
 
 

 
 

CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN 

Artikel 1: Toepasselijkheid bepalingen 

§1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn de CTC 

Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen 

en / of door het reinigingsbedrijf met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten voor 

het reinigen van een recipiënt of het opwarmen van materiaal en lading. 

§2. Indien het reinigingsbedrijf in voorkomende gevallen geen beroep doet op wat in 

deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat het reinigingsbedrijf daarmee afstand 

doet Van haar recht om zich in een ander geval op deze voorwaarden te beroepen. 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen voorafgaandelijk schriftelijk 

bevestigd te worden tussen de opdrachtgever en het reinigingsbedrijf. 

§3. Op betalingen zijn van toepassing de individuele betalingsvoorwaarden van het 

reinigingsbedrijf. 

§4. Op het vervoer en / of doen vervoeren van het materiaal van de opdrachtgever zijn 

tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer en algemene 

logistieke voorwaarden, laatste versie, voor zover er in deze CTC Algemene 

Tankreinigingsvoorwaarden niet wordt afgeweken. 

Artikel 2: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

§1. Reinigingsbedrijf: de bij CTC aangesloten onderneming die zich tegenover zijn 

opdrachtgever heeft verbonden tot het reinigen en / of opwarmen van één of meer 

recipiënten. 

§2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van het reinigingsbedrijf. 

§3. Recipiënt: iedere tankcontainer, tankwagen, Intermediate Bulk Container (IBC), 

spoorketelwagon, silowagen, afneembare tank, vaste tank (niet afkoppelbare tankwagen) 

en ieder ander materiaal dat door de opdrachtgever ter reiniging wordt aangeboden. 

§4: ‘Clean’: een tank zal als “zuiver” worden beschouwd wanneer er geen zichtbare 

sporen of geur van het laatste product of reinigingsmiddel meer aanwezig zijn bij een 

inspectie vanuit de mangaten. 



 
 

 
 

§5: Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer: Algemene Voorwaarden zoals vastgesteld 

door het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 

over de weg, afgekort CMR-Verdrag, ondertekend te Genève op 19.05.1956 en 

goedgekeurd door de wet van 04.09.1962 alsook de bepalingen van het Protocol bij het 

bovengenoemde verdrag, ondertekend te Genève op 05.07.1978 en goedgekeurd door 

de wet van 25.04.1983. Zijn eveneens van toepassing de wet van 3 mei 1999 

betreffende het vervoer van zaken over de weg (Belgisch Staatsblad 30 juni 1999), haar 

uitvoeringsbesluiten en de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer opgesteld door 

FEBETRA (Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke 

Dienstverleners, Stapelhuisstraat 5A, 1020 Brussel). 

§6: Algemene logistieke voorwaarden: Algemene Voorwaarden, opgesteld door BELOTRA 

/ Logistieke Cel van FEBETRA en het Koninklijk Verbond der Beheerders van 

Goederenstromen, op 27 november 2003 neergelegd ter Griffie van de Kamer van 

Koophandel en Nijverheid van Antwerpen en Waasland. 

§7: CTC: Commissie Tankcleaning, de Belgische federatie van tankreinigers, vereniging 

zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gezeteld te Brussel 

sinds 23 februari 1998 te Stapelhuisstraat 5A, 1020 Brussel. 

§8. Opwarmen: het op een door de opdrachtgever aangegeven temperatuur houden of 

brengen van lading en tank door middel van aansluiten van stoom, warm water of 

elektriciteit op de op de tank aangebrachte voorzieningen ten behoeve van opwarmen.  

Artikel 3: Offertes 

Alle offertes met betrekking tot een overeenkomst tot reiniging van materiaal en 

uitrusting zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. 

Een offerte wordt definitief indien deze door beide partijen als zodanig uitdrukkelijk 

schriftelijk is erkend. 



 
 

 
 

Artikel 4: Gegevens beschikbaar stellen 

§1. De opdrachtgever dient op verzoek van het reinigingsbedrijf bij het verlenen van de 

opdracht, het reinigingsbedrijf schriftelijk in het bezit te stellen van alle gegevens 

waartoe hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat 

deze voor het reinigingsbedrijf van belang zijn.  

§2. In aanvulling op het artikel 4 §1 is de opdrachtgever in ieder geval minimaal verplicht 

schriftelijk mee te delen: 

de laatst vervoerde lading, 

of er nog restlading in het recipiënt aanwezig is, en zoja welke hoeveelheid, waarbij de 

hoeveelheid restlading in samenspraak met het reinigingsbedrijf wordt vastgesteld, tenzij 

de opdrachtgever een andere regeling is overeengekomen, 

specifieke reinigingseisen van de opdrachtgever, 

eventuele overige instructies met betrekking tot de reiniging. 

