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Ârtikel l'l'oepasselijkheid
L

I l)e

Algernene Voorrvaarden zi.jn

van toepassing op

ecn laagwaterbeslag op de koopprijs van de per schip geleverde
producten in rckening te brengen:
indien de waterstand op de peilschaal te Maxau lager is dan
461 crn of'lager is dan 201 cnr volgens de peilschaal te Kaub
(waarvan de laagste van de twee geldt), voor de schepcn die,
hun gebruikelijke vaarloute volgend, de Rijn afVaren;
inclien de lvaterstand op de peilschaal te Kculon lager is dan
221 cm voor schepen die, hun gebruikelilke vaalroute
volgend, de Rün af'varenl
intlien cle watetstand op de peilschaal te Ruhrort lager is dan
301 cr¡ vool schepen die, hun gebruikelijke vaan'oute
volgend, de Ri.in afïaren;

alle

a.

aanbiedingen, overeenkomsten en lcvelingen van producten, zi.jnde

glondstofÍen voor de beton-, !vegen-, water-, rail-, woning- en
utiliteitsbouw, alsook voor bijzondere toepassingen buiten deze
scctorer'ì, alsnrede op diensten van de gebruiker van deze
Algernene Voorwaarden (hiclna te noernen: verkoper) tegenover
diens wederpartij (l'ìierna tc noemen: koper). In het navolgende

b.

lvorden ondcr proclucten ook verstaan de voornoernde diensten.

[)e

Âlgemene Voorwaarden

zijn ook van

toepassing

c.

op

toekornstigc en/o1' vervolgoverecnkomsten tussen verkopeÌ' en
kopcr.

1.2

d.

Alwijkingen van deze Algernene Voolwaarden rvaaronder ook
begrepen cventuele eigen inkoopvotl-lvaarden van kqler, zi.jrr
slechts gelclig indìen cn voor zo\/er deze uitdrukkeli¡k en
schritleli.ik vooralgaandc aan cle desbetreflèncle oveleenkornst

e.

door verkoper schril'teìi.jk zi.jn aanvaard. Doze aanvaarding brcngt

nict rnet zich rnee dat clie

afwi.ikingen

ook o¡r

andere

overeenkornsten n'ìet koper van toepassing (zulìen) zi.ln.

1.3

1.4

Indien enige bepaling van deze algcrnene r,oorwaartlen naar het
oorclecl van dc bevocgde rechter niet vaÍì toepassing of'ìn stri.jd
rnet de openbare ordc of wet is, dan zal slechts de betreffende
bepaling als nìet geschreven lvorclen beschor¡wcl. De algernene
voorwaarclen zullen voor het overige volledig van kracht blijven.
ln ¡rlaats Van een eventuecl ongeldige bepaling hecl'l te gelden een
bepaling die de bedoeling van dc partijen het rneest benâdert.

4.2

rvorclt voltooid.

4.3 Velkopcr is gehouden

schri

b. levcring van de

5.1

1.3

l)ool o1'narnens velkoper verstrekte docunentatie, verrverkingscn andere adviezen zijn vri.lblijvend, tcnzij uitdrukkelijk andels is

verneld.

producten wenst

uit te stcllon totdat

de

als bedoeld in artikel 6.2, wenst aan te

passcn.

Ârtikcl 5 lìctaling

Overeenkornsten kornen eerst tot stand door een schriflelijke
orderbevestiging van vcrkoper of'(begin van) fbitelijke uitvoering
tkrol verkoper.

de

toostancl van laagwatet is geëindigd;

o. de lcveringsplaats,

2.2

hoeveel

laagwatertoeslag te betalen;

overcenkomsten; aanbiedingen
aanbiedingen van verkopcl zijn vrijbli.ivcnd, tenzi.j deze

fìelijk uitdrukkeli.fk het tegencieel vermelden.

of'en

plaats wenst, in welk geval koper velplicht is

-l'otstandkoming

2.1 Allc

koper tijdig r¡ee te delen

laagwatertocslag hij in rekening zal brengen.
Ko¡rer dicnt binnen een door verkoper aan te gevcn tertni.in aan
vcrkopel te berichten ol'hii:
a. leveling van de producten op dc overcengekonren tijcl en

Indien ondcrdelen van de overeonkomst en dc daalbij behorende
de Algrorncnc Voorwaalden, is de
volgende langorde van toepassìng: ten eerste de overeenkornst,
tcn t\\/eedc de bijlage(n) en ten derde de Algernene Voorrvaarden.
2

vaan'oute volgend, de Waal at'varen;
indien dc vaardiepte tussen (le lJssclkop en Zutphen lager is
dan 2tll crn voor schepen die, hun gebruikelijke vaan'oute
volgcncl, cle Celderse lJssel afvaren.

