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Artikel 1.
Definities en interpretatie
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen
in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven:
1.1.
1.2.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
Partijen: Opdrachtgever, Opdrachtnemer en – indien van
toepassing – Derden gezamenlijk.
1.3. Opdrachtnemer: Sleepvaart Kappee, handelend onder de
naam Sleepvaart & Duwvaart Kappee, gevestigd aan de
Munnikenstraat 90 (2315 LA) te Leiden, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel met Kamer
van Koophandel nummer: 80076491.
1.4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan
Opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt.
1.5. Derde(n): eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde
derden.
1.6. Overeenkomst: de Overeenkomst waarbij Opdrachtgever de
aanbieding en/ of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer
aanvaard.
1.7. Diensten: de meest ruime zin van alle diensten welke
Opdrachtnemer levert.
1.8. Indien termen in de lopende tekst met een hoofdletter
worden geschreven, hebben deze termen de betekenis
overeenkomstig dit artikel. Indien termen in de lopende tekst
niet met een hoofdletter worden geschreven hebben deze de
betekenis die aan de termen in de specifieke branche of het
maatschappelijk verkeer worden toegekend.
1.9. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen
in deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders is vermeld.
1.10. Kopteksten in deze Algemene Voorwaarden zijn enkel
ingevoegd en gebruikt voor het overzicht en gemak, maar
zijn op generlei wijze van invloed op de interpretatie van deze
Algemene Voorwaarden
Artikel 2.
Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding en/ of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer,
op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever, elke levering van een dienst door
Opdrachtnemer alsmede op elke levering van een zaak door
Opdrachtnemer en elke andere activiteit die door
Opdrachtnemer wordt verricht, voor zover niet
uitdrukkelijk, schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden –
of een gedeelte daarvan – is afgeweken.
2.2. Opdrachtgever wordt geacht er mee in te stemmen dat de
Algemene Voorwaarden tevens van toepassing zijn op alle
toekomstige verbintenissen, uit welke hoofde dan ook. De
Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is leidend.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene
Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en)

2.4.

overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) en de
Overeenkomst in acht wordt genomen.
Wijzigingen in de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever en afwijkingen van de Algemene
Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij
schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst
hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de eventuele
door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden
van de hand.

Artikel 3.
Overmachtsclausule
3.1. Onder overmacht wordt onder deze Overeenkomst verstaan:
iedere omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van
Partijen, waardoor uitvoering van de Overeenkomst in
redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, al
dan niet tijdelijk. Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan: (burger) oorlog en dreiging van (burger) oorlog,
natuurrampen, stakingen, overmatig verzuim van
medewerkers van Opdrachtnemer, transportproblemen,
brand, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen van
welke overheid dan ook in Nederland of elders, in ieder geval
inclusief in- en uitvoerverboden, quotaregelingen en
technische storingen/ storingen bij Opdrachtnemer of bij
leveranciers van Opdrachtnemer, alsmede niet-nakoming of
overmacht van leveranciers als waardoor Opdrachtnemer
niet (meer) aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever
kan voldoen.
3.2. In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht om
de overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de
overmacht veroorzaakt, is opgehouden te bestaan en heeft
de Opdrachtgever geen recht op enige vergoeding of
schadevergoeding, voor dergelijk verlies of schade.
3.3. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient
de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
Artikel 4.
Aanvullende voorwaarden
4.1. Naast de Algemene Voorwaarden zijn ook de volgende
aanvullende voorwaarden van toepassing:
4.2. Voor het slepen, duwen en assisteren van en het verlenen van
diensten aan drijvende voorwerpen als bokken, bakken,
elevators, kranen, enz. alsmede drijvende voorwerpen die wel
over eigen voortstuwings- en/ of manoevremiddelen
beschikken, doch deze tijdens het slepen, assisteren en het
verlenen van diensten, niet aanwenden, op de bepalingen van
de “algemeen sleepconditiën 1946” gedeponeerd ter griffie
arrondissementsrechtbank te Rotterdam.
4.3. Voor het slepen en assisteren van en het verlenen van
diensten aan schepen, welke geheel of in hoofdzaak tot de
vaart ter zee zijn bestemd, gelden de “Nederlandse
sleepdienst conditiën 1951”.
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4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

4.17.