§3. De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens i.v.m. de veiligheid voor personeel en 

installatie van het reinigingsbedrijf ter beschikking te stellen (bv. gelost onder stikstof, 

tank onder druk, …) 

§4. Voor het opwarmen en/of op temperatuur houden van het materiaal dient de 

opdrachtgever het opwarmmedium en de te volgen werkwijze mee te delen. De 

opdrachtgever is tevens verplicht het reinigingsbedrijf schriftelijk in te lichten over: 

de aard van de lading, 

de technische specificaties van het materiaal waaronder de maximale werkdruk, het 

maximale vermogen, de maximale opwarmtemperatuur.   De opdrachtgever kan 

eveneens iedere andere aanduiding, welke hij nuttig acht, vermelden.  

De opdrachtgever is eveneens verplicht: 

om te zorgen voor goed werkende appendages waaronder goed werkende 

temperatuurmeter en verwarmingssysteem, 

De plaatsing van de temperatuurmeter dient zodanig te zijn, dat ongeacht het 

vloeistofniveau, de temperatuur van de vloeistof kan worden gemeten.  

Het reinigingsbedrijf is niet gehouden tot controle van de inwendige staat van het 

materiaal en de kwaliteit van de lading. 



 
 

 
 

§5. De opdrachtgever is verplicht op verzoek van het reinigingsbedrijf een formulier in te 

vullen en te ondertekenen waarop alle gegevens met betrekking tot de reiniging / het 

opwarmen worden vermeld (plus eventuele specifieke gegevens). 

§6. Het reinigingsbedrijf mag afgaan op de verstrekte gegevens en verklaringen zonder 

gehouden te zijn de nauwkeurigheid en de volledigheid van die gegevens te onderzoeken 

en is gerechtigd, doch niet verplicht, deze gegevens en verklaringen op juistheid en 

volledigheid te controleren.  

§7. Het reinigingsbedrijf reinigt het recipiënt en de toebehoren conform de gegevens en 

de opdracht, verstrekt door de opdrachtgever. Het reinigingsbedrijf is niet aansprakelijk 

voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade, voortvloeiend uit foutieve of 

onnauwkeurige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.  

§8. Indien aan het gestelde in dit artikel betreffende te verstrekken gegevens niet 

voldaan wordt, kan het reinigingsbedrijf de werkzaamheden toch uitvoeren, maar kan 

hiervoor wel een navordering vragen. 

Artikel 5: Instructies 

§1. Het reinigingsbedrijf draagt er zorg voor dat het materiaal behandeld wordt met 

inachtneming van de door de opdrachtgever opgegeven voorzorgsmaatregelen en zal ter 

zake zorg dragen zoals een goede huisvader dat betaamt. 

§2. De opdrachtgever is verplicht om instructies die hem gegeven worden in het kader 

van het waarborgen van de veiligheid van zijn materiaal, het materiaal en de personen 

van het reinigingsbedrijf op te volgen. De opdrachtgever is aansprakelijk tegenover het 

reinigingsbedrijf evenals tegenover derden voor alle schade en kosten die voortvloeien 

uit het feit dat de door het reinigingsbedrijf gegeven instructies foutief en/of onvolledig 

door de opdrachtgever zijn uitgevoerd. 



 
 

 
 

Artikel 6: Acceptatie 

§1 Na uitvoering van de prestaties, wordt het reinigingsdocument door de opdrachtgever 

of diens aangestelde ondertekend voor akkoord en conforme reiniging. Bij ontbreken van 

gemotiveerde opmerkingen met betrekking tot het gereinigde recipiënt, vóór het verlaten 

van het terrein van het reinigingsbedrijf, wordt vermoed dat de opdrachtgever het 

gereinigd recipiënt en de uitrusting als goed gereinigd en in goede staat heeft 

geaccepteerd. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid reinigingsbedrijf 

§1. Het reinigingsbedrijf onderschrijft een middelen- en geen resultaatverbintenis. 

§2. De vervoerder is ertoe gehouden het reinigingsbedrijf te vergoeden voor de schade 

veroorzaakt tijdens het verblijf op haar terreinen, door het voertuig of zijn inhoud.  

§3. Indien door schuld van het reinigingsbedrijf het reinigen, opwarmen, op temperatuur 

houden, niet conform de opdracht is uitgevoerd, is aansprakelijkheid van het 

reinigingsbedrijf beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de overeengekomen handeling.  

Artikel 8: Overmacht 

In geval van overmacht heeft het reinigingsbedrijf het recht om zonder rechterlijke 

tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te 

ontbinden, zonder dat zij daarvoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.  

Artikel 9: Retentierecht 

Het reinigingsbedrijf is gerechtigd goederen, gelden en documenten onder zich te houden 

voor rekening en risico van de opdrachtgever en / of eigenaar totdat alle opeisbare 

vorderingen van het reinigingsbedrijf zijn voldaan. 

Artikel 10: Geschillen 

Alle geschillen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken 

en de hoven van de plaats waar de zetel van het reinigingsbedrijf gevestigd is. Het 

Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.  

  

 

 