Voor de berekening van cle laagwatertoeslag is bepalend de
gepubliceerde waterstand of de minst gepeilde diepte in het
betrel'ltnde liviervak om 08.00 uur op cle dag dat de belading

biilage(n) afwijken van

Artikcl

inclicn de vaardiepte op het traiect Millingen-Loevenstein
lager is dan 301 crn voor schepen die, hun gebruikelijke

Lletalingcn dienen
fàctuuldûtuln,
verzuiln is.

5.2 tlij

bij

te

geschieden binnen

derlig dagen

na

gebreke waanan dc koper van rechtswege in

gebreke van tiidige betaling

is koper een

vertragingsrente

versclruldigd, te rekenen vanal' de vervalclag.

5.3

Indicn koper ook na een eerste betalingsherinnering in gebreke

blijfì rnet de betaling van het tloor hern velschuldigde, is hij
gehouclen de buìlengerechteli.jke incassokosten aan verkoper te

Artikcl 3 Prijzcn

3.1

Pli.jzen en overige condities zi.jn gebaseerd op tle soort en de

in

de

aanbieding velrnelcl. Deelbestellingen geven verko¡rer het recht
in dc aanbicding verrnelde plijzen en condities te herzien.

cle

ornvang van de

te

Ieveren producten en diensten als

3.2 Alle prijzen zj.in netto, exclusiel'

belastingen en heffìngen
(lvaaronder ornzelbelasting en in- en uitvoerrechten). Verkoper is
gerechtìgd de plilzen op de làcturen te verhogen l¡et een
klediettoeslag, well(e toeslag velvalt bij betaling van de fàcturen
binncn ecn daarorrtrcnt op cle fàctulen bepaalde tennijn.

3.3

Velkoper is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duul van

dc uitvocring van de ovcleenkornst de pri.js te vcrhogen, doch
uitshritend indicn en voor zovcr de verhoging de objectreve
rcsullante is van een of rneer kostplijs bepalende elementen van
dc productcn en/ol dicnsten zoals overhcìdshelììngen, algerrene
pri.jsverhogingen in grondstoff'en, energie, valuta's e.d. Deze
verhoging gcldt dan voor dic delen van dc ovcrecnkolnst die, ten
tijde van die verhoging, nog niet zijn uitgevoerd. Verkoper zal
cleze verhoging voor de (deel)levcringen waarop deze verhoging
betrekking heef't aan koper rneedelcn.

,Artikel 4 LâÐgwâtor
4. I
Velkoper is, bij een vaarclicpte lager dan de naxil¡aal toegestane
vaaldiepte, in een rivier- ol kanaalpand waarover het transport
plaatsvindt, in elk van de navolgende gcvallcn bevoegd aan koper

vergoeden.

5.4

Voor hct geval verkoper zi.jn vorderìng in een gerechteli.ike
procedule, arbitrage en bindend advies daarondel begrepen,
aanhangig heefl gernaakt, is koper gehouden de lnet deze
procedure gernoeide werkelijke kosten, onvenrinderd

de

aanspraken van verkoper uit het votige altikel, te vergoeden.
Hieronder zijn begrepen tle kosten van advocaten, deurwaarclers
en procesgernachtigden alsrnede het aan arbiters of bindende
atlviscurs verschuldigde honorariutr en het vasttecht, voor zover
deze in eventuele proceskostenverocirdeling van de koper o¡t
grond vun artikel 56 en vetder van het Wetboek van Llurgerlijke
lìechtsvordeling te boven gaan.

5.5 Verkoper is bevoegd vootatþaande aan de lcvering
vooruitbetaling en zekelheid te vellangen van koper. Deze
bevoegdheid heeft verkoper ook gedurende de looptijd van de
overeenkol¡st en met betrekking tot vervolgovereenkotnsten,
inclicn een venninderde kredictwaalclighcid van koper aan
verkoper daartoe aanleiding geelt.

Artikel 6 \Iyijzr v:¡n leveringen; begripsbcpllingen
6.1 I everingcn kunnen gcschictlcn "at'bcdrijf". 'lìanco voor tle wal'.
"fiarrco o¡r dc \\'al" en "1Ìanco trrrt'k', al naar gclang irt do
ovcrcenkornsl is hepaald,

6.1 Oncict fcreling 'al bedrr¡lt rtortlt

verstaan clc lcrvctrttg vatr
ploducten varlaf het winrverktuig, de velladingsinstallâtie, het
opslagterrein of hel clepot van verko¡rer of een andere door

lndicn lrct voor vcrkoper niet rnogclijk o1'moeilijk is de producten
te levcren op de dool koper aangcrvczcn plaats en/of het ti.idstip,

is vcrkoper gelechtigd de ploducten te leveren op dc
tlichtstbiizijnde voor verkoper bcreikbare plaats. Verkoper is
nirnrrer verplicht dc producten verder te veÍvoelon dan tot waar'
het tlansportrnidclel van verko¡rer op nortnalc rviize kan komen.

verkoper aan te $'i.jzen locatie, dezc lrierna lezauren te noeuren: cle
[,everingsplaats.

