ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUIK- & BERGINGSBEDRIJF W. SMIT B.V.
1.

Algemeen

2.

Toepasselijkheid

Onder W. Smit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap
Duikers- & Bergingsbedrijf W. Smit B.V., gevestigd te Rotterdam.
2.1 Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn met uitzondering van hetgeen bepaald is in lid 3 van
dit artikel van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij W. Smit optreedt als (potentieel)
leverancier van zaken en diensten, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt, het
verrichten van duik- en/of bergingswerkzaamheden.
2.3 Naast deze voorwaarden zullen op de rechtsbetrekkingen tussen W. Smit en haar
opdrachtgever tevens de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
A. voorzover de werkzaamheden van W. Smit bestaan uit het slepen en assisteren van
en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bokken, bakken,
kranen, elevators enz. de bepalingen van de ALGEMENE SLEEPCONDITIËN,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 5 maart
1946;
B. voorzover de werkzaamheden van W. Smit bestaan uit het slepen en assisteren van
en het verlenen van diensten aan schepen, die bestemd zijn regelmatig de zee
te bevaren, de bepalingen van de NEDERLANDSE SLEEPCONDITIËN 1951,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 15
november 1951;
C. voorzover de werkzaamheden van W. Smit bestaan uit het slepen en assisteren van
en het verlenen van diensten aan alle andere schepen de bepalingen van de
SLEEPCONDITIËN 1965, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 15 december 1965;
D. voorzover de werkzaamheden van W. Smit bestaan uit het vervoeren van personen
(en eventueel hun bagage) de laatst gedeponeerde versie van de PERSONENVERVOERCONDITIËN van het Nederlandse Binnenvaartbureau;
E. voorzover de werkzaamheden van W. Smit bestaan uit het vervoeren van goederen
de laatst gedeponeerde versie van de ALGEMENE VERVOERSCONDITIËN 1983
van de Stichting Vervoeradres;
F. voorzover de werkzaamheden van W. Smit bestaan uit het ter beschikking stellen
van drijvende bokken en hun materieel en personeel de BOKKENGEBRUIKVOORWAARDEN 1976 zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Rotterdam, Amsterdam en Middelburg op 1 januari 1977, althans de laatst
gedeponeerde versie van de BOKKENGEBRUIKVOORWAARDEN.
In geval van conflict prevaleren deze voorwaarden.
2.4 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan een eventuele
schriftelijke afwijking kan geen recht voor de toekomst worden ontleend.

3.

Aanbiedingen / totstandkomen overeenkomst / prijzen

de opdrachtgever wordt gesteld. Doordat de opdrachtgever W. Smit opdracht voor het
verrichten van diensten heeft gegeven, dan wel doordat hij zaken bij W. Smit heeft besteld,
heeft de opdrachtgever aan W. Smit een onherroepelijke volmacht tot een dergelijke verkoop
gegeven.
6.4 Voor het geval het geborgene aan bederf onderhevig is, of de bewaring voor derden
gevaar of hinder dreigt op te leveren, zal W. Smit niet gehouden zijn genoemde termijn van
2 weken in acht te nemen.
6.5

De kosten voor aanduiding en waarschuwing zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.

Betaling

7.1 Behoudens afwijkende afspraak dienen facturen van W. Smit binnen 30 dagen na de
factuurdatum voldaan te worden op de door W. Smit aan te geven wijze. De betaling dient te
geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of
opschorting.
7.2 In geval niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever,
ongeacht of W. Smit terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7.3 In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd ten
bedrage van het promesse disconto van De Nederlandsche Bank N.V. plus 3% met een
minimum van de wettelijke rente per jaar.
7.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht
conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7.5 Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke
kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de
openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever.
7.6 De opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

8.

Zekerheid

8.1 Indien er goede grond bestaat dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet stipt zal
nakomen, is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van W. Smit terstond genoegzame
en in de door W. Smit gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor
de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de opdrachtgever daaraan niet voldaan heeft,
is W. Smit gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
8.2 Indien de opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na
een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar
verplichtingen direct opeisbaar.

3.1 Alle aanbiedingen van W. Smit zijn vrijblijvend.
3.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand door een uitdrukkelijke bevestiging van W. Smit
of doordat W. Smit een begin van uitvoering van de overeenkomst maakt.

