
 
ALGEMENE VOORWAARDEN GDL GROEP 
1. Toepasselijkheid 
Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle professionele relaties tussen GDL 
GROEP en haar contractspartijen, waarbij: 
i. onder “GDL GROEP” wordt begrepen één of meer van de volgende vennootschappen: 
-De NV GDL met maatschappelijke zetel te Lar BLOK M 40, 8930 Menen en met ondernemingsnummer 0415.550.770; 
-De BVBA GDL TRANSPORT met maatschappelijke zetel te Lar BLOK M 40, 8930 Menen en met ondernemingsnummer 0440.013.576; 
-De BVBA ISL te Lar BLOK M 40, 8930 Menen en met ondernemingsnummer 0862.499.353; - En al hun huidige en toekomstige vestigingseenheden. 
ii. onder “contractspartij” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan iedereen die een opdracht tot vervoer(-commissie), logistieke dienstverlening expeditie en/of 
douaneagentuur verstrekt, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaat met GDL GROEP, met dien verstande dat de fysieke opdrachtgever door het geven van de opdracht 
of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen 
De eigen voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten ook al is daarnaar door de contractspartij in de van haar afkomstige correspondentie 
en stukken uitdrukkelijk naar verwezen. 
GDL GROEP verricht activiteiten in het kader van vervoer(-commissie), logistieke dienstverlening expeditie en douaneagentuur. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle 
hoedanigheden van GDL GROEP en waar nodig zal een onderscheid gemaakt worden afhankelijk van de aard van de activiteit. 
Indien GDL GROEP een overeenkomst van expeditie of vervoerscommissie aangaat, dan worden onderhavige voorwaarden aangevuld met de Algemene Belgische Expeditie 
voorwaarden (2005), die integraal zullen bijgevoegd worden bij de offerte en/of het contract en steeds op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn. 
Waar GDL GROEP prestaties als Logistiek dienstverlening verricht, dan worden onderhavige voorwaarden aangevuld met de Algemene Logistieke Voorwaarden (2015) die 
integraal zullen bijgevoegd worden bij de offerte en/of het contract en steeds op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn. 
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Algemene Belgische Expeditie voorwaarden (2005) of de Algemene Logistieke Voorwaarden (2015) zullen 
onderhavige voorwaarden prevaleren. 
Indien zowel de Algemene Belgische Expeditie voorwaarden (2005) als de Algemene Logistieke Voorwaarden (2015) toepassing vinden, zal, in het geval verschillende artikels 
dezelfde materie regelen, het artikel dat voor de GDL GROEP het voordeligst is, toepassing verkrijgen. 
2. Orders, offertes, prijzen en betalingsvoorwaarden 
2.1 Behoudens andersluidend beding of in geval van vreemde oorzaak onafhankelijk van de wil van GDL GROEP, geldt elke door GDL GROEP uitgebracht offerte voor een termijn 
van 2 maand. 
De prijzen zijn steeds nettoprijzen en omvatten geen rechten of belastingen of heffingen uit hoofde van enige fiscale of douanerechtelijke regelgeving. 
Alle prijzen zijn berekend op basis van een normale uitvoeringsmogelijkheid. Extra prestaties ingevolge abnormale moeilijkheden, al dan niet onvoorzienbaar, zoals onder 
andere, doch niet uitsluitend wachturen, ADR-toeslagen, fysieke controles, dieseltoeslag, etc., geven recht tot supplement. 
2.2 De contractspartij is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde. 
In geval van annulatie van een rit binnen de 24 uren voor aanvang van de rit, blijft 75 % van de ritprijs verschuldigd aan de vervoerder tenzij voor een vervangende rit wordt 
gezorgd met gelijkaardige voorwaarden inzake prijs en afstand. 
2.3 Alle facturen zijn betaalbaar op de bedrijfszetel van GDL GROEP binnen de termijn vermeld op de factuur. Inningskosten en verlies ingevolge koersschommelingen bij de 
betalingen zijn tevens ten laste van de contractspartij. 
Betalingen die niet door de contractspartij zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door GDL GROEP in mindering gebracht worden op hetgeen door de 
contractspartij aan GDL GROEP verschuldigd is. 
De contractspartij verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op 
te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die GDL GROEP haar in rekening brengt. 
Voor zover GDL GROEP geen tijdige en integrale betaling ontvangt, worden, zonder verdere ingebrekestelling, interesten aangerekend vanaf de vervaldag van de factuur, aan 
de interestvoet voorzien door artikel 5 van de Wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
Bij niet tijdige of onvolledige betaling van een factuur op de vervaldatum, is de contractspartij bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een 
forfaitaire vergoeding verschuldigd aan GDL GROEP, begroot op 10% van het openstaande saldo met een minimum van 75 EUR, ten titel van schadevergoeding voor bijkomende 
administratieve kosten, invorderingskosten en debiteurenbeheer, onverminderd het recht voor GDL GROEP om een schadevergoeding te vorderen van de contractspartij voor 
de werkelijk geleden schade die dit bedrag zou overstijgen. 