6.3

Orrdcr lcrerrrrg liirnco rrxlr tle lrl" rvorcll verstaan ler¡cling van
ploducten pet schip van ot'r,anrvcge verl<oper vóól cen loswal.

6.4 ()ndcr lcvcnng

''lì.arrco o¡r dc rval' rvortit \/cÌstîrn levcnng
producten per schip van olvanwcge velkopcr op cen losrval.

6.-5 Ondcr Icvcrinri
productcn

'fìarrco

lltrrlr' wor(lt

\erstaiìrr rlc levoing van

op de rncl kt4rer ovcrcengckolnsn en door

Verkopcr is gelechtigd allc schade die hi.j lijdt vanwege het niet
op dc overeengekolnol'ì plaats en/o{'hst tijdstip kunnen lossen op
kopcr te velhalen.

v¿ul

koper

7.5

7 'l-ijdstip en pllats v:rn levering
r\ls tr.¡rlstip vurr lcrerrng ai bcclli.ll'' gclclt hcl nì(Ì'rìcnt wâârop het
tc levelen procluct in het laadruìrn vall van het daartoe doo¡ ol
narncns kopcr ter belading aangeboden tlansportrnidclel of, indien
dat eerder is, het lnoment waarop kopcr clc levcring heefì
aanvaard of'geacht u'ordt de lcvcling tc hebben aanvaard. Als
plîirts \an lcvcrrng -'al trcclri.¡f" gclclt tlc hrcrYrx¡r rn ¿lrtikcl ô:
gcnocrrrtlc l,c\,!'ringiil)lrats Verko¡rct. llupallt fli¡ lcl'crtnq al'
lreclri.ll-'clc lolgorrlc erì lii(lstipl]crl r,atr lcverrg tn lrclatlirtg

Artikel

1.l

kiezcn.

Artikcl
8.

I

vcrkopcr.

8.2

7.3

productcn in een bepaalde periodc zal afìoepen en Inet bett'ekking
nadere tennìjncn zi.in gesteld, is koper
gehoudcn de producten geleiclelijk cn gespreid over die pcriode,
rekening houclentl rnet seizocnsornstandigheden, al' te nelnen.
Verkoper is, indien naar zijn oordeel koper dcze verplichtingen
niet nakornt, gerechtigtl koper alsnog een termijn te noctÍìen,
binnen welke tcnnijn kopel velplicht is dc producten ol'een deel
Van dc productcn al'te ncuell.

tot de alioep geen

nict ol'rroeili.ik bereikbaar is, is
als plaats van levcring te kiezen cle

Âls tìjdstr¡r lan lcrcrirrg lÌtutco op dc rral' gcldt hot ìrìorncnt
waarop vcrkopcr dc producten op dc losu,al heeft gelost of, intlien

dit ccrclcr is, t4r hct rîornent dat ko¡rer cle levering

heei't aanvaard
ol'geacht rnoet worden cle levc¡ing te hebben aanvaard.
l,clerrng liarrco o¡r tle rval' gerschicLlt op cle plaats -op de wal *

cn het tijdstip rvclke velkoper en koper op aanwi.jzing van koper
zijn overcengcl<omen. [)e lossing op de rval geschiedt door
verko¡rcr'. Indicn lossing op de door kopet aangervezcn plaats
en/ofhet overeengekornen ti.idstìp niet rrogelijk is, client verkoper
dil tcrstond aan koper tc rnclclen, waarna kopel gchouclen is een
anclcrc lospìaats aan te rvijzen u,aar, binnen ecn halve dag na die
nrclding, de lossing rvel mogeli.fk is. Indien koper nalaal die
andcrc losplaats aan te wi.izen hccf't vctkoper aan zi.in verplichting
tot levering volclaan cloor cle producten te lossen op een plaats zo
dicht nrogeli.fk bi.j dc aanvankelijk aangewczen plaats van lossing.
Vcrkoper is gelechtigrÌ alle schade die hii lìjdt vanwege het nict
op dc overeengekornen plaats cn/ofhct tijdstip kunncn lossen op
ì<o¡rcr tc verhalcn.

1.4

rvorclcn dc levering te hebben aanvaartl.

rechten u,clke alsdan krachtens de rvet votx hen uit het verzuìl¡
van cle kopor roorlvloeien, het l'^cht tlln zoncler cnlgc lcchterlijke
tussenkonst cle ovcreenkot¡st voor hct nog nict uitgevoerde
gedeeltc dtxrr eenvoudige rnedcclcling tc ontbindçn.

Artikel 9 Risico-overgang; eigendomsvoorbchoud

9,1

Vanaf hct tijdstip van levcring is het geìeverde voor rekening cn
risico van koper.

9.2 Alle gelevercle

en nog te lcveren proclucten blijven eigendotn van
verkopel totdat koper alle votderingen clie verkqrer op haar heefì
ol zal vcrkrijgcn, uit welke hool'de dan ook, r,olledig heefi
bctaald.

