
BEWAARNEMINGS-
OVEREENKOMST

BEROEPSVERENIGING DER BELGISCHE VRIES-EN KOELNIJVERHEID (B.V.B.V.K.)

Tussen de ondergetekenden:

A. Firma: ................................................................................................................................................................................................

hierna de BEWAARNEMER,

met ondernemingsnummer …………………………………………………………………………………......................................

vertegenwoordigd door ……………………………………………………………………………………..…………………………  

in zijn hoedanigheid van …………………………………………………………………………………………………………….....

met adres ……………………………………………………………………………………………………………...…………………

…..............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

en

B. Firma: ...............................................................................................................................................................................................

hierna de BEWAARNEMER,  

met ondernemingsnummer …………………………………………………………………………………......................................

vertegenwoordigd door ………………………………………………………………………………………………..………………  

in zijn hoedanigheid van …………………………………………………………………………………………………………….....

met adres ……………………………………………………………………………………………………………………………...…

…..............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

De BEWAARGEVER verklaart dat de goederen aangeboden ter bewaring en zoals beschreven op de inventarislijst 

eigendom zijn van: …………………………………………………......................……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

en dat zij niet bezwaard zijn door enig beslag of eigendomsbeslag.

Tussen partijen wordt het volgende overeengekomen met toepassing van de Algemene Voorwaarden van de 
B.V.B.V.K.- U.P.B.I.F. zoals bijgevoegd en aan de bijzondere voorwaarden hiernavolgend:



1. VOORWERP VAN OVEREENKOMST

De BEWAARGEVER vertrouwt de goederen zoals beschreven in de inventarislijst toe aan BEWAARNEMER.

De goederen zullen op instructie van de BEWAARGEVER worden gelost en/of geladen en opgeslagen en na 

beëindiging hiervan worden afgeleverd of ter beschikking gesteld aan de door de BEWAARGEVER aangewezen partij.

De BEWAARGEVER blijft gehouden de overeenkomst na te komen, ongeacht of hij de eigenaar, dan wel derde met 

beschikkingsrecht is. In het laatste geval zal hij solidair met de eigenaar gehouden zijn tot nakoming van al zijn 

prestaties.

De overeenkomst van bewaarneming in ............................................................................................................... (locatie) 

is afgesloten voor een onbepaalde duur/ bepaalde duur voor de periode van ...................................................................

De BEWAARGEVER heeft een/geen inventarislijst overhandigd aan de BEWAARNEMER op ..….. / ....... / .....…  (datum) 

met vermelding van het aantal paletten, colli, stukken en indien van toepassing, de bijzonderheden.

De BEWAARNEMER houdt een inventarislijst bij en deelt die op regelmatige basis met de BEWAARGEVER met 

vermelding van het aantal paletten, colli, gewicht en eventueel nader over te komen verdere specificering.

Deze inventarislijst maakt integraal deel uit van deze bewaarnemingsovereenkomst.

Indien de BEWAARGEVER geen inventarislijst heeft overhandigd, worden de teruggegeven goederen beschouwd als 

volledig zonder verhaal van de BEWAARGEVER tegen de BEWAARNEMER.

2. GOEDEREN

Onderstaande goederen ter bewaring worden aangeboden. 

De goederen zullen ingeslagen, opgeslagen en uitgeslagen worden.

• indien de BEWAARNEMER later constateert dat de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, het gewicht, de waarde,  

 specifieke eigenschappen, de temperatuur, de maat of de aard van de goederen onjuist is (of zijn) opgegeven, heeft  

 de BEWAARNEMER het recht de bewaarnemingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden;

• voorbehouden zijn aangeduid met een *: dit voorbehoud betreft goederen waarvan de controle van aantal, gewicht,  

 en/of verpakking niet mogelijk is/ redelijkerwijs niet uit te voeren is;

Omschrijving
goederen

Eenheid/ aantal
(paletten/colli/

anders)

Aanlevering
Verpakking
Soort/ maat

Gewicht
>1.000 kg
< 1.000 kg

Waarde Bijzondere
Eigenschappen

Bijzondere 
instructies

ADR Producttemperatuur+ Locatie 
meting temp.

