
 

Huidige levervoorwaarden gelden als aanvulling op en verduidelijking van onze algemene 
verkoopsvoorwaarden 
 
Leveringen en afhalingen 
Onze offertes zijn ondeelbaar en geldig volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden.  
 
De offerteprijzen voor leveringen zijn geldig per volle lading van minimum 8 m³ ; leveringen van meer dan 8 m³ worden steeds 
geoptimaliseerd in volle vrachten.  
Onvolledige lading: voor leveringen kleiner dan 8 m³ (uitgezonderd bij een dagsaldo) wordt een transportkost aangerekend per m³ 
minder dan 8 m³ ; voor leveringen die specifiek met een kleine mixer worden gevraagd (4-asser, 8x4 of 8x4-tridem) of waarbij de klant 
geen volle vrachten kan of wil afnemen, geldt een supplement per m³. 
De losplaats moet bereikbaar zijn met zwaar vervoer (oplegger, MTM 44 ton) ; beschadiging of extra wacht-, werk- of lostijd door slechte 
toegankelijkheid van de werf of losplaats vallen ten laste van de klant. 
 
Indien er geen specifiek werfadres is ingevuld, gelden de offerteprijzen voor leveringen op werven binnen een rij-afstand van 20 
kilometer rond de centrales van Eeklo, Brugge & Aalter. Voor verder gelegen werven wordt er per vracht een transportkost aangerekend. 
Tolheffingen worden steeds doorgerekend aan de klant. 
 
De klant is verantwoordelijk voor de aanvraag van de nodige signalisatie of parkeerverboden indien de vrachtwagens op de openbare 
weg dienen te staan of wachten. Hierbij dient desgevallend rekening te worden gehouden met het feit dat er meerdere voertuigen 
(truckmixers, betonpomp) op of nabij de werf aanwezig dienen te zijn in functie van een vlotte levering. 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld geldt een gratis lostijd van 5 minuten/m³. De tijdsberekening gebeurt op basis van het aankomstuur 
op en het vertrekuur van de werf. De ondertekening van de ingevulde leveringsbon geldt als aanvaarding. Onze offerte gaat uit van 
leveringen tijdens de normale werkdagen en –uren, dit wil zeggen: van maandag t.e.m. vrijdag, aankomst op de werf vanaf 6u , vertrek 
van de werf uiterlijk om 17u. Deze offerte geldt niet voor periodes van bouwverlof. Voor leveringen buiten deze periodes of uren dienen 
aparte (prijs)afspraken te worden gemaakt. 
 
De minimale productiehoeveelheid bedraagt 0,5 m³. Producties onder BENOR-waarborg bedragen minimaal 1 m³. 
 
In volgende situaties is er een meerkost van toepassing : 

- Ladingen kleiner dan 1 m³ 
- Laden met de wiellader 
- Toevoegen hulpstof/product aangeleverd door de klant 

 
De prijzen voor beton gelden voor het verdicht volume in m³ ; voor gestabiliseerd zand gelden deze voor het onverdicht volume. 
 
Uitvoering/ Specifieke samenstellingen 
Elke uitvoering van een betonwerk wordt verondersteld te gebeuren volgens de regels van de kunst, met bijzondere aandacht voor 
verwerking, nabehandeling en bescherming van het beton (zie o.m. de aanbevelingen van de norm EN 13670: 2009). 
 
Voor welbepaalde toepassingen zijn specifieke mengselontwerpen en recepturen van toepassing: 
Voor gepolierde betonvloeren gelden de Floor+ recepturen (deze zijn toepasbaar bij gecertificeerd beton vanaf C25/30 (BENOR) of 
C20/25 XC2 (KOMO)). Voor zichtbeton gelden de View+ recepturen. 
 
Indien deze specifieke recepten niet door de klant worden besteld vervallen alle garanties op de specifieke eigenschappen hiervan: 
 
Voor gepolierde betonvloeren aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor delaminatie, oppervlaktescheuren of enige andere 
oppervlakteschade als er niet voor Floor+ samenstellingen is gekozen.Er worden geen droogtijden gegarandeerd voor beton. 
 
Er wordt geen enkele esthetische garantie gegeven op beton welke niet volgens de View+ recepturen is besteld. Er wordt geen enkele 
kleurgarantie gegeven op beton. 
 

Beton voor verhardingen is bestand tegen vorst vanaf sterkteklasse C30/37, omgevingsklasse EE3 (BENOR) of milieuklasse XF3 

(KOMO). Beton voor verhardingen is bestand tegen vorst en dooizouten vanaf sterkteklasse C35/45, omgevingsklasse EE4 (BENOR) of 

milieuklasse XF4 (KOMO). 