Voor het slepen en assisteren van en het verlenen van
diensten aan alle andere sleepschepen, gelden de
“Sleepconditiën 1965”.
Voor het duwen en het verlenen van alle andere diensten aan
en/ of aan boord van duwbakken – voor zover niet vallende
onder het begrip hulpverlening en behoudens speciaal
overeen te komen aan andere condities voor het bagger- en
aannemingsbedrijf, de “Algemene conditiën 1994”.
Voor het assisteren van duweenheden, gelden de “Conditiën
Voor Het Assisteren Duweenheden”.
Voor verhuur of gebruik van pontons of dekschuiten, gelden
de “Dekschuiten Gebruikersvoorwaarden 1961”.
Voor het vervoer van goederen aan boord van een ponton,
dekschuit of schip, gelde de “Bevrachtings Voorwaarden
1991”, waarbij de lading door de Opdrachtgever verzekerd is
met uitsluiting van regres op Opdrachtnemer.
Bij berging, waaronder hulpverlening van vaartuigen en
andere voorwerpen gelden de “Bergingsconditiën 1958”
(aangepast 1974).
Voor de huur en verhuur van sleep- en duwboten bij
aannemingswerken, baggerwerken, bijzondere transporten,
zand- en grindvervoer (bakken, bokken, kranen, enz.) voor
zowel slepen als duwen, gelden de “Huurvoorwaarden sleepen duwboten baggerbedrijf 1994”.
Bewaarneming van goederen geschiedt op de “Algemene
voorwaarden voor opslag, bewaring en aflevering van
goederen”.
Bij grensoverschrijdend vervoer de “internationale Verladeund Transportbedingungen für die Binnenschiffahrt (IVTB)
2009”.
Een exemplaar van deze condities wordt op verzoek
toegezonden.
Van alle condities en voorwaarden binnen dit artikel geldt
steeds de nieuwste versie.
Bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing wanneer
Opdrachtnemer
de
hierboven
uitgeschreven
werkzaamheden uitvoert. Indien Opdrachtnemer in één
opdracht meerdere van elkaar verschillende werkzaamheden
uitvoert, zijn op de verschillende werkzaamheden de
verschillende algemene voorwaarden van toepassing tenzij
één bepaalde werkzaamheid van dusdanig belang is dat het
onredelijk is op het ondergeschikte deel van de
werkzaamheden andere voorwaarden toe te passen. De
Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing, ook
wanneer Opdrachtgever en Opdrachtnemer van mening
verschillen of en welke andere voorwaarden in aanvulling van
toepassing zijn.
Indien en voor zover bepalingen van bovengenoemde
verschillende
algemene
voorwaarden
inhoudelijk
tegenstrijdig zijn aan bepalingen van de Algemene
Voorwaarden, gaan de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden, inclusief de rechts- en jurisdictiekeuze, voor.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen treedt
Opdrachtnemer uitsluitend op als bemiddelaar wanneer de

