ALGEMENE VOORWAARDEN CertiWeight bvba
1. Voorwerp van de dienstverlening door CertiWeight
Overeenkomstig de wijzigingen aan de SOLAS-Conventie moet de verlader-verzender vanaf 1
juli 2016 voor elke maritiem containervervoer bij verscheping een geverifieerd brutogewicht
(VGM) tijdig aanmelden aan schip en terminal, zonder hetwelk de container niet aan boord
van het zeeschip mag worden geladen.
CertiWeight voert wegingen uit conform de SOLAS-normering om een geldig VGM-certificaat
af te leveren. Voor de elektronische verzameling, verwerking en bewaring van alle voor de
dienstverlening relevante gegevens van de klant, doet CertiWeight een beroep op het cloudplatform van AVANTIDA. Ook de betaling van de dienstverlening en de verzending van het
VGM wordt verzorgd door AVANTIDA. In dit verband komt een rechtstreekse contractuele
relatie tot stand tussen AVANTIDA en de klant en kunnen geen aanspraken worden
geformuleerd door de klant jegens CertiWeight. Deze contractuele relatie tussen AVANTIDA
en de klant wordt uitsluitend beheerst door de door AVANTIDA gehanteerde terms of service
and privacy policy (Zie hier). Enerzijds stelt CertiWeight de geijkte weeginstallatie ter
beschikking en anderzijds beheert zij een geïnformatiseerd systeem waarbij het certificaat van
weging volledig automatisch wordt bezorgd aan de door de klant opgegeven rederij. Het
overzicht van de door CertiWeight uitgebate weegpunten is op elk ogenblik op de website van
CertiWeight raadpleegbaar.
CertiWeight gaat de inspanningsverbintenis aan om de weging zo accuraat mogelijk uit te
voeren, waarbij een tolerantie van 5 % aanvaard wordt, conform het ontwerp van KB van de
DG Scheepvaart.
De gewichten worden online ter beschikking gesteld in de CertiWeight ‘cloud’ solution. Na
betaling wordt het VGM-certificaat aan de rederij én klant elektronisch doorgestuurd.
De online aankoop van het VGM-gewicht impliceert het onherroepelijk akkoord van de klant
met deze algemene voorwaarden.
2. Aansprakelijkheid
De klant draagt de volledige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van alle door
hem aangeleverde informatie betreffende de aanmeldgegevens: containernummer,
bookingnummer, sealnummer, rederij en deepsea terminal.
Een onmiddellijke weging bij aanbieding van een of meer containers wordt niet gegarandeerd
door CertiWeight zodat de kosten die de klant draagt gerelateerd aan de wachttijd in een
weegpunt nooit op CertiWeight kunnen worden verhaald.
In het bijzonder is CertiWeight jegens de klant niet aansprakelijk voor volgende, niet-limitatief
op te vatten gevallen:

- technische defecten aan de weeginstallatie. Deze leiden tot schorsing van de overeenkomst
en de klant kan zich ofwel tot een ander weegpunt richten ofwel op een later ogenblik opnieuw
aandienen;
- geen tijdige aflevering van het certificaat aan de rederij, te wijten aan gebrekkige werking
van de software en/of de internetapplicaties gehanteerd bij de dienstverlening en de dataoverdracht en/of uitvallen van de computers bij CertiWeight;
- het verlies van het weegcertificaat door de rederij, of de verkeerde aanwending of toewijzing
ervan.
In elk geval is de aansprakelijkheid voor fouten gepleegd door CertiWeight die een bewezen
schade zouden hebben veroorzaakt bij de klant beperkt tot een plafond van 1.000.000 EUR
per schadegeval.
Onverminderd de aansprakelijkheid van de transporteur, is de klant zelf volledig aansprakelijk
voor schade veroorzaakt bij het aanrijden van de container en/of door de manipulatie van de
container tijdens de weging, aan de (verschillende onderdelen van) de weeginstallaties en/of
ten gevolge van het verlies van de inhoud van de container op de locatie van de weging (bv.
door lekkages). De klant zal alle schade die aldus werd veroorzaakt op eerste verzoek
vergoeden.
Het certificaat van weging wordt enkel afgeleverd ten behoeve van de klant en wordt namens
hem bij de rederij afgeleverd. Het doet voor CertiWeight geen verbintenissen t.a.v. de rederij
ontstaan, noch t.a.v. de eindontvanger na zeevervoer, of welke andere derde dan ook.
In geen geval is CertiWeight jegens de klant aansprakelijk voor fouten gepleegd door
AVANTIDA.
3. Klantgegevens
Door een beroep te doen op de dienstverlening van CertiWeight geeft de klant uitdrukkelijk
toestemming aan CertiWeight om de volgende gegevens aan het NxtPort Dataplatform over
te maken:
-

Identificatie klant (naam aankoper certificaat)
Identificatie rederij
Datum aankoop certificaat
Datum weging
Containernummer
Gewicht container (in kg)
Export boeking referentie

De klant kan zich op elk moment uitdrukkelijk verzetten tegen de opname van vermelde
gegevens in het NxtPort dataplatform via een mailbericht gericht aan
support@certiweight.com.

4. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Alle geschillen die zouden rijzen m.b.t. de dienstverlening door CertiWeight worden beheerst
door het Belgische recht. Alleen de rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) is bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