Luchtvochtigheid
Kooldioxideschade 

Kritische bewaartemperatuur



3. DE WERKZAAMHEDEN/BIJZONDERE OPDRACHTEN

Buiten de reguliere werkzaamheden zoals het inkoelen, inslaan, koelen, invriezen, opslaan en uitslaan verzoekt de 

BEWAARGEVER de BEWAARNEMER om onderstaande bijkomende opdrachten van behandeling en/of bewerking 

van de goederen op zich te nemen:

4. TARIEVEN

Bewaarloon: prijs per pallet/per ton bruto: € ………………  x ……………… (ondeelbare week/dag) 

= € ………………  incl./excl. 21% BTW 

Indien het vooraf afgesproken pallet aantal niet wordt gehaald, wordt minimum € 150 in rekening gebracht per 

ondeelbare week voor administratie kosten.

• Inslag: € ………….......… per pallet of per ton

• Uitslag: € ………….....… per pallet of per ton

• Wikkelen met folie: €  …………..… per pallet

• xx

• xx

• Energietoeslag:  …………...................… x%

5. PRIJSWIJZIGINGEN

De BEWAARNEMER is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren, die onafhankelijk zijn van de wil van de 

BEWAARNEMER en die betrekking hebben op opgelegde cao’s, wetswijzigingen en gewijzigde kosten in brandstof, 

energie, lonen, materiaal, grondstoffen, transport en transport gerelateerde zaken.  

In het geval er sprake is van een verhoging van de kosten kunnen de overeengekomen prijzen en vergoedingen 

onmiddellijk daaraan worden aangepast. 

Zodanige wijzigingen in prijzen/tarieven zullen zo spoedig mogelijk ter kennis van de BEWAARGEVER of, ¬indien er een 

ceel in omloop is, van de laatste aan de Bewaarnemer bekende ceelhouder, worden gebracht. Deze prijswijzigingen 

mogen onmiddellijk in rekening gebracht worden, zowel op de lopende overeenkomsten als op de offertes. 

Omschrijving
goederen

Eenheid/ aantal
(paletten/colli/

anders)

Koelen
invriezen 

ontdooien

Overpakken
Inpakken

Ompakken

Tempereren Wegen
Snijden

Portioneren

Verzamelen
Merken

Stickeren (labellen)
Prijzen

Afvullen
Legen

van vaten,
containers & tanks



6. WAARBORG

De BEWAARGEVER stelt een / geen waarborg ad € …........……. bij aanvang van de bewaarnemingsovereenkomst.

Indien de termijn van bewaarneming langer duurt dan een (1) jaar, kan na het verstrijken van iedere termijn van één (1) 

jaar, het tarief met x% verhoogd worden onverminderd het bepaalde in de artikelen 4 en 47 van de algemene B.V.B.V.K 

voorwaarden.

Het bewaarloon is verschuldigd vanaf de eerste dag van de in bewaargeving en over de volle periode waarvoor de 

ruimte voor de goederen ter beschikking is gesteld. Het bewaarloon en alle verschuldigde kosten moeten voldaan 

worden vóór aflevering en/of afhaling van (ieder deel) de goederen. 

De waarborg zal worden aangewend ter betaling van alle nog openstaande kosten en kosten verbonden aan het 

reinigen en/of repareren van de Koel/Vrieshuisruimte bij de beëindiging van de bewaarnemingsovereenkomst.

Het overschot na verrekening van de kosten zal op een door de BEWAARGEVER aangeduide rekening worden gestort.

De BEWAARGEVER zal gerechtigd zijn de BEWAARNEMER te instrueren een deel van de goederen ter beschikking te 

stellen aan de BEWAARGEVER dan wel aan derden, alsook nieuwe goederen toe te voegen aan de reeds opgeslagen 

goederen aan het op dat ogenblik geldende bewaarloon. 

Dit alles onverminderd het retentierecht van de BEWAARNEMER op ALLE goederen. 

7. VERZEKERING

De BEWAARGEVER kan de BEWAARNEMER verzoeken zijn goederen in “alle risico’s” te verzekeren aan een waarde 

van € ……......………… 

De maandelijkse kosten van deze premie bedragen € ……......………… exclusief taksen en administratiekosten en 

worden in rekening gebracht aan de BEWAARGEVER. De BEWAARGEVER verklaart de draagwijdte van de 

dekking van een polis “alle risico’s” te kennen. 

OF

De BEWAARGEVER heeft een eigen verzekeraar, te weten: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….........................................................………………

die zijn goederen in bewaring verzekert tegen” alle risico’s”. In deze polis is een afstand van verhaal voorzien ten 

opzichte van de BEWAARNEMER. 

