Verkoopsvoorwaarden
Al onze prijzen en prestaties geschieden op basis van de:
• Algemene Voorwaarden voor de Goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten
aan de haven van Antwerpen (ABAS-KVBG Voorwaarden), neergelegd ter griffie van
de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen op 26.03.2009, dewelke van kracht
zijn vanaf 01.04.2009.
• Antwerpse Voorwaarden voor de opslag en de behandeling van vloeistoffen, versie 15.12.2008,
uitgegeven door BATO (Belgian Association of Tank Operators) en neergelegd ter griffie van de
Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen.
• Transport: Zowel nationaal als internationaal. Zijn onderworpen aan de dwingende bepalingen van
het CMR-Verdrag van Genève van 19 mei 1956, opgenomen in de Belgische Wet (Wet van
04.09.1962, BS 08.11.1962 en de Wet van 03.05.1999, BS 30.06.1999).
• N.B. : Vermelding van factuurnummer bij elke betaling a.u.b.
Klachten dienen te gebeuren binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
Het onbetaald blijven van een factuur op de vervaldag, wordt met de wettelijke intrest verhoogd.
In geval van betwistingen / geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
Indien NV AFC eisende partij is, mag zij het geschil voor om het even welke bevoegde rechtbank
brengen.
• General Data Protection Regulation (GDPR): Voor het verantwoord behandelen van uw
persoonlijke data verwijzen wij naar ons GDPR-charter op onze website
http://www.adpo.com/ADPO/EN/downloads.php

Sales conditions
Our services are performed on basis of the:
• General Conditions for the Handling of Goods and Related Activities in the Port of Antwerp (ABASKVBG Conditions), filed with the Registry of the Chamber of Commerce and Industry of Antwerp on
26.03.2009, which have been in force since 01.04.2009.
• Antwerp Conditions for the Storage and Handling of Liquids, version of 15.12.2008, issued by
BATO (Belgian Association of Tank Operators) and filed with the Registry of the Chamber of
Commerce and Industry of Antwerp.
• Transport: Both national and international transport are subject to the compulsory provisions of the
CMR Convention of Geneva of 19 May 1956, transposed into Belgian law (Act of 04.09.1962,
Belgian Official Journal of 08.11.1962 and the Act of 03.05.1999, Belgian Official Journal of
30.06.1999).
• Note: Please mention our invoice number on all of your payments.
Complaints must be made within 15 days after receipt of the invoice.
Invoices that are not paid by their due date will be increased by the legal interest rate.
Any disputes that might arise between the parties shall be submitted only to the competent courts
of Antwerp.
However, if NV AFC is the plaintiff, it may submit the dispute to any competent court.
• General Data Protection Regulation (GDPR): For the responsible handling of your personal data,
we refer to our GDPR charter on our website http://www.adpo.com/ADPO/EN/downloads.php