93

9.4

'/nlang <>1t dc gelevertle prodLtcten van verkopet een
eigendornsvoolbehoud rust, is i,erkopet niet gerechtigd tlrn deze
procluctcn tc verwerken, tc vervreelnden of in gebruik te geven
aan tlcrtlen ol otn daarop enige vortn van zekerhsid te vestigen,
tcnzij een en andcr geschiedl in het kader van de nortnale
t¡cdlij lsu itoefèning.
Worden de door verkoper gclcvercle productcn door koper in het

in of'

tot

andere producten, dan zal daarop ten behoeve van verkopcr een
pandrccht wtr-den gei,estigcl.

9.5

Ko¡rcl is gehouclcn de onder eigendotnsvoorbehoud geleverde
producten idcntilìccerbaar te rnaken en afTonderlijk te bewaren,

l-cVcrrng "lì¡rrco rr,erli" geschicrlt o¡r clc ¡rlaals cn hcl li.idstlp

overcengckolncn.

1.ì.3 lnclien kopel de ptoclucten lìet inachtnetring van llet
bovenstaânde niet tijdig heetì afgenomen zal koper van
rechtswege in verzuir¡ zi¡n. Velkopcr heetì, naast de andere

kader van cle nolrnalc beclrilf'suitoetèning veru'erkl

r\ls ti¡tlstr¡r rrn lÒ,crirrg 'lÌrnco u'erlç" gcl(lt hct monìenl waarop
verkopel de prorluctcn hcclì gelost of, indien clit eerdcl is, op lìet
lnorrent dât kopel rle levering heelì aanvaard ol geâcht Inoct

lvelkr: r,crkopcr err koper op aanrvijzing van koper

Koper is verplicht de productcn afte net¡cn binnen de daal'tos in

tle overeenkornst genoenlde levetings- cn/ol' afioeptctrni.inen.
lndien in tle overeenkor¡st slechts is bepaald dat koper tle

ovcrecngckornen ti.idstip

Koper is verplicht op de ovcrcengekornen tijd en voorts binnen de
lvettelijke laad- en krsti.jden het product uit het sch\r Van vcfkoper
tc lossen. Intlien koper rlit nalaat, heelt verkoper het lecht zell'tol
lossen over te gaan, zulks gehecl voor lekcning en risico van
kopcr. Verkoper kan alsclan ook alle (overige) schade die hii
tengevolge van dìt nalaten li.idt op koper vclhalen.

opgegeven leveringstenÌijncn gelclen voor

Bij overschriitling van leveringstelrnijnen, dan wel bi.j verzuint
als hiervool becloeld, heetì kopcr geen recht op vcrgoeding van
cnigc schade, tlìr'cct ol' indirect van rvelke aard dan ook,
behoudcns ingeval van opzet of grovc schuld van de zijde van

plaats van levering heelì plaatsgevonden, kan levet ing geschiedcn
roor clc dichlstbijzj.incle losu,al aan vool verkol¡er beleikbaar
glootvaâr'\\,atcr. Indjcn dc plaats van levering door koper wel
exact is aangccluid maar tleze voor verkoper op hct

dichtstbijzi.inde wel l¡eleikbale ¡rlaats. Vclkoper is gcrechtigd alle
schadc dic hi.j lijdt vanrvege het niet op dc ovcteengckotnen plaats
en/of het ti.idstip gelost kunnen worclen op koper tc verhalen.

Leveringstermijnen

vctzuirn.

tildstrp van lcroring '{irnerr voor tlc rval' grrldt hct nromcrlt
lvaarop koper ìregint met hel lossen van de producten - voot de
losrval - vanuit het laadruim van het schit¡ van verkoper clan rvel,
irìdien dat eelder is. op hel rnornent dat koper de leveling heetì
aanvaard of geacht lnocl worden cle levering tc hebben aanvaat'd.

verkoper gelechtigd

I

l)oor verkopel

verkopcr nict als làtale termi.jnen, tenzii uitdrukkeliik schrifìeli.ik
andc¡s is or,erecngekomen. In geval van niet tijdige leveling is
verkoper dan ook, eersl na schrilìeli.fke ingebrekcstelling, in

1.2 r\ls

l,evcring fìanco voor de wal goschieclt op de plaats - voor cle u,al
en hct tiidtip rvelke verkoper cn koper op aanwi.izing van koper
zi.jn overeengekor¡en. lnclir:n geen exacte aanduiding van de

Koper dicnt verkoper genoegzaalr te inl'ot'l¡eten over de aard en

cle gcsteldheicl van cle plaats van besternrning van de cloo¡
vcrkoper af'te levercn productcn, zodåt vcrkoper op adequate
rvi.jze het door verkoper te bezigcn tr"nsportlniddel * welk
trans¡rorlnriddel overigens tcÌ keuze staat van vcrkopet - kan

irangù\\¡czrn l)l¿lats valÌ lossrng. anclcrs clan -al-hcch.jl' . 'r,oor dc
lr,¿l ol "op rlc tval'

zi.in

af'gcschcidcn van overige zich bii kopcr bcvindende proclucten.

