaronder, zonder beperking, alle door een derde partij of instantie ongenoemde vorderingen als gevolg van het misbruik aan de bewaarruimte door de bewaargever.
13.4. De bewaarnemer is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de bewaargever met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte beperkingen, een verloren
reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van de bewaarnemer of de andere klanten of als gevolg van
belemmeringen in het gebruik van de bewaarruimte veroorzaakt door de bewaarnemer als door derden.
13.5. Enkel een door beide partijen ondertekende inventaris opgesteld bij het binnenkomen van de in bewaring gegeven
goederen in de bewaarplaats en aldus goedgekeurd door de bewaargever, is het enige toelaatbare bewijsmiddel in geval
van schade of tekort. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de bewaarnemer bij de bewaargever.
13.6. De bewaargever is in kennis gesteld van en verklaart zich akkoord:
a)
dat er een beschikbaarheid van verzekering is teneinde de waarde van de goederen te beschermen
b)
de bewaarnemer niet verplicht is initiatieven te nemen om het gebruik van bewaargever van de bewaarruimte te
controleren
c)
dat de bewaarnemer niet in de mogelijkheid verkeert, noch de kennis kan hebben, om het risico van de bewaargever correct in te schatten
d)
met het mogelijke grote verschil tussen de door de bewaargever betaalde huurvergoedingen en de schade die de
bewaargever mogelijkerwijze lijdt,
e)
dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid binnen deze algemene voorwaarden redelijk zijn.
13.7. Tijdens de bewaargeving dient de bewaarnemer zorg te dragen voor de goederen zoals een goede huisvader. Uitgezonderd in geval van vreemde oorzaak en de hierna beschreven gevallen in de Artikelen 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, is de
bewaarnemer aansprakelijk voor verlies en schade, toegebracht aan de in bewaring genomen goederen.
13.8. Elke inpak uitgevoerd door de bewaargever ontlast in alle geval de bewaarnemer volledig van zijn aansprakelijkheid
voor de inhoud en de staat van de colli, pakken, enz. De bewaarnemer zal slechts gehouden zijn tot teruggave van deze
colli, pakken, enz. met hun verpakking in dezelfde uiterlijke staat als deze waarin ze werden ontvangen door de bewaarnemer en beschreven in de inventaris.
13.9. De bewaarnemer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog,
revolutie, burgerlijke en politieke onrust, oproer, staking, epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw,
ijs, onweer, neerstorten van vliegtuigen enz. wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en de goede uitvoering
van de bewaarneming onredelijk bezwarend maken.
13.10. De schade veroorzaakt door ongedierte valt niet ten laste van de bewaarnemer, behalve in geval van bewezen
fout. De bewaarnemer is tevens ontlast van alle aansprakelijkheid in geval van schade die voortkomt uit de aard van de
goederen zelf of uit een verborgen gebrek van de goederen, door oxidatie van metalen, door het uitlopen van vloeistoffen, in geval van schade aan loodglas of bij beschadiging van lijstwerk, in geval van schade aan de werking van muzieken wetenschappelijke instrumenten, radio- en TV-toestellen, elektrische toestellen, elektrische huishoudtoestellen, uurwerken, klokken, enz. Hetzelfde geldt voor het scheuren, barsten of breken van schilderijen, tapijten of andere gelijkaardige producten.
13.11. producten van organische oorsprong worden in bewaring genomen zonder enige verantwoordelijkheid vanwege
de bewaarnemer. Deze behoudt zich het recht voor om ze te vernietigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de
bewaarnemer, indien hij van oordeel is dat hun aanwezigheid van aard is om schade te berokkenen aan de omgeving of
een risico vormt voor de veiligheid en/of de gezondheid van het personeel van de bewaarnemer.
13.12. Wanneer de aansprakelijkheid van de bewaarnemer in het gedrang komt wegens verlies of schade aan bewaarde
voorwerpen, kan zijn tussenkomst in geen geval het bedrag overschrijden van 125 EURO per kubieke meter van de verloren gegane of beschadigde voorwerpen, onder aftrek van een vrijstelling ten laste van de bewaargever ten bedrage van
250 EURO per bewaaropdracht.
Artikel 14 – Teruggave van de goederen
De bewaarnemer zal aan de bewaargever alle nodige faciliteiten geven om hem toe te laten de inhoud en de staat van
zijn in bewaring gegeven goederen na te gaan vóór hun teruggave. De bewaarnemer is ertoe gehouden de goederen aan
de bewaargever of diens rechtsopvolgers terug te geven in dezelfde uiterlijke staat als die waarin hij ze ontving. De inventaris, indien aanwezig, wordt aan de bewaarnemer terugbezorgd op het ogenblik van de definitieve wegneming of
aflevering aan de bewaargever. De aanvaarding door de bewaargever verleent de bewaarnemer volledige en onherroepelijke kwijting voor de goede uitvoering van al zijn verplichtingen.

verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw of ongemakken enz. die beletten dat de bewaargever de gehuurde bewaarruimte binnen kan komen/verlaten.
16.2. het is de bewaargever toegestaan om een slot aan te brengen aan de bewaarruimte, doch in geval van absolute
noodzaak of overmacht heeft de bewaarnemer steeds het recht dit slot open te breken.
16.3. De bewaarnemer is niet verantwoordelijk en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels,
schade door of aan de goederen. De bewaarnemer heeft geen enkele verplichting om goederen voor de bewaargever in
ontvangst te nemen.
16.4. Echter in noodgevallen is de bewaarnemer en zijn medewerkers gerechtigd ook zonder toestemming van de bewaargever of waarschuwing aan de bewaargever de bewaarruimte te betreden (zo nodig dmv openbreking) Met noodgevallen wordt hier bedoeld, iedere plotselinge gebeurtenis die een dringende toegang noodzakelijk maken.
16.5. Bovendien heeft bewaarnemer op verzoek van nationaal, lokale, en regelgevende overheid en instanties te alle tijde
het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegeven te verschaffen tot de bewaarruimte.
16.6. De bewaarnemer heeft tevens het recht alle grendels en sloten te verwijderen, zonder toestemming de bewaarruimte van de bewaargever te betreden en de toegang tot de unit te ontzeggen indien de bewaargever een van zijn
verplichtingen van de overeenkomst niet of niet correct na komt of wanneer de bewaarnemer vermoedt deze niet correct
wordt nagekomen. Meer in het bijzonder heeft bewaarnemer het recht de bewaargever tot de toegang tot de bewaarruimte te ontzeggen en de bewaarruimte te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.
16.7 .Na de bewaarruimte te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel heeft de bewaarnemer het recht
(maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen goederen op te stellen.
Artikel 17: Verbod op onderhuur en overdracht
Het is de bewaargever niet toegelaten om de bewaarruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door
derden te laten gebruiken. Het voordeel van de overeenkomst is persoonlijk en de bewaargever gaat ermee akkoord dat
het verboden is de overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van de
bewaarnemer.
Artikel 18: Onderhoud en herstellingen
In het geval dat bewaarnemer toegang nodig heeft tot de bewaarruimte of indien de goederen vanuit de bewaarruimte
dienen de verplaatst te worden, zal de bewaarnemer de bewaargever hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden
dit toelaten. Indien nodig zal de bewaarnemer aan de bewaargever verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn
te verplaatsen naar een andere bewaarruimte. Indien de bewaargever nalaat dit te doen kan de bewaarnemer de bewaarruimte betreden teneinde de goederen, met de nodige zorg maar op risico van de bewaargever, zelf naar een andere
bewaarruimte te verplaatsten.
Artikel 19 -Ontbinding van de overeenkomst
19.1. In het geval dat de bewaargever:
a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet of nationale, lokale reglementering of
b) nalaat zijn/haar verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten ) of
c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel dan verkrijgt de
bewaarnemer het recht te allen tijde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal
bewaarnemer gerechtig blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op
de bewaargever, met inbegrip van de bepalingen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
19.2.In het geval van beëindiging van deze overeenkomst door de bewaarnemer zal de bewaargever omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de bewaargever zijn/haar goederen moeten verwijderen binnen de 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de bewaargever nalaat hiertoe over te gaan zal bewaarnemer de toepassing kunnen inroepen van de
rechten verleend onder artikel 12, met inbegrip van het recht de goederen te verkopen of zich ervan te ontdoen, zoals
voorzien in deze algemene voorwaarden.
Artikel 20 - Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer
20.1. de door de bewaargever verstrekte gegevens zullen in de bestanden van de bewaargever opgenomen worden en
zullen eigendom zijn van de bewaargever.
20.2. De gegevens van de bewaargever zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende
regelgeving.
20.3. De bewaargever heeft het recht van inzage inzake zijn klantgegevens opgenomen in deze gegevensbestanden van
de bewaarnemer en kan desnoods vragen dat de informatie aangepast wordt.
20.4. de gegevens van de bewaargever zullen gebruikt worden in het kader van de opvolging klantenadministratie, communicatie, marktonderzoeken en voor (papieren en/of elektronisch) gepersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van de bewaarnemer.
Artikel 21 - Betwistingen en bevoegdheid van de rechtbanken
Alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, vallen onder de bevoegdheid van
de rechtbanken van Antwerpen en/of de Vrederechter van het zevende kanton te Antwerpen. Er wordt uitdrukkelijk
bepaald dat het Belgisch recht van toepassing is op de bewaarneming van goederen waarop deze voorwaarden betrekking hebben.
Artikel 22 - Slotbepalingen
22.1. Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van
de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op
wettelijk toelaatbare wijze het dichtst aanleunt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid
of vernietigbaarheid gekend zou hebben.