Betoncentrale Van den Braembussche kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de keuze van het type beton of de samenstelling 

hiervan. Elk gegeven advies is volkomen vrijblijvend en dient te worden bevestigd door een architect of ingenieur. 

Pompen van beton 
Beton kan verpompt worden indien het minimaal 250 kg cement bevat (minimaal C12/15 voor beton volgens EN 206-1). Voor bijzondere 
pompwerken kan een aangepaste samenstelling nodig zijn (hoger cementgehalte, aanpassing korrelgrootte,…). 
 
Smeermiddel (cement, additief) om de leidingen te smeren wordt afzonderlijk aangerekend indien gebruik hiervan nodig is.  
 



 

Elke pompprestatie veronderstelt een minimaal rendement van 20 m³/uur voor pompen met gieklengte tot 42 m (35 m³/uur voor 
pompen met een gieklengte van 46 m of meer). De tijdsberekening gebeurt op basis van aankomstuur en vertrekuur op/van de werf; 
de ondertekening van de ingevulde prestatiebon geldt als aanvaarding. 
 
De tarieven voor extra werk- of wachttijd variëren volgens het type pomp (gieklengte) en kunnen op aanvraag bekomen worden. 
 
Indien de pompmachinist meer dan 20 meter leidingen (stalen buizen en/of flexibele leidingen) dient aan te koppelen wordt (naast de 
aanrekening van mogelijke extra werktijd) een kost per lopende meter aangerekend voor deze extra leidingen. De klant voorziet, in 
overleg met de betoncentrale, voldoende hulp voor het aankoppelen, afkoppelen, schoonmaken en verladen van de leidingen. 
De pompen moeten op de werf kunnen worden geledigd en schoongemaakt. Indien dit niet mogelijk is, wordt een kost aangerekend. 
Voor City-pompen en het verpompen van beton voor funderingswerken (funderingsputten, schroefpalen,…) gelden andere tarieven, die 
individueel dienen te worden berekend. Informeer hiervoor op onze burelen. 
Indien wachttijden ontstaan door het afroepen van een saldovracht zijn deze ten laste van de klant. 
 
 
Retourbeton 
Voor besteld beton dat niet op de werf kan worden gelost (zodra dit minstens 1 m³ betreft) wordt naast de prijs van de levering ook een 
recyclage- of stortkost aangerekend. 
Tarieven van retourbeton kunnen variëren voor speciale samenstellingen (vezels, kleurstoffen, speciale hulpstoffen,…). 
 
Leverancier 
Betoncentrale Van den Braembussche fungeert als leverancier bij het leveren van beton; in geen geval kan Betoncentrale Van den 
Braembussche als aannemer of onderaannemer worden beschouwd in zijn contractuele relatie tot de klant. 
 
Annuleringen 
Voor annuleringen van bestellingen binnen de 24u voor aanvang van het werk worden de kosten die hiervan het gevolg zijn aangerekend 
aan de klant. 
Voor annuleringen van bestelde betonpompen binnen de 24u voor aanvang van het werk wordt minstens de forfaitaire startkost van 
de pomp aangerekend. 
 
RSZ-aangifte 
De klant dient bij iedere bestelling te melden of de werf onderhevig is aan de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Bij gebreke hiervan vrijwaart de klant Betoncentrale Van den Braembussche voor alle boetes, 
schadevergoedingen, kosten en hinder van welke aard ook. 
 
Betaling 
Onze facturen zijn standaard betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betaling. 
Een systeem van kredietbeperking is, overeenkomstig onze algemene voorwaarden, van toepassing op onze facturen. Betoncentrale 
Van den Braembussche houdt zich het recht voor om ten allen tijde deze betalingstermijnen te wijzigen of betalingsgaranties te eisen, 
indien de situatie van de klant of een betalingsachterstand dit rechtvaardigt. 
 

Certificaten – kwaliteit 
De productievestiging te Eeklo is houder van het BENOR-certificaat voor stortbeton  
en hydraulisch gebonden mengsels en van het KOMO-certificaat voor stortbeton.  
De productievestigingen te Brugge & Aalter zijn houder van het BENOR-certificaat voor stortbeton.  
 
In geval van toevoegingen door de klant van eigen producten (hulpstoffen, vezels,…) of van toevoeging van water aan het beton, op 
verzoek van de klant of zijn aangestelde, vervalt elke kwaliteitswaarborg.  