9.6 Kopel heefl ecn zorgplicht met lretlckking tot de onder
cigentlornsvoorbehoud geleverde ptotlucten en client cleze
2

op hocdarrigheid tc kcuren [n gcval van levcring "zrf lrctlri.il''
dient dcze keuring alsrnede het leclarì1eren terzake evcntuccl bi.j
dt:ze keuring geconstateerde gebleken te geschieden binnen één
werkdag na aankornst i,an het schip van kopcr voor de loswal. ln
gei'al lan lclering ''fìanco \()or de wtl". "fianco op cle lval" en
"liauco rverli" per schip rlicnt dcze kcurrng alsnrctlc tlc in artikel
I 3 gcnocurde controle en herkeuring te wortlen uitgcrtoerd in het
schip van verkoper en delhalve vóór de lossing van de producten.
[)cze keuring en het reclarneten terzake van cventueel bij deze
keuling geconstateerde gebreken dienen uiterlijk te geschieden:
. inclien het aankornsttiiclstip van hct schip op de plaats van
bcsternming is gelegen vóór 12.00 uur: uiterlijk op clezelf'de

producten te vçrzekeren tegen alle in cle branche gebruikeli.ike
ristco's Ko¡rcr rs drarbrj gchoutlcn allc aansplaken op haar
verzekeraars op eeÍste verzogk onvooru,aardelijk aan velkoper
over te dragen.

Artikcl l0 lloeveelheid

l0.l lli.j levering pel schip rvordt de

gclcverde hoeveelheid i'oor
verkoper en kopel op bindencle wijze bepaalcl op basis van de
door verkopcr en koper getekende losbon rvaalop de i.jkopnarnes
voor en na lossing zijn vennelcl. [)e rneling geschiedt door een
clkend i.jkrneestel en op kosten van dc koper. Bii gebleke van een
i.jkopnanrc rvordt de hoeveelheid op vu)r verkoper en koper
bindendc wijze bepaald op basis van de rneetbriel of het

.

laatibewijs, zulks naar keuzc van de verkoper.

10.2 tìi.i leverìng per vlachtauto rvordt de

gelcverde hoeveelheid op

voor vetkoper en koper bindende lvijze bepaalcl door u,eging
cn/of dool volurnetrische vaststelling dool verkoper c.q. r,crlader

lnclien clc gelcvcr'dc hocveclheitl afwiikt van de overeengekotnen
hoeveeìlreid en deze afwiiking nict lreer bedlaagt dan hetgecn in
dc branchc van het bctlokken produot gebruikelijk en noluraal is,
zal dc daadwerkelijk gelevelde hocvcelheid in tlc plaats komen
van dc overeengekornen hc¡eveelheid en heetì koper geen recht
orìì te lcclanìe[en tetzake dc alwijkingcn in clc hoeveelheid.

10.4 Intlien bij leveling in

vcllaten en vtiór het r'ìlolnent dat de laadbon of'soortgeli.fk
doculncnt door de chaulfèur is getekend, het gelevercle op
hoedanigheid

te

inspectercn

en tezake eventueel bi.i

deze

inspcctie gcconstateelde gebrekcn te reclatreren. Cedu¡ende één
u,er*dag na dat lrornent is koper nog gerechtigd te rccla¡neren
indien uit ecn cloor koper gedurencle die werkdag uitgevoerclc
keuring in de producten gebreken worden geconstatecrd clie bii de
in de vorige zin bedoelcle inspectie rcdclijkerrviis niet hebben
kLrnncn blijken.

'"1ìanco wcrk" pcr vraclìtar¡to tlicncn de in
dit artikel genoernde inspectie en kcLtring alstncde de in artikel I 4
genoenrde coÍìtrole en herkeuring te worden uìtgevoelcl v(rór't1at

12.3 ln gcvul rln levering

velrncngìng van de geleverde ploducten rnet rnateliaal van andere
hcrkornst of sarnenstelling of verwerking van de producten heef't
plaatsgevonden. De inspectie en het reclatneren naar aanleiding
van tle inspectie dienen te geschieden terstond na lossing; de
kcuring en de reclarnering naar aanleìding van de keuring dienen
te geschiedcn binnen één werkdag na het tiidstip van lossing.

rneer

bcdraagt clan hetgecn in cle branche van het betlokken product
gebruikeli.ik en nonraal ìs en dit nìct een gevolg is van opzet van
verko¡rcr c.q. r,clladcr en indicn cleze grltere hoeveelheid niet op
eenvoucligc rvijze op de laadplaats uit het schip kan rvorden gelost
zal deze grotere hoeveelheid decl uitrnaken van de lcve¡ing aan
koper en aan kopcr worden gef'actureerd. Evenwel zal alsdan in
ccn a1ìvi.jking van hetgeen in arlikel 16.5 is bepaald het risico
voot clc betaling aan ovelheidsinstanties van een eventuele boete
vânu,ege dientengevolge ontstane ovelbelading vool rekening
kor¡en van velkoper c.c1. verlader.