3. Verplichtingen van de contractspartij 
3.1 De goederen moeten worden geconditioneerd, verpakt, en gemerkt om een normaal vervoer en/of logistieke verrichting te kunnen doorstaan, evenals de opeenvolgende 
behandelingen die noodzakelijkerwijs gedurende het verloop van deze verrichtingen plaatsvinden. 
De contractspartij zorgt ervoor dat zijn goederen geen gevaar vormen voor GDL GROEP, noch voor de door haar aangestelde transporteurs, goederenbehandelaars of andere 
contractanten, noch voor het milieu, de veiligheid van het vervoersmateriaal en voertuigen, andere vervoerde of opgeslagen goederen, of derden en/of hun goederen. 
Elke collo moet duidelijk van een etiket voorzien worden om een directe en ondubbelzinnige identificatie van de afzender, de ontvanger, de leveringsplaats en de aard van de 
goederen toe te laten en de vermeldingen op de etiketten moeten overeenstemmen met die op de vervoersdocumenten. 
3.2 Elke eventuele schade aan de goederen, moet onmiddellijk gemeld worden door middel van een nauwkeurig en gemotiveerd schriftelijk voorbehoud op het ogenblik van 
de levering (dan wel op de door de dwingend toepasselijke regelgeving voorziene wijze), bij gebreke waaraan iedere vordering ten laste van GDL GROEP vervalt. 
3.3 In geval van weigering van de goederen door de ontvanger omwille van een reden die vreemd is aan GDL GROEP, of in geval van een vertraging in de aflevering/uitvoering 
van de diensten te wijten aan de contractspartij of door overmacht, zullen alle daardoor gemaakte aanvullende kosten aan de contractspartij worden doorgerekend, die ten 
aanzien van GDL GROEP gehouden is tot vergoeding daarvan. 
4. Uitvoering door GDL GROEP 
4.1. De contractspartij zal, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, alle te behandelen goederen verzekeren 
tegen alle mogelijke risico's van vervoer, stockage en/of behandeling en meer bepaald doch niet beperkend: diefstal, beschadiging bij laden en lossen, vervoer, demontage en 
montage, behandeling, verlies en niet aflevering, brand, alsmede tegen alle gevolgschade daaruit voortvloeiend. 
De contractspartij wordt ten stelligste aangeraden een all-risk verzekering af te sluiten voor de te behandelen goederen/materialen. 
De contractspartij zal er steeds zorg voor dragen dat hun verzekeraars een afstand van verhaal in het voordeel van GDL GROEP in de door hen af te sluiten polissen zullen 
insluiten, bij gebreke waaraan de contractspartij gehouden is GDL GROEP te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen die door verzekeraars ten aanzien van GDL GROEP worden 
gesteld. 
4.2 De contractspartij verbindt er zich toe voorafgaand, hetzij uiterlijk op het ogenblik van de orderconfirmatie elke nuttige informatie aan GDL GROEP ter kennis te brengen, 
inzonderheid wat de aard van de goederen betreft, de wijze van manipulatie, verzending, de plaats van afzending en bestemming, het gewenst verzendingsverloop evenals en 
in het bijzonder elke informatie of kennis die de contractspartij als fabrikant, handelaar, eigenaar of afzender van de goederen mag worden toegerekend en die van aard is om 
hun behoud, manipulatie, verzending, aan- of aflevering op de plaats van bestemming te verzekeren. 
GDL GROEP wordt niet verondersteld de juistheid van de door de contractspartij gegeven inlichtingen of informatie, noch de authenticiteit of regelmatigheid van de door de 
contractspartij aangereikte documenten te onderzoeken, zij worden te goeder trouw aanvaard. 
4.3 Waar de opdracht van de contractspartij geheel of gedeeltelijk bestaat uit een nationaal of internationaal wegvervoer, en uitgezonderd indien deze verrichtingen dienen te 
gebeuren in een magazijn van GDL GROEP, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. 
In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en 
verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde. Noch GDL GROEP, noch de eventueel door haar aangestelde vervoerders dragen enige aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing, zulks ongeacht enige andersluidende clausule op de achterzijde van de vrachtbrief. 
4.4 GDL GROEP neemt alle mogelijke maatregelen om de goede uitvoering van het contract te garanderen, binnen een gepaste termijn en rekening houdende met de wensen 
en technische vereisten van de contractspartij. 
De opgegeven uitvoeringsdata en/of -termijnen hebben echter een louter indicatief karakter, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
Alleszins kan, onverminderd dwingrechtelijk toepasselijke regelgeving, een vertraging in de uitvoering van de diensten nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding voor 
welke schade dan ook of ontbinding van de overeenkomst. 
4.5 De installaties, magazijnen en bedrijfsmiddelen van GDL GROEP kunnen vóór de ingebruikname door de contractspartij op hun geschiktheid worden gecontroleerd. 
Bij ontstentenis van dergelijke controle of van enig gemotiveerd voorbehoud, worden zij geacht geschikt te zijn bevonden. 