Het beproeven van beton gebeurt kosteloos binnen de kantooruren (ma-vr, 8u-16u), voor zover dit kadert in onze dagelijkse 

monsternemingen voor BENOR of KOMO (monsterneming op de centrale en/of op de werf) en voor zover dit het voor BENOR of KOMO 

vereiste aantal monsternemingen niet overschrijdt. Op eenvoudig verzoek zenden wij u dan een rapport van deze monsternemingen. In 

geval dit aantal monsternemingen op uw verzoek wordt verhoogd (> de BENOR- of KOMO-eisen) of in geval ons wordt gevraagd om 

monsternemingen te verrichten voor externe controle, zullen de extra kosten worden doorgerekend. Indien er proefnemingen vereist 

zijn buiten onze kantooruren (ma-vr, 8u-16u) dienen hierover specifieke afspraken te worden gemaakt en zullen de kosten hiervoor 

worden aangerekend. Indien er kernboringen worden genomen zijn de kosten hiervan nooit ten laste van de betonleverancier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 01/10/2022) 
 

1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er 
kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, 
heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.  

2. De offertes van de verkoper zijn slechts bindend gedurende de erin bepaalde termijn en zo niet 
gedurende maximum dertig dagen. De in de offertes van de verkoper bepaalde leveringstermijn is 
indicatief en niet bindend. Wanneer de cliënt een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor 
niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, dan zal de in de 
offerte van de verkoper bepaalde leveringstermijn, bij aanvaarding van de offerte door de cliënt, 
schriftelijk bevestigd worden, met de mogelijkheid voor de verkoper tot verlenging van de 
leveringstermijn. De offertes verbinden de verkoper slechts voor de opgegeven hoeveelheden, 
zowel per stuk als bij globale prijsopgave.  

3. Elke wijziging van de offerte op verzoek van de cliënt zal desgevallend aanleiding kunnen geven 
tot een prijsverhoging, zonder dat de cliënt zich hiertegen kan verzetten, zelfs indien nagelaten werd 
de prijsverhoging aan de cliënt mede te delen.  

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van goederen welke werden 
ondergebracht of geplaatst in bewoonde, onbewoonde of onafgewerkte gebouwen. De 
aansprakelijkheid voor schade of diefstal ligt bij de cliënt.  

5. De cliënt zal er voor zorgen dat de leveringen kunnen geschieden via een goed berijdbare weg 
en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de vervoermiddelen met volle ladingen van de 
verkoper. De cliënt is verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen, het plaatsen van 
signalisatie met betrekking tot de inname van de openbare weg en het voorzien van de nodige 
parkeerverboden en accepteert dat alle boetes bij gebrekkige voorziening hiervan te zijnen laste 
zijn.  De vrachtvervoerders van de verkoper hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare 
weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen op verzoek van de cliënt of zijn aangesteld om de 
materialen zo dicht mogelijk bij het werk te lossen, geschiedt dit op de verantwoordelijkheid van de 
cliënt, zowel wat eventuele beschadiging van ons eigen materiaal betreft, als beschadiging aan de 
eigendom van de cliënt of een derde. Depannagekosten en tijdverlies die veroorzaakt werden 
wegens het niet naleven van dit artikel vallen steeds ten laste van de cliënt. De cliënt zal 
ondergrondse leidingen, vergaarbakken, putten en welkdanige ondergrondse kunstwerken duidelijk 
afbakenen teneinde te beletten dat door de voertuigen van de verkoper hieraan schade wordt 
berokkend en/of de voertuigen en het materiaal van de verkoper beschadigd worden. 

 6. Een verschil in levering naar rato van 5% in min of meer kan geen aanleiding geven tot 
schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. De cliënt erkent –zonder enig voorbehoud– 
kleurschakeringen, lichte kleurafwijkingen en een eventueel gebrek aan kleurvastheid te 
aanvaarden, zonder recht tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.  

In geen geval kan de verkoper gehouden zijn tot enige schadevergoeding die het bedrag van het 
geleverde overschrijdt en evenmin kan de verkoper gehouden zijn tot betaling van enige gevolg- of 
andere schade.  

7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet betaald 
is. Het risico gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de cliënt.  

8. Klachten wegens niet-conforme levering betreffende de geleverde goederen of klachten 
betreffende de facturen, moeten binnen de 10 dagen na levering, uitvoering of ontvangst, per 
aangetekend schrijven en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Nadien worden de leveringen en 
facturen geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard.  