Artikel 15 – Voorbehoud
Elk bezwaar moet onmiddellijk, op straffe van verlies van verhaal tegen de bewaarnemer, vermeld worden op de afleveringsbon. Wanneer tijdens de bewaring een niet onmiddellijk zichtbare beschadiging is ingetreden, dient de bewaargever
binnen de twee dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven een duidelijk omschreven voorbehoud
te maken. Zonder dergelijk voorbehoud vervalt elke aanspraak ten aanzien van de bewaarnemer en worden de goederen
geacht te verkeren in de staat zoals beschreven in de inventaris. Alle rechtsvorderingen tegen de bewaarnemer vervallen
door verloop van zes maanden vanaf de dag van de teruggave der goederen.

22.2. De bewaarnemer begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden en bevestigt ook dat deze voorwaarden beschikbaar zijn hetzij onder de vorm van een papieren exemplaar, hetzij online via de website van de bewaarnemer. De
bewaarnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, doch zal de bewaargever hierover ingelicht worden,
hetzij via e-mail ofwel via de post en/of vermelding op de website. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn
30 dagen na de kennisgeving of vanaf de datum dat een bericht van wijziging op de website werd geplaatst. De bewaargever wordt geacht ermee in te stemmen, tenzij deze binnen de 30 voormelde dagen de bewaarnemer ervan schriftelijk
(aangetekend of per e-mail) inlicht het niet eens te zijn met deze wijzigingen. In het geval van een wijziging is de bewaargever gerechtigd de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen, doch
mits een opzegtermijn van 15 dagen.

Artikel 16: De bewaarruimte – toegang en huishoudelijk reglement
16.1. Een bewaargever kan zijn bewaargevingsruimte slechts in gebruik nemen tijdens de geadverteerde openingsuren
en slechts met de hulp en onder toezicht van een manager of medewerker van de bewaarnemer. De bewaarnemer is niet

22.3. De bewaargever verbindt er zich toe tot registratie van het contract over te gaan en aanvaardt dat alle eventuele
boetes voor zijn/haar rekening zijn, indien hij/zij niet of te laat tot registratie overgaat.
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ALGEMENE VOORWAARDEN ARCHIEFBEWARING
ART 1: TOEPASSELIJKHEDEN:
Huidige algemene voorwaarden, die een integrerend
deel uitmaken van elke overeenkomst houdende
bewaargeving van archieven, primeren op alle andere algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs indien
deze voor de klant - bewaargever, het tegenovergestelde zouden voorhouden.
ART 2: BEGRIPPEN:
In huidige algemene voorwaarden worden begrepen
onder:
De bewaargever: de klant die aan de bewaarnemer
de opdracht geeft om zijn archief (ven) voor een
bepaalde duurtijd te bewaren.
De bewaarnemer: N.V. Dockx Movers & N.V Dockx
Logistics, zoals nader omschreven in de bijzondere
voorwaarden.

