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De vernieuwde Algemene Transportvoorwaarden: 

Licht in de (juridische) duisternis! 
 

De wereld van het transport is altijd in beweging en vereist dan ook oplossingen voor steeds 

veranderende problemen. Sommige problemen zijn echter van alle tijden en vereisen dan 

ook één geconsolideerde oplossing. 

Met trots heeft Meester Melis op 6 december 2017 de geconsolideerde algemene 

transportvoorwaarden voorgesteld.  

Deze voorwaarden zijn het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de juridische 

diensten van de 3 beroepsfederaties (UPTR/Febetra/TLV) en de uitgebreide ervaring en 

kennis van het advocatenkantoor Melis.  

De bedoeling, of eerder gezegd de lotsbestemming, van deze voorwaarden is om, voor eens 

en voor altijd, een antwoord te bieden aan de juridische verzuchtingen waar menig 

transportonderneming mee geconfronteerd wordt. 

Kon u niet aanwezig zijn op de UPTR infoavonden van 7 en 21 februari te Westerlo en Kortrijk?  

Kon u gisteren niet aanwezig zijn op de gezamenlijke presentatie?  

Op onze website vindt u zowel deze presentatie als de algemene voorwaarden in vier talen.  

 http://www.uptr.be/index.php/nl/24-informatie-nl/321-algemene-voorwaarden-voor-wegvervoer 

In de volgende editie van ons vakblad ‘Non-stop’ zal u ook een gedetailleerd verslag vinden van 

de verwezenlijkingen en kernpunten van de algemene transportvoorwaarden. 

Hoewel het belang van de geconsolideerde algemene transportvoorwaarden niet onderschat 

mag worden, dient men wel te onthouden dat het hier gaat over elementen die voorzien in een 

minimum van de meest essentiële juridische bescherming van transportondernemingen.  

Voor een zo volledig mogelijke juridische bescherming zijn uiteraard bijkomende zekerheden 

nodig. Dat is exact wat UPTR voor u heeft gedaan! 

Bijgevolg heeft UPTR dan ook voorzien in een nieuwe transportovereenkomst en 

nieuwe factuurvoorwaarden, die gebruikt kunnen worden in de relatie met uw 

klanten en volledig afgesteld zijn op de nieuwe algemene transportvoorwaarden.  

Deze documenten zijn voor de leden van UPTR beschikbaar op eenvoudig verzoek en zullen 

de relaties met uw klanten aanzienlijk vlotter laten verlopen!  
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