In geval van leveringen of afhalingen van niet-verpakte, gebruiksklare, cementgebonden producten 
(stortbeton, gestabiliseerd zand, mortels, …) wordt de kwaliteit van het geleverde product door de 
verkoper gegarandeerd, tot op het ogenblik van de levering op de werf (verwerking dient te 
gebeuren binnen de overeengekomen of door de norm bepaalde verwerkingstermijn) of tot op het 
moment van het laden op het voertuig waarmee de goederen door of voor rekening van de cliënt 
worden afgehaald. De klant aanvaardt de tegenstelbaarheid van de interne proefnemingen van de 
verkoper en van de resultaten hiervan. Deze proefnemingen verlopen volgens de Belgische normen 
(Nederlandse normen voor leveringen/afhalingen bestemd voor Nederland) en Europese normen 
en kaderen in het algemene kwaliteitssysteem van de verkoper. Dit kwaliteitssysteem en de 
desgevallend bijhorende certificaten (BENOR, KOMO) worden gecontroleerd door externe partijen 
(certificatie-instellingen, geaccrediteerde laboratoria). De cliënt kan, na eenvoudig verzoek, steeds 
de proefnemingen bijwonen die door de verkoper worden uitgevoerd. 

De klant dient de producten volgens de regels van de kunst te verwerken en desgevallend de juiste 
nabehandeling te geven. De verkoper is ontslagen van elke verantwoordelijkheid voor geleverde 
materialen, zo de cliënt nalaat de noodzakelijke correcte handelingen met betrekking tot deze 
materialen te stellen.  

Indien het geleverd product behept zou zijn met een verborgen gebrek moet de koper de verkoper 
dit gebrek onmiddellijk en uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van dit gebrek per 
aangetekende brief ter kennis brengen van de verkoper, op straffe van verval van recht.  

Afgesproken leveringsuren en rendementen zijn louter indicatief en niet bindend. Voor eventuele 
afwijkingen op het gevraagde levertempo kan geenszins een schadevergoeding verhaald worden 
op de verkoper. 

De klant verbindt zich ertoe op de bouwplaats een plaats te voorzien voor reiniging van mixers 
en/of pompen. De mixer wordt steeds afgespoten op de werf. Bij niet voorzien van de nodige 
reinigingsruimte voor de betonpomp wordt een forfaitair supplement aangerekend. Indien het 
gebrek aan voorziening zou leiden tot boetes zijn deze ten laste van de klant. 

Wanneer er door overmacht (zoals bv. weersomstandigheden, staking, bezetting, panne 
betoncentrale,...) niet geleverd kan worden kan hiervoor geen schadevergoeding gevraagd worden 
door de klant.  

In geval van onvoorziene, ontoerekenbare en ingrijpende stijging van grondstoffen, transport- en/of 
energieprijzen die de uitvoering van het contract voor de verkoper buitensporig bezwarend maken 
zodat de uitvoering ervan niet meer redelijk is, zal de verkoper een prijsherziening doorvoeren in 
verhouding met de prijsstijgingen. De klant zal door de verkoper van dit voornemen om de prijzen 
aan te passen worden geïnformeerd door middel van voorafgaande email. 

 

 

9. Voor terugname van bouwmaterialen komen enkel courante stockartikelen in aanmerking. 
Hieronder vallen niet de goederen die op vraag van de cliënt speciaal dienden te worden besteld en 
die niet behoren tot de stock die de verkoper gewoonlijk onder zich houdt. Cement, gipsen of 
afgeleide producten en producten met een houdbaarheidsdatum <= 1 jaar worden nooit 
teruggenomen. Bij terugname binnen de maand na facturatie kan maximum 80% worden 
terugbetaald, bij terugname in de periode van 1 maand na facturatie tot 3 maand na facturatie kan 
maximum 70% worden terugbetaald. Na 3 maand te rekenen vanaf de datum van facturatie 
worden geen goederen meer teruggenomen. Terugname van waarborgverpakkingen gebeurt aan 
100%, mits onze leveranciers ook deze waarborgverpakkingen terugnemen aan 100%, en wordt 
aanvaard tot 3 maand na facturatie. Goederen en waarborgverpakkingen zullen enkel in 
aanmerking komen voor terugname indien ze zich in de staat bevinden zoals deze was op het 
ogenblik van levering en voor zover de goederen niet reeds werden verwerkt door de cliënt. 
Het te crediteren bedrag van goederen die onderhevig zijn aan prijsschommelingen kan variëren 
ten gevolge van gebeurlijke prijsfluctuaties op de markten van het betreffende product zonder dat 
het meer kan bedragen dan het gefactureerde bedrag. Bij de aanvraag tot terugname dient de 
factuur te worden voorgelegd door de cliënt. 
Terugname op werven is, onverminderd hetgeen hiervoor werd bepaald, enkel mogelijk voor 
ongeopende paletten. Bij een terugname op de werf zal steeds een transportkost worden 
aangerekend. De transportkost hangt af van het volume/de hoeveelheid van de terug te nemen 
goederen en van eventuele manipulatiekosten die met de terugname gepaard gaan. Minimaal zal 
de transportkost 100 euro (excl. BTW) bedragen. 