genoemde werkzaamheden in de Algemene Voorwaarden
niet door Opdrachtnemer, met of zonder medeweten van de
Opdrachtgever, door Derden wordt verricht en ongeacht
door wie de Opdrachtgever voor de betaling daarvan wordt
belast.
Artikel 5.
Prijzen en betalingen
5.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, zijn de
door Opdrachtnemer vermelde en aan Opdrachtgever in
rekening te brengen prijzen:
5.2. Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen
en rechten.
5.3. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen geldt een aangepast
uurtarief van 200% (tweehonderd).
5.4. Werktijden en wachturen dienen ten alle tijden betaald te
worden, ongeacht de oorzaak.
5.5. Bruggeld, sluisgeld en havengeld waar het transport heengaat
komen voor de kosten van Opdrachtgever, dit geldt ook
voor de kosten welke worden gemaakt op de terugweg.
5.6. Tot het moment dat het door Opdrachtnemer gedane
aanbod is geaccepteerd door Opdrachtgever, is
Opdrachtnemer gerechtigd de prijs aan te passen.
5.7. Indien Partijen voor het verrichten van bepaalde Diensten
vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen
van die diensten tot extra werkzaamheden dwingt die
redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste
prijs te vallen, zal Opdrachtnemer, Opdrachtgever
onverwijld informeren over de financiële consequenties
hiervan.
5.8. Alle prijsstellingen zijn gebaseerd op een normale reistijd van
dertig minuten, welke langer kan zijn, en op basis van een
verrichting van de werkzaamheden binnen de reguliere
werktijden: maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur.
Indien werkzaamheden worden verlangd buiten de reguliere
werktijden, dan zal op de overeengekomen prijs een extra
toeslag van 50% worden doorberekend, evenals verrekening
plaatsvindt van extra benodigde reistijd ten opzichte van een
normale situatie. Dat wil zeggen dat werkzaamheden welke
buiten in dit artikel genoemde tijdsindeling een uurtarief
geldt van 150%, met uitzondering van zaterdagen, zondagen
en feestdagen waarin artikel 5.2. van de Algemene
Voorwaarden van toepassing is.
5.9. Een transportverzekering voor de vervoerde goederen is
nimmer in de vrachtprijs inbegrepen en dient door
Opdrachtgever voor eigen rekening te worden afgesloten.
Het recht van regres op Kapitein Maritiem dient te worden
uitgesloten.
5.10. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is
Opdrachtnemer gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig
te verhogen, met inachtneming van de eventueel terzake
bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat al
bij Opdrachtnemer bekende toekomstige prijsverhogingen
bij de Overeenkomst zal worden vermeld.
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5.11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, dient betaling
van de facturen van Opdrachtnemer te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum. Indien dit niet wordt voldaan, zal
Opdrachtnemer de factuurprijs per maand verhogen met
10% als zijnde administratiekosten.
5.12. Bij niet-tijdige betaling door Opdrachtgever is
Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in
verzuim, en is Opdrachtgever vanaf de dertigste dag na
factuurdatum tot aan de dag der algehele betaling een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke
handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.
5.13. Ingeval van niet-tijdige betaling is Opdrachtnemer bevoegd
iedere verplichting jegens Opdrachtgever op basis van welke
rechtsrelatie dan ook op te schorten tot het moment waarop
Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen volledig is
nagekomen, de betaling van verschuldigde rente daarover
begrepen.
5.14. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting door
Opdrachtgever op de fatale datum ingevolge van de
Algemene Voorwaarden is Opdrachtnemer gerechtigd de
vordering uit handen te geven. De buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.15. Opdrachtgever is niet gerechtigd bedragen welke hij
verschuldigd is aan Opdrachtnemer te verrekenen met door
Opdrachtnemer
beweerdelijk
aan
Opdrachtgever
verschuldigde bedragen, verschuldigd uit overeenkomst dan
wel
anderszins.

6.8.

6.9.

6.10.

Artikel 6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging
van de overeenkomst
Alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van
Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een
geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen na dagtekening,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan
aanbiedingen en/ of opdrachtbevestigingen indien
Opdrachtgever – naar termen van redelijkheid en billijkheid
en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen –
had behoren te begrijpen dat de aanbiedingen en/ of
opdrachtbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijk vergissing of verschijving bevat.
Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte
punten – afwijkt van het in de aanbieding en/of
opdrachtbevestiging gedane aanbod, dan is Opdrachtnemer
daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot
stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Indien Opdrachtgever de sleep-duwboot inhuurt, dan is dat
inclusief het bijbehorende personeel.
De Overeenkomst komt tot stand zodra het aanbod c.q. de
opdracht van Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt
aanvaard.
Wijzigingen in de Overeenkomst dienen Partijen schriftelijk
overeen te komen en dienen – getekend door Partijen – als

6.7.