4.6 Als commissionair-expediteur of als logistieke dienstverlener gaat GDL GROEP een verbintenis van middel aan en geen verbintenis van resultaat. 
4.7 Voor de vervulling van douaneformaliteiten handelt GDL GROEP uitsluitend als lasthebber van de afzender of bestemmeling. 



4.8 Indien de uitvoering aan de overeengekomen termen en voorwaarden onmogelijk wordt ingevolge overmacht houdt GDL GROEP zich het recht voor om de overeenkomst 
te beëindigen zonder dat de contractspartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 
5. Aansprakelijkheid 
5.1 Voor zover GDL GROEP optreedt als (commissionair-) vervoerder, wordt haar aansprakelijkheid, indien de schade of het verlies ontstaan is tijdens het transport, bepaald 
volgens het nationale recht en de internationale Conventies die op betreffende vervoerwijze dwingend of conventioneel van toepassing zijn of worden verklaard en kan zij 
daarnaast steeds haar aansprakelijkheid beperken in dezelfde mate als de door haar aangestelde vervoerders of aangestelden. 
5.2 Waar GDL GROEP optreedt als logistiek dienstverlener (waaronder, doch niet beperkt tot, opslag, labeling, productidentificatie, orderpicking, kwaliteitscontrole, etc.) al dan 
niet los van, voorafgaand of navolgend op enig transport, is GDL GROEP slechts aansprakelijk voor schade of verlies aan de goederen voor zover dit het gevolg is van haar eigen 
fout of nalatigheid, of voor deze van haar personeel, aangestelden of eventuele onderaannemers. Alleszins is zij niet aansprakelijk in gevallen van overmacht, diefstal met braak 
en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, waterschade, eigen (al dan niet verborgen) gebreken van de goederen en hun verpakking, huur- en staangelden en het niet of onjuist 
meedelen van gegevens of instructies door de contractspartij en/of door derden. 
5.3 In haar hoedanigheid van commissionair-expediteur is GDL GROEP slechts aansprakelijk voor de fouten of verzuimen, door haarzelf begaan bij de uitvoering van de haar 
gegeven opdracht. 
5.4 Betreffen de prestaties van GDL GROEP logistieke dienstverlening of expeditie, dan is zij, behoudens in zoverre enige dwingend toepasselijke regelgeving zou spelen of 
ingeval van opzet, steeds ertoe gerechtigd om haar aansprakelijkheid te beperken tot 5 euro per beschadigd of ontbrekend kg brutogewicht, met een maximum van 25.000 
euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. 
5.5 Voor wat betreft schade aan andere goederen (roerend en onroerend) dan de door haar behandelde goederen (zoals de gebouwen of installaties waar goederen moeten 
geladen of afgeleverd worden) is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot 2.500 EUR. 
5.6GDL GROEP kan–in welke hoedanigheid ook–nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade zoals (waaronder, doch niet beperkt tot, winstderving, 
administratieve kosten, boetes aan derden, technische werkloosheid, schade wegens productieverlies, etc.) 
5.7 Onverminderd eventueel toepasselijke dwingrechtelijke regelgeving verjaren en vervallen alle mogelijke aanspraken van de contractspartij jegens GDL GROEP uit hoofde 
van deze overeenkomst, door het enkele verloop van een jaar te rekenen vanaf de datum van het incident dat daartoe aanleiding heeft gegeven 
6. Pand en retentierecht 
GDL GROEP zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materialen en/of goederen die zij verzendt, transporteert, opslaat, bewerkt, of op enige wijze onder 
zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die haar contractspartij, uit welke oorzaak dan ook, aan GDL GROEP verschuldigd is of verschuldigd zal zijn. 
Deze rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het schadebeding en eventuele kosten. 
Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot kunnen worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de contractspartij voldoende zekerheden 
heeft gesteld ten belope van het door GDL GROEP ingevorderde bedrag én de contractspartij zich verbonden heeft tot het binnen een zekere termijn voldoen van de 
ingevorderde bedragen, eens deze zijn komen vast te staan. 
7. Schuldvergelijking 
Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal GDL GROEP schuldvergelijking dan 
wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die GDL GROEP ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, of die deze laatsten op de GDL 
GROEP hebben. 
Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag 
of enige samenloop. 
Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Wet d.d. 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden art. 1295 B.W. niet van toepassing verklaard. 
De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op 
contractuele dan wel op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, waaronder niet-limitatief begrepen kan worden: betalings- en 
leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te behouden en elke andere 
verplichting, dan wel vereiste. 
Voor zover een contractspartij van de GDL GROEP een factor wenst in te schakelen, dan verplicht zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot 
schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De contractspartij verplicht zich ertoe de GDL GROEP te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de ingeschakelde factor die 
verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. 
8. Slotbepalingen 
Op alle (contractuele) relaties tussen GDL GROEP en haar contractspartij is het Belgisch recht van toepassing. 
Met betrekking tot geschillen tussen partijen zijn de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van GDL GROEP bevoegd, zulks onverminderd elke dwingend toepasselijke 
regelgeving. 
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van 
toepassing zullen blijven. 