De bewaargever levert hierbij de volgende waarborgen:
De bewaargever waarborgt dat de zaken zijn eigendom
zijn, of dat hij een regelmatig bezit heeft over de zaak.
Hij waarborgt dat de zaken niet strijdig zijn met de
openbare orde.
Hij waarborgt dat geen ontvlambare of giftige zaken in
bewaring worden gegeven.
De bewaargever verbindt zich ten aanzien van de N.V.
Dockx Movers & N.V. Dockx Logistics tot schadevergoeding voor geval de bepalingen van dit artikel worden overschreden.
De bewaargever verbindt zich ertoe elke adreswijziging
binnen de 7 dagen schriftelijk te melden aan de bewaarnemer.
ART 7: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE BEWAARNEMER:

ART 3: VOORWERP:
Conform de inhoud en de modaliteiten van de algemene en bijzondere voorwaarden voor de bewaarnemer, verbindt deze er zich toe om de archieven
aan de bewaargever voor de contractueel voorziene
termijn te bewaren en deze, na afloop van de overeenkomst, en nadat alle aan de bewaarnemer verschuldigde bedragen betaald zijn, terug te geven
aan de bewaargever.
ART 4: DUUR:
Tenzij anders voorzien in de bijzondere voorwaarden, wordt de bewaargeving afgesloten voor een
onbepaalde termijn.
De overeenkomst kan echter worden verbroken door
de bewaargever mits hij daartoe een aangetekend
schrijven richt aan de bewaarnemer en mits naleving
van een termijn van 3 maanden, ingaande op de
eerste kalenderdag van de volgende maand.
De bewaarnemer kan de overeenkomst beëindigen
mits naleving van een termijn van 3 maanden, ingaande op de eerste kalenderdag van de volgende
maand, en daartoe een aangetekend schrijven te
hebben gericht aan de bewaargever.
Ingeval van wanbetaling door de bewaargever, kan
de bewaarnemer de overeenkomst doen verbreken
lastens de bewaargever, met schadevergoeding.
ART 5: RETENTIERECHT:
Partijen komen hierbij expliciet overeen dat in geval
van wanbetaling door de bewaargever, de bewaarnemer het volle recht heeft om de archieven die het
voorwerp uitmaken van de overeenkomst, onder zich
te houden tot bij volledige betaling van alle verschuldigde sommen.
ART 6: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE BEWAARGEVER:
De bewaargever heeft het recht om de nominaal aangeduide aangestelden toegang te verschaffen tot de
archieven die in bewaring werden gegeven.
Deze naamlijst vermeldt de volledige identiteit, het
adres en een model-handtekening van de gevolmachtigde aangestelden van de bewaargever.

De aansprakelijkheid van de bewaarnemer is deze
zoals ze in het burgerlijk wetboek is geregeld aangaande de bezoldigde bewaarneming. Nochtans zal
de bewaarnemer niet aansprakelijk zijn voor:
Daden van derden
Oorzaken die geen verband houden met de activiteitenvan de bewaarnemer
Eigen gebreken van de in bewaring gegeven
voorwerpen
Overmacht
De bewaarnemer verbindt zich ertoe de gepaste
discretie te bewaren ten aanzien van derden aangaande de in bewaring gegeven voorwerpen.
ART 8: BETALINGEN:
De facturen met betrekking tot de bewaargeving zijn
contant betaalbaar. In geval van niet-tijdige betaling
zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het totale
factuurbedrag verschuldigd zijn.
Tevens zal in geval van laattijdige betaling, een
verwijlintrest van 1,5 % per maand verschuldigd zijn
tot op de dag van volledige betaling, onverminderd
het recht van de bewaarnemer om tot ontbinding van
de overeenkomst te doen overgaan.
ART 9: BEVOEGDHEIDSBEDING:
In geval van betwisting omtrent een of meer bepalingen van de huidige overeenkomst, zullen enkel de
Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Antwerpen bevoegd zijn, die alleen het
Belgisch recht zullen toepassen.
ART 10: PRIJS EN PRIJSAANPASSING:
De prijs wordt bepaald door de offerte
De prijs van de huur is gekoppeld aan de index der
consumptieprijzen die maandelijks gepubliceerd
worden in het staatsblad. De basisindex is die van
de maand voorafgaand aan de offerte van Dockx
Movers NV. Op 1 juli van elk jaar zullen de prijzen
automatisch aangepast worden. Formule: (basishuurprijs / basisindex) x nieuwe index. Het eerste
jaar zullen de prijzen niet aangepast worden.