6.11.

6.12.

6.13.

addendum te worden bijgevoegd bij de originele
Overeenkomst.
Toezendingen van aanbiedingen en/ of opdrachten en/ of
andere documentatie door Opdrachtgever verplicht
Opdrachtnemer niet tot acceptatie hiervan. Opdrachtnemer
heeft het recht om zonder opgave van redenen aanbiedingen
en/ of opdrachten en/ of andere documentatie van
Opdrachtgever niet te accepteren of uitsluitend te accepteren
onder bepaalde omstandigheden welke schriftelijk worden
vastgelegd.
Voorts komen overeenkomsten eerst tot stand nadat een
aanbieding en/ of opdracht van Opdrachtgever schriftelijk
en/ of per e-mail en/ of per ander middel waar duidelijk
akkoord in wordt gegeven door een daartoe bevoegd
persoon, dan wel Opdrachtnemer is aangevangen met het
uitvoeren dan wel het nemen van voorbereidingen voor de
uit te voeren werkzaamheden en/ of te leveren zaken.
Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en
Opdrachtnemer op het moment van totstandkoming van de
Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen
dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel
daarvan in redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden
verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse
wijziging van de overeenkomst.
Indien bij aanvaarding door Opdrachtgever wordt
afgeweken van het door Opdrachtnemer gedane aanbod,
wordt deze aanvaarding aangemerkt als een uitnodiging tot
het doen van een aanbod. In dat geval doet Opdrachtnemer
een nieuw schriftelijk aanbod, waarop de voorgaande
artikelen (wederom) van toepassing zijn.
Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst met
Opdrachtnemer tot stand is gekomen, van de Diensten van
Opdrachtnemer wil afzien, dan moet dit 12 uren voor
aanvang van de Diensten kenbaar zijn gemaakt. Indien dit
niet 12 uren, of minder dan 12 uren, voor aanvang van de
Diensten kenbaar is gemaakt, dan dient de Opdrachtgever
35% van de kosten van de factuur te voldoen. Vermeerderd
met gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten die
Opdrachtnemer voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van
de Overeenkomst met Derden aangegane Overeenkomsten.
Mocht Opdrachtgever voldoen aan de eis om minimaal 12
uren voor aanvang van de Diensten kenbaar te maken om af
te zien van de Diensten, dan is dit kosteloos.
Voornoemd recht bestaat onverminderd het recht van
Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding, inclusief
gederfde winst.
Afzien van de Diensten van Opdrachtnemer wordt
schriftelijk en/ of per e-mail en/ of door een ander
afgesproken middel indien dit schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 7.
Derden
7.1. Op basis van haar deskundigheid adviseert Opdrachtnemer
omtrent de begrote omvang van de benodigde
werkzaamheden door Opdrachtnemer en eventueel Derden.

Pagina 4 van 5

Algemene Voorwaarden Sleepvaart & Duwvaart Kappee

7.2.

De Opdrachtgever is ermee bekend dat, vanwege de aard van
de werkzaamheden, deze opgave kan afwijken van de
daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden. De
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle uit zulke
afwijking voortvloeiende kosten.

