
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN JOOSEN CONTAINER HUB (JCH) GROUP JOOSEN 

CONDITIONS GÉNÉRALES JOOSEN CONTAINER HUB (JCH) GROUP JOOSEN 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS JOOSEN CONTAINER HUB (JCH) GROUP JOOSEN 

 

1. Toepasselijkheid, bevoegdheid en toepasselijk recht – applicabilité, compétence et droit 

applicable –  applicability, jurisdiction and applicable law 

 

Op alle verrichtingen en diensten van JOOSEN CONTAINER HUB (JCH) zijn volgende algemene 

voorwaarden toepasselijk. Enkel de Nederlandse tekst ervan is bindend. De overeenkomsten tussen 

JCH en de klant zullen voor het overige uitsluitend worden beheerst door Belgisch recht. 

 

De rechtbanken van Antwerpen, en waar toepasselijk, het vredegerecht van het 6de kanton te 

Antwerpen, zullen uitsluitend bevoegd zijn voor geschillen betreffende de aan deze algemene 

voorwaarden onderworpen overeenkomsten en verrichtingen, zelfs bij pluraliteit van verweerders. 

JCH behoudt echter het recht om haar vorderingen voor elke andere bevoegde rechter te brengen. 

 

Toutes les opérations et services de JOOSEN CONTAINER HUB (JCH) seront soumises aux 

conditions générales suivantes. Seul le texte Néerlandais de ces conditions générales sera 

déterminant.  Toutes les conventions et opérations entre JCH et le client seront en outre soumises 

exclusivement au droit belge. 

 

Les tribunaux d’Anvers, et le cas échéant la justice de paix du 6ième canton d’Anvers, seront 

exclusivement compétents pour connaître des litiges concernant les conventions et opérations 

soumises aux présentes conditions générales, et ce même en cas de pluralité de défendeurs. JCH 

se réserve toutefois le droit d’introduire ses demandes devant tout autre juge compétent. 

 

All the transactions and services of JOOSEN CONTAINER HUB (JCH) will be subject to the 

following general terms and conditions.  Only the Dutch version of these general terms and 

conditions will be binding.  Furthermore all contracts and transactions subject to these general terms 

and conditions will be exclusively subject to Belgian Law. 

 

Any dispute concerning the contracts and operations to which these general terms and conditions 

apply shall fall under the exclusive jurisdiction of the Courts of Antwerp, were applicable the 

‘vrederechter’ of the 6th Canton of Antwerp, even in case there are several defendants. JCH will 

however retain the right to bring her claims before any other competent court  

 

 

2. Omschrijving van de dienst van JCH 

 

JOOSEN CONTAINER HUB (hierna JCH) en GROUP JOOSEN zijn handelsnamen van de NV 

TRANSPORT JOOSEN. JCH is in deze algemene voorwaarden de NV TRANSPORT JOOSEN. 
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Met klant wordt hierna bedoeld elke (rechts)persoon die een beroep doet op de dienst van JCH, 

ongeacht of deze persoon ook instaat voor de betaling van de factuur van JCH betreffende die 

dienst, alsook elke (rechts)persoon die instaat voor de betaling van de facturen van JCH. 

 

De dienst van JCH bestaat er uitsluitend in dat JCH containers van opleggers/vrachtwagens afzet al 

dan niet om ze te stapelen (‘stacken’) op een terrein dat JCH ter beschikking stelt van de klant en in 

het terug opzetten op opleggers/vrachtwagens van deze containers al dan niet na hun verblijf op het 

door JCH ter beschikking gestelde terrein.  

 

JCH stelt verder ruimte op het bedoelde terrein ter beschikking van de klant om er zijn containers te 

stockeren en/of opleggers te parkeren, doch JCH zal nooit als bewaarnemer kunnen worden 

aangezien, aangezien het louter om een ter beschikking stellen van ruimte gaat, die bijgevolg geen 

verplichting inhoudt met betrekking tot het toezicht en de bewaking van containers en/of opleggers. 

 

Indien in het kader van de dienst van JCH andere handelingen worden gesteld of diensten geleverd, 

zullen deze van louter ondergeschikte orde zijn, en niet tot de wezenlijke verplichtingen van JCH 

behoren.  

 

De diensten van de NV TRANSPORT JOOSEN in het kader van JCH zijn onderworpen aan deze 

algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder de 

voorwaarden van de klant. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant 

aanvaard door het enkele feit dat hij beroep doet op de diensten van JCH. 

 

3. Vrijwaring door de klant 

 

De klant is aansprakelijk voor elke schade die JCH of derden zouden lijden door een gebrek of een 

eigenschap van de containers, opleggers of goederen die de klant op het terrein van JCH plaatst.  