De BEWAARGEVER heeft hiervan op ……….. / ................ / ...………  (datum) bewijs voorgelegd.

Indien de BEWAARGEVER niet in staat is hiervan een bewijs te leveren, kan de BEWAARNEMER weigeren de goederen 

in bewaring te nemen en is de BEWAARGEVER in ieder geval verplicht de BEWAARNEMER te vrijwaren jegens diens 

verzekeraar.



8. BIJKOMENDE KOSTEN

Transport: € …………...........…… conform offerte

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Tijdens de bewaarneming wordt een forfaitair bedrag van € …………...........…… aangerekend voor het laden en lossen 

(handling) (doorhalen indien niet van toepassing)

Opgemaakt in dubbel te …………......................................................................……, op ………… / ………… /………… 

De BEWAARGEVER erkent de BVBVK- voorwaarden samen met deze Bewaarnemingsovereenkomst/offerte - in een 

voor hem begrijpelijke taal - te hebben ontvangen en aanvaardt dat deze BVBVK -voorwaarden onverkort van toe-

passing zijn op alle door de BEWAARNEMER geleverde diensten en als substantieel te beschouwen zijn.

Deze voorwaarden zijn eveneens op aanvraag verkrijgbaar. 

Opmerkingen op de BVBVK-voorwaarden of het overmaken van andere algemene voorwaarden door de 

BEWAARGEVER worden als volgt geregeld:

• Indien dit gebeurt op het ogenblik van de aanvaarding van de overeenkomst of net voor de aanvang van de 

werkzaamheden, worden deze NIET in aanmerking genomen. 

In voorkomend geval kan er immers geen sprake zijn van effectieve kennisname en aanvaarding van de opmerkingen 

of de andere algemene voorwaarden. De overeenkomst komt zodoende tot stand met de BVBVK-voorwaarden zoals 

gevoegd bij de Bewaarnemingsovereen-komst/offerte.

 

• Indien dit wordt overgemaakt vóór de aanvaarding van de Bewaarnemingsovereenkomst/offerte, dan zal hierop zo 

snel mogelijk schriftelijk gereageerd worden.

Partijen verbinden er zich toe binnen een redelijke termijn die rekening houdt met de aanvang van de werkzaamheden, 

het nodige te doen om te goeder trouw overeenstemming te bereiken over de elementen die ter discussie zouden 

staan.

In voorkomend geval komt de overeenkomst tot stand ofwel in overeenstemming met de onderhandelde voorwaarden 

ofwel zonder toepassing van de geformuleerde opmerkingen dan wel de onverenigbare bedingen van de twee 

algemene voorwaarden.

 

Indien u geen opmerkingen heeft over deze BVBVK -voorwaarden dan worden deze geacht integraal aanvaard te zijn 

door de BEWAARGEVER. Aanvaarding van deze BVBVK-voorwaarden impliceert tevens dat de BEWAARGEVER 

volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen voorwaarden. 

Gelieve deze Bewaarnemingsovereenkomst/offerte ondertekend terug te sturen binnen de drie (3) werkdagen. Met de 

ondertekening van deze Bewaarnemingsovereenkomst, bevestigt de BEWAARGEVER de opdracht en toepasselijkheid 

van de BVBVK- voorwaarden.



Gelezen en goedgekeurd, (eigenhandig geschreven)

…………......................................................................….....................…

de BEWAARGEVER,                                                                                    de BEWAARNEMER,

..........................................................                                                           ......................................................................

Inventaris: JA/ NEE

Inslagdatum: ………… / ………… /…………                                             Uitslagdatum: ………… / ………… /…………

- Versie januari 2023 -
Beroepsvereniging der Belgische Vries-en Koelnijverheid - E-Mail: bvbvk-upbif@telenet.be

Deze Bewaarnemingsovereenkomst is een uitgave van de Beroepsvereniging der Belgische Vries-en Koelnijverheid. Het auteursrecht behoort toe aan 
deze vereniging. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 

andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alleen leden van Beroepsvereniging der Belgische Vries-en 
Koelnijverheid mogen gebruik maken van deze Bewaarnemingsovereenkomst. De machtiging eindigt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap. 

Bij geheel of gedeeltelijk gebruik van deze voorwaarden na beëindiging van het lidmaatschap en/of zonder voorafgaande toestemming van BVBVK is
 een vergoeding van € 10.000 per overtreding verschuldigd.