il

vrachl.auto's is kopcrl verplicht vóór
lqrrcÍrng "al'bctlrrjl-''
het rnornent dat de vrachtauto het opslagten'ein van verkoper heelì

schepen cle geladen hoeveelheid groter is

dan de overeengekornen hoeveelheicl en deze afwi.iking

indien het aankornsttijdstip van het schip op cle plaats van
besternrning is gelegen na 12.00 uur: uiterlijk vóór 12.00 uut'
van de daalop volgende werkdag.

12.2 Uij

zoals venneld op het door de chaulÈur getekende wcegfblrnulier,
laadbon of soortgeli.jk docuurcnt, tenzij onomstoteli.ik komt vasl
tc staan dat ecn anderc hocvcelhcid is geleverd dan op bedoeld
docurncnt is vc¡rneldl alsdan wortlt de werkelitke hoeveelheid aan
koper gelcvcrd en wordt dezc werkelijke lioeveelheicl aan koper
gefàctureerd.

10.3

lverkiiag;

Artikel l3 Verval van rechten
lndicn koper de hiervoor in de artikelen

l0 Vm l2

voolschriflen orntrent bijvoorbeeld tiidstippen

gcnoernde

en plaats e.d.

met

bepaald dienen reclaures terzakc dc hoeveelhcid terstoncl na de

betrekking tot de inspectie, keuling en/of reclamering niet jnachtneent
kornt het rccht van koper op inspectic, keuling en/of reclatnering
alsrnede hel in artikel l4 genoernde recht op controle en het'keuring, te
vervallcn en worden de door vcrkoper geleverde producten geacht door
koper tc zijn aanvaard in cle dool verkoper geleverde hoeveelheden en

lcveling cn in elk geval vóór' het lossen uit het vaartuig

hoeclanìgheden.

10,5 Onvennintìerd hetgeen in de vorige leden van dit artikel

is

c.q.

vocrluig schrifìelijk aan verkoper kenbaar te worden gernaakt.

Artikel l4 (ìevolgen van reclames

14.l

Artikel I I lloedanigheid
Il.l lndien cn voor zover dc hoedanigheid van de ploducten

n¡et
uitdrukkelijk is overeengekornen kan koper slechts aanspraak
rraken op een hoedanigheid in overecnsterrìlrling rnet hetgcen in
dc blanche van het betlol<ken plodlrct nomaal cn gebruìkeli.lk is.

ll.2

Inclien en voor zovel olntrent de hoeclanigheid is ovcreengckomen dat deze volgens een Inonstil zal zi.jn, geldt het Inonster
tcr vaststùlling van de cloolsneehoedanigheid van clc geleverde
ptoducten. (ìeringe afwi.jkingcn van dc hocdanighcid volgens

rnonstel clie dc gebluiksrnogelìjkheid van de ¡rroducten

niet

lvezenlijk bcinvloeden, gcldcn niet als ecn gebrek in het ¡rncluct.

11.3 lndien en voot zover orntlenl de hoedanigheid is overeengekornen, dat dezc zal zijn volgens een bestek en/of dat de
leleling zal geschieden op keur en/oI'ten genoegen van koper,
opdrachtgevers of'een bouwdirectie, kan koper daaraan slechts
aans¡rrakcn ontlenen die verder gaan tlan hctgeen in cle vorige
leclen is bepaalcl, inclien en vool zover die verdcrgaande
aansÌ)raken voortvloeien uit de gebondenheicl van koper aan
bcsteksbepalingen waarvan koper cle inhoud schriflelijk en op tiid
aan verkopcl hcetì rnedegcdeeld, zodat vetkoper daarbii bii zijn
aanbieding rekening heefl kunnen houcìen.

Inclien naar aanleiding van een in artikel

l2

genoernde keuring

o.q. inspectie dool koper is geleclameerd, wordt de hiema
orrschreven procedure gevolgd.

14.2 Na ontvangst door verkoper van de teclatnering zal het geleverde
door ccn {.rontroleur van verkopet <lp de bezwaren tvorden
gecontrolccrd; het tijdstip van dozc controle u,ordt tiidig door
verko¡rer aan kopet rneegedeeld.