 

Op het terrein dat JCH ter beschikking stelt, mogen geen gevaarlijke goederen (ADR) worden 

gestald of opgeslagen. De klant garandeert dat de containers die hij op het terrein van JCH plaatst 

geen gevaarlijke goederen bevatten en zal onbeperkt aansprakelijk zijn voor elke schade die JCH of 

derden zouden lijden als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke goederen in de containers die 

hij op het terrein van JCH plaatst en zal JCH bovendien vrijwaren van elke aanspraak van derden 

wegens de aanwezigheid van gevaarlijke goederen, daarin begrepen boetes of vervolgingen van de 

bevoegde overheden, en dit zelfs wanneer de klant onwetend is van de aanwezigheid van deze 

gevaarlijke goederen. 
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De klant zal aan JCH alle nodige informatie bezorgen over de identiteit van de persoon die de 

containers of opleggers komt afhalen op het terrein dat door JCH ter beschikking wordt gesteld. JCH 

is slechts gehouden een eenvoudige controle te doen van de identiteit van de persoon die de 

containers of opleggers komt afhalen en dit louter aan de hand van de gegevens verschaft door de 

klant. JCH zal niet verplicht zijn andere gegevens te controleren dan de door de klant verschafte 

gegevens. JCH zal niet aansprakelijk zijn wanneer de door de klant verschafte gegevens onjuist of 

onvolledig zijn, noch wanneer de containers of opleggers, ondanks een eenvoudige controle aan de 

hand van de door de klant verstrekte gegevens, niet door de juiste persoon worden afgehaald. JCH 

zal het recht hebben de afgifte van containers of opleggers te weigeren aan elke persoon die deze 

goederen komt afhalen en van wie de identiteit niet in alle opzichten beantwoordt aan de door de 

klant verschafte inlichtingen. 

 

JCH zal geen enkele verbintenis noch aansprakelijkheid opnemen tegenover de (rechts)persoon die 

de containers of opleggers komt afhalen, tenzij deze persoon de klant is die de container of oplegger 

op het terrein van JCH heeft geplaatst, of die de dienst van JCH heeft gereserveerd. 

 

4. Tarief van de dienst, uurregeling en procedureregeling: het JCH-reglement 

 

Tenzij JCH met de klant een andersluidende bijzondere overeenkomst sluit, zal de klant de prijs van 

de dienst van JCH betalen zoals die blijkt uit het tarief opgenomen in het op het ogenblik van de 

reservatie toepasselijke JCH-reglement. 

 

Het afhalen van de containers gebeurt op het terrein ter beschikking gesteld door JCH op het 

overeengekomen tijdstip en dit ten laatste binnen 48u, bij gebreke waaraan een vergoeding zal 

worden aangerekend aan de klant door JCH volgens het tarief van JCH, opgenomen in het JCH-

reglement, zoals het toepasselijk zal zijn op het ogenblik van het verstrijken van de genoemde 

periode van 48u. 

 

De containers kunnen worden afgezet en opgehaald tijdens de gebruikelijke openingsuren van JCH 

vermeld in het JCH-reglement. 

 

De klant zal de procedures voor de aanlevering en afhaling van opleggers en containers, 

opgenomen in het JCH-reglement, en die toepasselijk zijn op het ogenblik van het aanleveren of van 

het afhalen van de opleggers of containers, naleven. De klant staat in voor de naleving van deze 

procedureregeling door de (rechts)personen die de containers en/of opleggers aanleveren of 

afhalen. 

 

Het JCH-reglement wordt bekend gemaakt op de website www.GROUPJOOSEN.be, en een kopie 

ervan kan te allen tijde worden opgevraagd bij JCH. Het JCH-reglement maakt deel uit van de 

http://www.groupjoosen.be/
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overeenkomst tussen de klant en JCH zonder dat het echter afbreuk kan doen aan de bijzondere en 

aan deze algemene voorwaarden van de overeenkomst tussen JCH en de klant.  

 

JCH heeft te allen tijde het recht om redelijke wijzigingen aan te brengen aan het JCH-reglement. 

Wijzigingen aan het JCH-reglement worden toepasselijk vanaf hun bekendmaking op de website 

www.GROUPJOOSEN.be. 

 

5. Uitwisselen van containers voor hergebruik 

 

De klant kan vragen om een lege container die een andere klant stockeert op het terrein dat JCH ter 

beschikking stelt, te mogen overnemen en hergebruiken. Deze vraag kan onder meer worden 

gesteld via de website www.EUROTRANSCON.com, of anderszins. De klant die op deze wijze een 

container van een andere klant hergebruikt zal het akkoord inwinnen zowel van de zeevervoerder of 

de rederij die de container ter beschikking heeft gesteld, als van de klant die de container op het 

terrein dat JCH ter beschikking stelt, heeft afgezet. Deze toestemmingen kunnen onder meer 

worden gegeven via de daartoe op de website www.EUROTRANSCON.com voorgeschreven 

procedure. De berichten die via de website www.EUROTRANSCON.com worden gewisseld in dat 

verband zullen tegen de klant de bewijswaarde hebben van een onderhandse akte. 