Voor niet-op-maat-gemaakte goederen of voor goederen met een beperkte houdbaarheid of voor 
goederen die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen, besteld via de 
webshop door de consument, beschikt de consument over een wettelijke herroepingstermijn van 
14 dagen, waarbij de consument de directe kosten van het terugzenden van deze goederen draagt. 
Als consument wordt aanzien elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige 
doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt. 

10. Voor facturen waarvan de maatstaf van heffing, zonder het in rekening brengen van 
supplementen en waarborgverpakkingen, minder dan 50,00 EUR bedraagt wordt een 
administratieve kost van 5,00 EUR in rekening gebracht. De facturen zijn, behoudens 
andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. 
Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling 
nodig is, een verwijlinterest op, gelijk aan 12% per jaar. Bovendien is bij niet-betaling op de 
vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10%, met een minimum van 150 euro, dewelke berekend 
wordt op basis van het factuurbedrag en dit onverminderd het recht om een hogere vergoeding te 
vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Het niet betalen van één van de facturen 
op de vermelde of contractueel voorziene vervaldag maakt van rechtswege het geheel der 
schuldvorderingen opeisbaar, zelfs deze die niet vervallen zijn, en geeft de verkoper het recht om 
de uitvoering van alle lopende dossiers te schorsen en dit zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant. 

Indien er bij verkoper op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant 
door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een 
factuur en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het 
recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel 
(andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden 
verzonden. Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht 
voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te 
ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de totale 
prijs van de bestelling verschuldigd. 

Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, zijnde elke natuurlijke 
persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of 
gebruikt, gerechtigd op een zelfde vergoeding als hierboven omschreven.  

Kredietbeperking: wanneer de volledige vordering op de cliënt binnen de voor de betreffende 
levering geldende betalingstermijn is voldaan, is de cliënt gerechtigd de eventueel in rekening 
gebrachte kredietbeperking in mindering te brengen. Deze kredietbeperking is dus niet te betalen 
bij tijdige betaling. Bij gedeeltelijke betaling blijft de volledige kredietbeperking verschuldigd. Deze 
forfait belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten en forfaitaire 
schadevergoeding.  

Onze facturen worden enkel elektronisch verstuurd en dit naar het door de klant opgegeven e-
mailadres. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het principe van het elektronisch 
factureren. 

11. De cliënt heeft het recht de bestelling te verbreken of de overeenkomst te annuleren. In dat 
geval heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30% van 
het overeengekomen bedrag, benevens de verplichting van de cliënt de reeds geleverde materialen 
integraal te voldoen.  

12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de cliënt een 
natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of 
diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige 
overeenkomst of de facturen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de cliënt. In alle 
andere gevallen zijn voor geschillen met betrekking tot de huidige overeenkomst of de facturen 
enkel het Vredegerecht van het kanton van onze maatschappelijke zetel of de rechtbanken van het 
gerechtelijke arrondissement en de afdeling van onze maatschappelijke zetel bevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aangifte van werven 

De levering van de door u bestelde materialen kan gebeuren door één of meerdere werknemers van onderstaande bedrijven 

(mixerchauffeurs of betonpompbedienaars) : 

- Betoncentrale Van den Braembussche NV (0418.215.993) 

- Westtrans BV (0686.699.266) 

- VDB-trans BV (0465.718.972) 

- MVT Trans BV (0892.716.635) 

- Scopic BV (0666.550.841) 

- Bud Max BV (DSV-Trans BV)  (0894.772.837) 

- Remondis – corneillie NV (0439.868.373) 

- Leyn – Vanhove BV (0657.872.311) 

- Van Hulle – Verhulst BV (0780.700.342) 

- Vancatrans BV (0894.304.861) 

- WLG Trans BV (0677.806.997) 

- Wittouck Gino BV (0645.674.857) 

- Despierre Filip BV (0432.687.702) 

- Yvaga NV (0446.544.349) 

- Dejonghe NV (0419.004.465) 

- Verstringhe BV (0671.528.624) 

- Stevens Patrick (0643.343.788) 

- Gilcap NV (0431.668.707) 

- Hendrickx Logistics BV (0478.244.444) 

- Beton Express NV (0441.512.920) 

- Luxetrans BV (0471.896.486) 

Deze gegevens worden u bezorgd zodat u kunt voldoen aan de RSZ-reglementeringen voor de “aangifte van werken”. 

 

 

 