14.3

Inclien de controletn de bezrvalen van koper gegroncl acht kan
verkt4ret naar zi.jn keuze:
â. de ovcreenkor¡st ontbinden, rvaarna het gelevercle tvt vri.fe
beschikking van cle verkoper staat en deze gehouden is aan
kopcr een schadeveÌgoeding te bctalen die bepcrkt bliifì tot
de door kopel tevergeef's getnaaktc vt achtkosten;
b. dat (lecl van het geleverde ten aanzien waarvân de bezwaren
gegrond werden geacht, r,ervangen door producten die wel
voldoen aan cle overcengekouren hoedanigheid;
c. dc kooppriis voor het gelevetdc veltrindercn ovcreenkotnstig

dat deel van het gcleverde rnet betrekking tot welk

is tot

de
geen

enkele andere of verdergaande verplichting

en/of

bczwaren gegrond werden gcacht. Verkoper
schadevet goecling gehoutlen.

14.4 lndicn de controleur van oordeel is dat de bezwat'en van koper
Artikel l2 lnspect¡c, Controle en Keuring
ll.l 13ri levcring ''al' tretlri.¡1" ¡rcr schtp. 'fianco utrl<" pcr schip.

''liarrcrl voor dc rr¿rl" err "tì-anco op tlc wal ts kopcr verplicht orn
vóórdat het geleverdc vanuit hçt schip wordt gelost, het gelcverdc

ongegrontl zi.jn en koper zich niet tnet dit oordeel kan vercnigcn
zullen vcrkoper en koper tezalnen overgaan tot aanwijzing van
een erkend kcuringsinstituut dat tot herkeuring van het gelevercle
zal ovelgaan. Indien koper en verkoper niet binnen 24 uur, nadat
3

i4.5

(;.5 Koper vli.jwaart verkoper voor eventuole boetes

koper te kennen heelì gegcvcn zich nict rnct hot ooldcel van de
controlcur tc kunnen \/erenigen, tot aanu,ijzing van een elkencl
keurings¡nstitLlut zi.jn ovelgegaan, zal aanrvi.jzing van dit
keuringsinstituut geschieclen door de rnecst geredc partij.

l

Dc bcslissing van hct keuringsinstituut tcrzake de hoeclanighcid

Artikel l7 - Ontbinding, opschorting cn verrckening

van het gclcvcldc is voor beide parti.jen bindcncl.

|

7.

I Verkoper is gclechtigd oln, onverr¡inderd haar recht

overcengel<ornen hoedanigheid voldoet, is kolrr gehor.rden het
gelevexlc te aanvaarden. Verkopcr is alsdan bevoegd op kopcr te
vcrhalen alle schacle die velk<4rer lijdt ten gevolge van de
vcrtraging in de uitvoering van de ovelecnliornst als gevolg van
cle door koper gernaakte bezrvaren en/ol'de herkeuring. I)e kosten
van dc hcrkeuring door hel keuringsinstituut kornen alsclan ook
tcn lastc van kol)cr.

4.7

lnclien he1 keuringsinstituut \,âslstelt clat het gelcve|dc niet aan de
overeengekomcn hoedanigheicl voldoet, gelclt voot vcrkoper
hclgeen is bc¡raald in artikel I 4.3. Alsdan kornen dc kostcn van dc
lrclkcuring door hct kcuringsinslituut voo¡ rokening van verkoper.

sli lgclegcl;

cl.
c.

l4.ti Koper is, op st|al'Ib van verval van elkc

aansplaak .legens
verk0l¡er', gehouden clc ploducten waarolrtrent koper hecfl
gelcclarneerd zorgvuìclig te bewarcn cn dczc ptttducten niet te
vcÍplaatsen en dczc onaangctast te laten totdat de keuring dool het
kcuringsinstituut vollcdig is af'gcrond cn/ol'clczc productcn op
ecrstc velzock van velkoper aan dc hieruror gerroetnde contt oleu'
van verkt¡pcL en/r'rl'hct I<eulingsinstituut ter beschikking te stellcn.

executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van
hct vcnrogcn van kopcr;
verkoper gegronde redenen heefì orn tc \l'ezen dat koper niet
in staat is clan wel zal r.iit't otn zijn verplichtingen
voortvloeiendc uit de nret koper gesloten overeenkotìst te
volclocn.

17.?

Koper is nict gerechtigd om zich iegens verkoper op enig

opschortingslecht of verrekening te beroepen.

Artikel l8 Geschillen en T'oepasselijl< Recht

l8.l
bi.j een keudng
tcrrviil het gelevertìe zich bevintlt in ol'bcvonclen heefì in cloor of

Op alle ovclecnkomsten tussen velktlpel cn ko¡rer is Ncdcrlands
Ilccht van toepassing, lnct uitsluiting vân dc bepalingen van
internationale vctdragen, voor zover cleze geen dwingend recht

vanwogc koper voor het ver\/oer ol'de vaart aangetvendc voer- en

bevatten.