Artikel 8.
Uitvoering van werk
8.1. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet
inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
bevestigd):
8.2. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan,
op of nabij het werk aanwezige zaken;
8.3. Het meerwerk door welke oorzaak dan ook.
8.4. Alle wijzigingen in het aangenomen werk door welke oorzaak
dan ook worden beschouwd als meerwerk waarvoor
Opdrachtgever verplicht is de meerkosten aan
Opdrachtnemer te vergoeden.
8.5. De berekening van meerwerk geschiedt in tijdseenheden van
een uur, indien minder dan een uur aan meerwerk is geleverd
wordt dit in alle gevallen naar boven, dus een geheel uur,
afgerond. Het normale tarief, indien hier niet schriftelijk van
afgeweken is, zal van toepassing zijn op het meerwerk tenzij
de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden dit anders
stellen (zaterdagen, zondagen, feestdagen en in bepaalde
tijdsblokken).
8.6. Meerwerk zal worden berekend op basis van de
prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het
meerwerk wordt verricht.
8.7. Indien Opdrachtgever verlangt, of het noodzakelijk is voor
de overeengekomen werkzaamheden, of Opdrachtnemer het
als redelijk acht om te overnachten in de omgeving van de
werklocatie, dan zullen de kosten die hiermee gemoeid gaan
voor rekening komen bij de Opdrachtgever.
8.8. Opdrachtnemer rekent voor elke aanbieding c.q. opdracht
minimaal de gehele werkdag, welke bestaat uit 8 uren. Indien
Opdrachtgever een aanbieding c.q. opdracht aanvaardt voor
een tijdsduur van 5 uren, dan worden 8 uren (de gehele
werkdag) in rekening gebracht.
8.9. Opdrachtnemer wordt ingehuurd vanaf het moment dat de
werkzaamheden beginnen, hieronder wordt verstaan de
werkzaamheden die verricht moeten worden voor aankomst
bij de opdracht, oftewel het starten met varen richting
opdracht of de eventuele werkzaamheden die hieraan
voorafgaan.
8.10. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, draagt
Opdrachtgever zorg voor adequate verzekering van de zaken
welke onderwerp zijn van de door Opdrachtnemer te leveren
diensten of werkzaamheden zoals, maar niet beperkt tot, het
door Opdrachtnemer te (doen) vervoeren van zaken.
8.11. Bij storm, ijsgang, zware mist en duisternis en in het
algemeen bij niet vaarbaar weer, zulks ter beoordeling van de
gezagvoerder der sleepboot, zijn de sleepboten niet tot
slepen verplicht. Mocht echter de dienst der sleepboten bij
ijsgang worden verlangd, dan is het normale uurtarief niet

8.12.

van toepassing en zal er een bijzondere overeenkomst
worden getroffen. Mochten bovenstaande beletselen zich
gedurende de vaart voordoen, dan mag de gezagvoerder der
sleepboot, wanneer naar zijn oordeel gevaar voor de
sleepboot ontstaat, het gesleepte schip of drijvende
voorwerp loslaten.
Voor de aannemer in het baggerwerk welke de verlichting op
het baggermateriaal en de benodigdheden op de
baggerbakken of beunbakken ook zoals goede landvasten/
touwen verzorgd, dient te voldoen aan BPR en RPR. De
gangborden op de bakken en beunbakken dienen altijd
schoon
te
zijn
bij
vertrek.

