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Met de ontvangst van onze laadopdracht bevestigt u de opdracht voor dit transport, inclusief de naleving van laad- en lostijden, en vragen wij u om 
volgende punten in acht te nemen: 
 

1. Op al uw en onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard 
van de werkzaamheden, de meest recente versies van de 
volgende (algemene) voorwaarden van toepassing:  

a. Wegvervoer binnen Nederland: Algemene 
Vervoercondities 2002 (Stichting Vervoeradres)  

b. Grensoverschrijdend wegvervoer: het CMR-verdrag, 
aangevuld met de Algemene Vervoercondities 2002 
(Stichting Vervoeradres) 

Voornoemde algemene voorwaarden zijn in te zien en kunnen als 
pdf worden opgeslagen door op de link van de voorwaarden te 
klikken, zij zijn in te zien op https://wijsen.nl/nl/over-
wijsen/voorwaarden/ en worden op verzoek kosteloos 
toegezonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden 
gehanteerd door de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

2. Hiermee verklaart u tevens het transport uit te voeren conform alle 
nationale en internationale wetgevingen en voorschriften van de 
landen waardoor het transport loopt 

3. De nodige vergunningen en verzekeringen, alsook 
exploitatievergunningen dienen beschikbaar te zijn voor het 
uitvoeren van de ontvangen transporten 

4. De ingezette voertuigen moeten aan alle technische en 
administratieve eisen voldoen en dienen steeds goed (preventief) 
onderhouden en proper te zijn. Er gebeuren pre-checks en 
regelmatige controles voor, tijdens en na laden/lossen op 
defecten, lekken, barsten, uitrustingen en er gebeurt een 
adequate rapportage/opvolging 

5. De Laadruimte moet schoon, droog en reukloos zijn, heeft een 
stevige vloer en een waterdicht dekzeil. De lading mag niet nat 
worden. 

6. Chauffeurs beschikken over de nodige ervaring en bekwaamheid 
en dienen de wettelijke en klantspecifieke eisen en instructies te 
kennen en op te volgen 

7. Chauffeurs en operationele medewerkers beschikken over 
geldige licenties en certificaten voor het uitvoeren van specifieke 
transporten (oa ADR, ….) 

8. Er dienen voldoende maatregelen en voorzieningen genomen te 
worden m.b.t. ladingzekering en beveiliging cfr. de wettelijke 
voorschriften en volgens de aard van de goederen. Alle onveilige 
situaties worden gemeld. 

9. Rij en rusttijden worden strikt nageleefd, en hiervan wordt een 
administratie bijgehouden 

10. De onderaannemer beschikt over een beleid en instructies m.b.t. 
drugs en alcohol, verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en 
verbod tot smartphone gebruik en bellen tijdens het rijden, 
aanpassing rijgedrag bij veranderde weersomstandigheden en 
gebruik valharnas bij werken op hoogte. 

11. Transporten worden door U niet verder in onderaanneming 
gegeven, zonder voorafgaandelijk akkoord van Wijsen Logistics 

12. In geval van gevarengoed wordt er een DGSA aangeduid 
(dangerous goods safety advisor) met duidelijke taken en 
verantwoordelijkheden en worden voertuigen gekeurd en getest 
volgens ADR voorschriften, alsook duidelijke instructies in geval 
van afwijkingen, gevaren tijdens transport 

13. De nodige wettelijke en specifieke PBM’s en nooduitrustingen 
worden gebruikt, en er zijn noodplannen en noodnummers 
beschikbaar 24/7 

14. De chauffeurs moeten ten minste basis Nederlands, Frans, 
Engels of Duits begrijpen en spreken. 

15. De lading dient steeds gecontroleerd te worden op aantal, 
beschadigingen en ordernummers opdat de nodige informatie op 
het vervoersdocument wordt vermeld.  (effectieve laad-en 
lostijden, afwijkingen, palletruil,…) 
Bij afwijkingen dient Wijsen Logistics direct gecontacteerd te 
worden 

16. De chauffeur verzekert dat transport en douane documenten, 
alsook EIR ‘Equipment Interchange Receipts” worden 
overhandigd aan alle betrokken partijen en dat de nodige 
etiketteringen (veiligheidsplaten-etiketten-ADR en IMDG) zijn 
aangebracht/verwijderd.  

17. Bij afwijkingen of problemen van welke aard ook neemt de 
chauffeur direct contact op met de werkgever, die op zijn beurt 
Wijsen Logistics om verdere instructies vraagt. Er dient steeds 
melding gemaakt te worden op het vervoersdocument  

18. Indien u europallets moet ruilen is dit zowel op laad- als losadres 
en steeds met vermelding op  de CMR.  

19. In geval van goederenschade, behoudt Wijsen Logistics het recht 
om de waarde van de schade af te houden van de openstaande 
facturen totdat de schade volledig geregeld wordt via de 
verzekering van de onderaannemer;  

20. De chauffeur laat het voertuig/lading nooit onbewaakt achter en 
het voertuig dient steeds in gekoppelde toestand te blijven 

21. De chauffeurs dienen wielkeggen te gebruiken en dienen de 
lading voldoende te verzekeren door toepassen van de correcte 
ladingzekering (indien van toepassing). Iedere tautliner dient 
minimaal 16 spanriemen, anti slipmatjes en 24 hoekbeschermers 
bij te hebben 

22. Vertrouwelijkheid van operationele en commerciële informatie 
dient te allen tijde gewaarborgd te zijn. 

23. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Wijsen Logistics mag de 
charter/onderaannemer geen contact zoeken noch opnemen met 
de klant/opdrachtgever van het transport. 

24. Extra kosten zijn slechts verschuldigd indien de gemaakte kosten 
op voorhand werden besproken met Wijsen Logistics.  In geval 
van wachturen moet dit duidelijk vermeld worden op de 
vrachtbrief-CMR en getekend worden door de tegenpartij.  Wijsen 
Logistics moet onmiddellijk verwittigd worden en dient de 
getekende CMR binnen 24u na de transportdatum per mail te 
ontvangen. De originele afgetekende CMR dient nog steeds per 
post aan Wijsen Logistics bezorgd te worden  

25. Indien u zonder instemming van Wijsen Logistics afwijkt van onze 
instructies moeten wij u verantwoordelijk houden voor alle 
eventuele hieruit voortvloeiende kosten. 

26. Binnen 8 kalenderdagen na uitvoering van dit transport moeten 
de afgetekende CMR en originele leveringsdocumenten 
ontvangen zijn. Bij niet tijdige ontvangst wordt een kost van 50€ 
verrekend op de openstaande facturen. 

27. Bij het ontbreken van de CMR en originele leveringsdocumenten 
of bij niet geruilde europallets/ontbrekende vermelding van 
palletruil op de CMR wordt uw ontvangen factuur ongeboekt 
geretourneerd. 

28. De factuur wordt digitaal aan Wijsen Logistics verstuurd via 
invoice@wijsen.nl met vermelding van het juiste 
referentienummer. De overeengekomen betalingstermijn 
bedraagt 60 dagen einde maand vanaf ontvangst factuur
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