Bijzondere voorwaarden ADM – Team Heavy Weight voor onderaannemers
Naast de Algemene Voorwaarden, dienen de onderaannemers van ADM – Team Heavy Weight nog de
volgende punten in acht te nemen wanneer zij met ADM – Team Heavy Weight samenwerken:
1. De onderaannemer bevestigt bij deze dat hij over de nodige vergunningen beschikt om het beoogde
transport te mogen uitvoeren. Tevens bevestigt hij dat de door hem ingezette voertuigen aan alle technische
en administratieve eisen voldoen. De onderaannemer gebruikt steeds het type van voertuig dat door ADM –
Team Heavy Weight werd besteld. Voor het inzetten van een ander soort voertuig dient er voorafgaandelijk
toestemming te worden bekomen. Bij internationale trajecten zal de onderaannemer er tevens voor zorgen
dat hij alle technische en administratieve voorschriften naleeft van de landen waardoor het transport voor de
onderaannemer loopt. Wanneer ADM – Team Heavy Weight, op welke wijze ook, schade heeft door de
niet-naleving van de voorschriften, zal de onderaannemer integraal gehouden zijn om alle bewezen schade
te vergoeden.
2. De onderaannemer zorgt er in het bijzonder voor dat de toegelaten hoogte en breedte van de lading nooit
overschreden wordt. Tevens zal het maximaal toegelaten gewicht niet overschreden wordt.
Tevens zal het maximaal toegelaten gewicht niet overschreden worden gedurende het transport.
3. De onderaannemer mag de lading nooit gedurende het transport herladen of anders stuwen zonder overleg
en toestemming van ADM – Team Heavy Weight. Evenmin mogen er andere goederen bijgeladen worden
zonder toestemming van ADM – Team Heavy Weight. In geval van problemen met de lading gedurende
het transport zal de onderaannemer steeds ADM – Team Heavy Weight verwittigen alvorens
bewarende maatregelen te nemen en/of kosten uit te stellen.
4. De chauffeurs van de onderaannemer dienen over de nodige ervaring en bekwaamheid te beschikken. ADM
– Team Heavy Weight heeft het recht om van de onderaannemer te vragen een bepaalde chauffeur niet in te
schakelen voor haar opdrachten. De onderaannemer waakt erover dat zijn personeel over alle, correcte
informatie beschikt en de nodige documentatie heeft om het transport incidentloos te laten verlopen. (In het
bijzonder omtrent het transport van gevaarlijke stoffen dient de chauffeur vertrouwd te zijn gemaakt met het
product en met de nodige maatregelen die in geval van een incident dienen genomen te worden).
De chauffeurs dienen de wettelijk voorziene rusttijden gedurende het transport in acht te nemen.
5. De onderaannemer zorgt ervoor dat zijn chauffeur de goederen bij de inontvangstneming zorgvuldig
controleert en dat de nodige voorbehouden op het vervoersdocument worden gemaakt. Wanneer de lading
duidelijk andere afmetingen heeft dan oorspronkelijk voorzien, wordt dit onmiddellijk op de vrachtbrief
genoteerd. De chauffeur gedraagt zich steeds correct tegenover de ladingbelanghebbenden.
In geval van problemen dient de chauffeur steeds contact met zijn werkgever te nemen, die op zijn
beurt ADM – Team Heavy Weight om instructies vraagt. Vooral de effectieve laad- en lostijden worden
zorgvuldig op het vervoersdocument opgegeven. Wanneer de ladingbelanghebbenden geen vrachtbrief
hebben opgesteld, zorgt de onderaannemer of diens chauffeur ervoor dat er een vrachtbrief wordt opgesteld
die alle nuttige en noodzakelijke gegevens omtrent het transport vermeldt.
6. De onderaannemer leeft de bedongen afleveringstermijnen stipt na. Zo er geen termijn voorzien is zal de
onderaannemer alleszins het transport binnen de 48 uur aanvangen nadat de opdracht is gegeven en/of alle
nodige vergunningen en begeleidende documenten werden ontvangen. Indien de lading op een bepaald
kantoor dient gedeouaneerd te worden, zorgt de onderaannemer ervoor dat de dedouanering exact bij het
opgegeven kantoor plaatsvindt en dat het transport zodanig wordt georganiseerd dat de chauffeur aldaar
toekomt op het tijdstip dat het kantoor geopend is.
7. De onderaannemer en diens personeel in het bijzonder zorgt 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 landingbelanghebbenden te verstrekken aan onbevoegde derden.

8. De onderaannemer dient zich voldoende te verzekeren voor de transportrisico’s die hij zou kunnen open.
In geval van een CMR-transport mag de dekking van de verzekeraars niet beperkt blijven tot de CMRlimitaites of uitgesloten zijn bij zware fout, gelijk te stellen met opzet (art.29CMR) in hoofde van de
verzekerde vervoerder. De onderaannemer verbind zich ertoe om de eerste verzoek van ADM – Team
Heavy Weight haar verzekeringspolis ter inzage voor te leggen en om alle latere wijzigingen aan de
polisvoorwaarden spontaan mee te delen.
9. De vrachtgelden en kostennota’s van de onderaannemer zullen slechts voldaan worden nadat ADM – Team
Heavy Weight een origineel exemplaar, getekend voor ontvangst van de goederen door de bestemmeling,
heeft teruggekregen. Mocht de bestemmeling om een of andere reden weigeren de vrachtbrief te tekenen,
dan zal de chauffeur van deze weigering duidelijk melding maken op het vervoersdocument en onmiddellijk
contact opnemen met de werkgever en/of ADM – Team Heavy Weight voor verdere instructies.
Kostennota’s en/of eventuele meerprijzen zijn slechts verschuldigd indien de gemaakte kosten of
meerprijzen voorafgaandelijk werden besproken met ADM – Team Heavy Weight.
10. De onderaannemer dient deze voorwaarden te dateren en voor akkoord getekend terug te bezorgen aan
ADM – Team Heavy Weight. Wanneer de onderaannemer de bedongen opdracht uitvoert zonder binnen de
20 dagen na het toezenden van deze voorwaarden opmerkingen te maken, wordt de onderaannemer geacht
stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met bovenvermelde voorwaarden.
11. Deze bijzondere voorwaarden worden bovendien aangevuld met de algemene voorwaarden van ADM –
Team Heavy Weight. Op alle voorwaarden van ADM – Team Heavy Weight is steeds het Belgisch recht
van toepassing. In geval van enig geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd hiervan
kennis te nemen.