Artikel 9.
Beëindiging overeenkomst
9.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling te beëindigen of te ontbinden in de
navolgende gevallen:
9.2. Bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van
Opdrachtgever van haar verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst of daarmee verband houdende;
9.3. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is,
faillissement aanvraagt, surseance van betaling aanvraagt, in
surseance van betaling verkeert, in geval van stillegging of
liquidatie van zijn onderneming of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met
betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
9.4. Indien een omstandigheid genoemd in 9.1 van de Algemene
Voorwaarden zich voordoet, zal Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim zijn en is Opdrachtnemer gerechtigd
tot het vorderen van wettelijke schadevergoeding. Alle
vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever mocht
hebben worden hierdoor direct opeisbaar.
9.5. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen
aanspraken van Derden uit welken hoofde dan ook, verband
houdende met door Opdrachtnemer geleverde goederen,
diensten of werkzaamheden.
Artikel 10.
Aansprakelijkheid
10.1. Alle werkzaamheden, diensten en verkoop en levering van
zaken welke door Opdrachtnemer geschieden komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
10.2. Opdrachtnemer is, onverlet de bepalingen van dwingend
recht, niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de door
Opdrachtgever geleden schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
10.3. In alle gevallen dat de Opdrachtnemer aansprakelijkheid is,
dan is dit beperkt tot de dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering welke Opdrachtnemer heeft.
10.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor overschrijding van
leveringstermijnen dan wel andere termijnen waarbinnen zij
verwachtte werkzaamheden of diensten af te ronden, noch
voor gederfde winst, bedrijfs-, gevolg- en milieuschade
alsook immateriële schade geleden door Opdrachtgever.
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10.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de tekortkoming
het gevolg is van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW.
10.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekte en/ of
eventuele besmetting indien dit te wijten is aan werknemer,
Opdrachtnemer zal zich ten alle tijden houden aan de
voorgeschreven regel- en wetgeving omtrent voorkoming
van ziekte en/ of besmetting.
10.7. Opdrachtnemer is gerechtigd tot betaling van de prestaties,
die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn
verricht, voordat van de overmacht veroorzakende
omstandigheid is gebleken.
10.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die
Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van door Opdrachtgever
onjuist aangeleverde informatie omtrent de Diensten die
Opdrachtnemer moet leveren c.q. uitvoeren. Hierbij moet
gedacht worden aan de afleverlocatie met alle gegevens die
hierbij worden aangeleverd zoals diepte van de te varen route
en eventuele omstandigheden welke van belang kunnen zijn
voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Oftewel
aansprakelijk voor de onjuist aangeleverde informatie in de
breedste zin.
10.9. Indien door Opdrachtgever onjuist aangeleverde informatie
zorgt voor meerwerk, dan komen deze kosten voor de
rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 11.
Geheimhouding en vertrouwelijkheid
11.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van
vertrouwelijke informatie en bedrijfsgegevens van de andere
partij.
11.2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen
voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo
goed mogelijk te kunnen nakomen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 12.
Inspectie en reclame
12.1. Opdrachtgever is verplicht bij levering controle op
hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare schade aan
geleverde goederen uit te voeren. Indien de goederen aan een
vervoerder ter beschikking worden gesteld, dient
Opdrachtgever deze zaken door een door hem aan te wijzen
persoon te laten inspecteren voor aanvang van het vervoer.
Als géén persoon is aangewezen, wordt de stuurman die het
goed namens Opdrachtgever in ontvangst neemt, geacht de
zaken namens Opdrachtgever te inspecteren.
12.2. Reclameren ter zake van hoeveelheid en aan de buitenkant
zichtbare schade en/of gebreken dienen door
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden ingediend,
bij gebreke waarvan de op de door Opdrachtnemer
opgemaakte
factuur
en/of
pakbon
opgenomen
hoeveelheden, als juist worden beschouwd en de goederen
worden geacht zonder aan de buitenkant zichtbare schade te
zijn geleverd.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Reclames ter zake van ten tijde van levering niet-zichtbare
schade en/of gebreken, alsmede andere reclames dienen zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 dagen na
levering bij Opdrachtnemer schriftelijk te worden ingediend,
bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt het
geleverde te hebben goedgekeurd.
Te late of op verkeerde wijze bij Opdrachtnemer ingediende
reclames hebben geen rechtsgevolg en ontheffen
Opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid.
Indien een reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt
bevonden, is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht alsnog de
overeengekomen prestatie te leveren.
Indien een reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt
bevonden, schort dit de betalingsverplichting van
Opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is
afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel
van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
Klachten betreffende door Opdrachtnemer gezonden
facturen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum
schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de
facturen als juist worden beschouwd.

Artikel 13.
Toepasselijk recht
13.1. Om alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot
de competentie van de Kantonrechter behoren, worden
beslecht met de bevoegde rechter in het arrondissement
waarin Opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