1"1.9 Indicn door kopcl gcbreken rvorden geconstateeld

!illltrìrgen ((lit gcldt [ri¡ lcrcrrng aÍ bcdn,1") dicnt

ko¡rct

aannerneìijk te nlaken dat die gcbrekcn reeds vóór dc belading in
aanwr'zig
warcn.

dic vocr- ol' \,aartuigcn in de gelevcrcle producten

18.2 Alle

geschillen, van wclkc aard ook, die tusscn partijen rnochten
ontstaan en nict in cler lninne opgelosl kunnen worden, rvorclcn
voorgelegd aan de Raad voor Arbitrage voor de llouw te Utrecht

ovcrecnkornstig het arbihageleglelnent zoals dcze luidt op het
tijrìstip u,aalop het gcschil aanhangig woldt getnaakt. Helgeen

Ârtikel l5 ()vornracht
I 5.

op

schadevergoeding, zonder ingcbrekestelling en zonder rechterlijke
tusscnkornst mct onr¡iddelliike ingang de (a) uitvoeling van de
overeenkornst op te schorten en/of (b) clc overeenkolnst geheel of
gedceltelijk te ontbindcn, indien:
a. koper enige vclplichting op groncl van de overeenkolnsl niet,
nict tildig ol'nìct belioorlijk nakornti
b. ten aanzicn van ko¡rcr fàillisselnent olsurseance van betaling
is aangevraagcl, dan wel indien kopet een natuurlijk persoon
is, schuldsanering is aangevraagd;
c. de onderncr¡ing van koper u,ordt ontbonden, gelit¡uideerd of

1,1.6 lnrlicn hct kcuringsinstìtuut vaststclt dat hct gclo,eldc aan dc

I

die

ovcrhcidsinstanties jcgcns Verkol¡er in verband lnet onjuiste
belading zullen ol u,illcn hcfJbn, tenzlj die boetes een gevolg zijn
van de overbelading als bedocld in artikel I 0.4.

I ln geval

van ovcluracht van cle zi.ide van verkoper heefì r,erkoper
het recl.ìt olrì, naar zi.jn keuze, de uitvoering van de overeenkornst
op te schortcn vot¡r de cluur van cìe or,çn¡acht ol de overeenkor¡st
vool het nog nict r.ritgevocrde gecleelte te ontbinclen, zontlcl dat
verkoper tot enige schaclevelgoeding jcgcns kopel gchouden is.

15,2 Onder overmacht u,oldt

hierr,ool is bepaald, laat de rnogelijkheid ovcrlet

verstaan elke omstarrdigheid op grond
rvaarvan (verdere) nakonring van de oveleenkomst redeli.ikcrrvijs

Artil<el I 9 I nrvcrkingtreding

cloor kopcr nict rneer kan worden

zijn op

vet

langd. 'l'ot tlie

ornstandighcdcn rvrrrden ontlcr n'ìccr, rnaar nret uitsluitend,
gerckencl staking. uítsluiting, bland cn andclc calaniteiten die cle
bcchijf'svocling vcrhinclcrcn of beperken; uitbli.iven van voor clc

een

rechtsvordering bi.l de kantonrechter aanhangig te rnaken, intlien
een gcschil tot de colnpetentie van de kantonrechter behoort. In
dit laatste geval is bcvoegd cle kantonrcchter van de u'oonplaats
van vcrkopgr.

[)eze Algcrnene Voorrvaarden trcden in werking op I januari 2018 en
I novcrnbct 2017 gedcponeerd bi.i de lìechtbank te Amstcrdaln
onder nur¡mer 72.

verkoper nootlzakeli.fke leveraÍìtics, zoals gronclstollen, gas(-ttlie),
watcr, clcktricitcit; rnaatregclerì van overheidsrvegc;
belcrnrnclingcn ofstlcrnrnìngen in ven'oersrvegen te land eniofte
watcr', z.oals tcn gevolgc van tc hoge ol te lagc waterstanden,
i.jsgrrrg. glurlltcid en rnist.

Artikcl

6 Aansprakclijkheid
hct bepaaicle in attikel 14.3, is verkopct nirntner
aansprakeli.jk voor schadc, van u,elke aard dan ook, dic koper dan
rvei diens alicrncrs, (overige) contraotsparti.icn ol' andere derclen
in haar (hun) bedri.iliuitoefènrng liitlt (li.iden) 1en gcvolge vân
I

l6.l Onvcnlindcrtl

enig handclcn of nalaten van vcrkopet in verband met

de

ovcreenkornst, anders dan schadc verourzaakt door opzet of grove
schr¡lcl van verkoper.
I

6.1

I

6.3 lrlkc

In alle gevallen is cle aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van
dc fàctuurwaarde (exclusief btw).

aansplakcli.jkheid van vetkopcr iegens koper vervalt
wanneer tlc aan koper gelcvercle proclucten rnet ândere producten
zijn vcrrnengd, de procluctcn zijn verwerkt of (anclerszins) nict
rnccr itk'rtti Iìcecrhaar zi.jn.

l6.4 Kopcr vri.iwaart vclkopcr vool alle

aanspraken van wclkc aard
lraken ter

clan ook die derdcn.jcgcns vcrkoper geldend mochten
zakc van evcntueel te lijden ot'gclcden schade.
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