 

6. Aansprakelijkheid en beperking 

 

JCH neemt uitsluitend inspanningsverbintenissen op tegenover de klant, betreffende de in artikel 1 

omschreven dienst. JCH zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van haar 

bewezen fouten bij de behandeling van containers of opleggers. 

 

De containers, opleggers en goederen verblijven geheel op risico van de klant en van hun eigenaar 

op de terreinen van JCH. Bijgevolg zal JCH nooit aansprakelijk zijn voor verlies van of schade aan 

materieel, containers, opleggers, goederen of personen ontstaan tijdens hun verblijf op het terrein 

dat JCH ter beschikking stelt, ongeacht de oorzaak van het verlies of de schade, zoals onder meer 

maar niet beperkt tot letsel, schade of verlies door diefstal, brand, weersomstandigheden, gebrek 

van het terrein, zijn infrastructuur of ondergrond, vandalisme en in het algemeen daden van derden. 

JCH neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de inhoud en de staat van de containers of 

opleggers. 

 

JCH zal het terrein – dat JCH ook gebruikt voor het plaatsen van eigen goederen en materieel – 

waar de containers en opleggers worden geplaatst, beveiligen met een omheining en 

camerabewaking. JCH staat echter niet in voor de goede werking of de deugdelijkheid van deze 

veiligheidsvoorzieningen en verbindt zich er enkel toe zich redelijke inspanningen te getroosten om 

deze voorzieningen in goede staat van werking te onderhouden. JCH zal echter nooit aansprakelijk 

http://www.groupjoosen.be/
http://www.eurotranscon.com/
http://www.eurotranscon.com/
http://www.eurotranscon.com/
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zijn voor enig gebrek of panne van deze voorzieningen, ongeacht de oorzaak ervan met uitzondering 

van opzettelijke daden van JCH zelf. 

 

In elk geval, en ongeacht de grond van de aansprakelijkheid, zal de aansprakelijkheid van JCH voor 

welke schade of verlies dan ook, zowel voor immateriële, materiële als voor letselschade, beperkt 

zijn tot 8,33 SDR (special drawing rights - speciale trekkingsrechten van het IMF) per kilogram 

verloren of beschadigde goederen waar toepasselijk, met een maximum bedrag van 25.000,00 EUR 

per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. 

 

7. Verjaring en verval 

 

Tenzij de klant een schriftelijk voorbehoud maakt tegenover JCH, waarin de algemene aard van het 

verlies of de beschadiging is aangegeven, op het ogenblik van het afhalen van de container of 

oplegger in geval van uiterlijk zichtbare schade of verlies, of binnen de drie dagen volgend op dit 

afhalen in geval van onzichtbare schade of verlies, zal de klant vervallen zijn van elke aanspraak op 

schadevergoeding wegens schade of verlies. 

 

Alle vorderingen tegen JCH, van welke aard ook, waartoe de dienst van JCH aanleiding zou geven, 

verjaren door verloop van één jaar vanaf de dag volgend op het feit of voorval dat tot de vordering 

aanleiding geeft, zelfs wanneer de vordering ontstaat uit een misdrijf of een als misdrijf omschreven 

feit. 

 

8. Betalingsvoorwaarden en zekerheden 

 

Alle facturen van JCH zijn contant betaalbaar tenzij op de factuur zelf een andere vervaldatum is 

aangegeven.  

 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling een interest opleveren tegen de interestvoet bepaald volgens artikel 5 van 

de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, 

zonder dat deze intrestvoet echter lager zal zijn dan 10 % per jaar. 

 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag bovendien van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag inclusief 

de BTW, met een minimum van 125,00 EUR, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. 

 

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle nog niet vervallen schuldvorderingen van JCH op 

de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 
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De klant zal nooit de schuldvergelijking kunnen toepassen tussen een vordering die hij zal menen te 

hebben tegen JCH, van welke aard en oorsprong ook, en de facturen van JCH.  

 

JCH zal tot zekerheid van alle vorderingen die zij tegen de klant zal hebben, beschikken over een 

pandrecht en een retentierecht op alle containers, opleggers en goederen die de klant op het terrein, 

dat door JCH ter beschikking wordt gesteld, plaatst, ongeacht of de vorderingen ook betrekking 

hebben op de containers, opleggers en goederen in kwestie. Alle op het terrein, dat door JCH ter 

beschikking wordt gesteld, geplaatste containers, en goederen, en alle facturen van JCH worden 

beschouwd als deel uitmakend van een zelfde overeenkomst, die niet vatbaar is voor verdeling. De 

klant garandeert in dit verband het beschikkingsrecht te hebben over deze containers, opleggers en 

goederen, tenzij hij voorafgaand aan het parkeren of plaatsen van de containers of opleggers 

schriftelijk heeft te kennen gegeven geen beschikkingsrecht over de containers, opleggers of 

goederen te hebben.  

  

 