9.

3.3 Voor de te verrichten of verrichte werkzaamheden en diensten gelden, behoudens
overeengekomen afwijkingen, of andere afwijkende bepalingen de door W. Smit laatst
vastgestelde tarieven, die op eerste aanvraag zullen worden verschaft.

10. Ontbinding / bevrijding

3.4 Tenzij anders is vermeld, zijn de tarieven gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale dagwerktijd. Overwerk, met inbegrip van avond-, nacht-, zaterdagen zondagwerk, werken op een algemene erkende feestdag, wachttijd buiten invloedssfeer
van W. Smit en vertraging, welke redelijkerwijze niet door W. Smit kan worden voorzien, komt
steeds voor rekening van de opdrachtgever.

4.

Opdrachtgever

4.1 Zij die voor derden als hun principaal -al dan niet uitdrukkelijk namens die principaalwerkzaamheden en diensten aan W. Smit opdragen of zaken bestellen verbinden zich, mede
en hoofdelijk jegens W. Smit tot nakoming van alle uit de opdracht aan W. Smit jegens haar
voortvloeiende verplichtingen en aanvaarden met en door het enkele verstrekken van de
opdracht aan W. Smit hun eigen aansprakelijkheid jegens deze voor die nakoming. De
opdrachtgever wordt geacht zich voor deze aansprakelijkheid bij de principaal te hebben
ingedekt.
4.2 Naast en onverminderd de in het vorige lid omschreven gehoudenheid van hen die voor
derden handelen, wordt en blijft hun principaal zelf, mede en hoofdelijk, tot nakoming van alle
uit de opdracht aan W. Smit voortvloeiende verplichtingen jegens W. Smit verbonden, ook
wanneer zijn identiteit eerst te eniger tijd na het verstrekken van de opdracht aan W. Smit
bekend wordt; deze verbintenis wordt geacht -met en door de opdracht- voor en namens de
principaal aanvaard te zijn.

5.

Uitvoering overeenkomst

5.1 W. Smit heeft de volledige vrijheid de volgorde en wijze van uitvoering van de overeenkomst te bepalen en om aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk
door derden te doen verrichten. Zulks brengt geen wijziging in de wederzijdse rechten en
verplichtingen van W. Smit en de opdrachtgever jegens elkander, zoals neergelegd in deze
algemene voorwaarden met dien verstande dat W. Smit het recht heeft stringente voorwaarden door die derde aan haar opgelegd onverkort ten aanzien van haar opdrachtgever te laten
gelden, mits zij deze verscherpingen terstond schriftelijk aan haar opdrachtgever doorgeeft.
5.2 W. Smit verbindt zich om de werkzaamheden en diensten naar beste kunnen en weten
te verrichten, zonder echter voor één en ander enige garantie op zich te nemen.

Recht van Retentie

Aan W. Smit komt een retentierecht toe op al hetgeen W. Smit van of voor haar opdrachtgever onder zich heeft.
10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke
voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van de opdrachtgever of stillegging of
liquidatie van diens bedrijf, is W. Smit te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op
te schorten. W. Smit is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem
toekomende te vorderen.
10.2 Indien de behoorlijke nakoming door W. Smit ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van W. Smit komen, waaronder de omstandigheden in het
volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft
W. Smit het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van W. Smit komen zijn:
gedragingen van personen, van wie bij de uitvoering van de verbintenissen gebruik wordt
maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan W. Smit bij de uitvoering van een verbintenis
gebruik maakt; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod,
transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in
de produktie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

11. Schadevergoeding / aansprakelijkheid

11.1 W. Smit is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar eigen opzet of grove schuld
te wijten is.
11.2 W. Smit is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of
zaken.
11.3 Indien in rechte enige aansprakelijkheid van W. Smit jegens de opdrachtgever mocht
worden vastgesteld, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het
bedrag van de haar toekomende beloning.
11.4 W. Smit bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering
van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve
van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten die door haar bij de uitvoering van de
werkzaamheden worden ingeschakeld.

5.3 W. Smit is niet verplicht de werkzaamheden en diensten te verrichten indien en
wanneer en waar dit te haren beoordeling in verband met weers- of andere omstandigheden
te veel gevaar medebrengt of anderszins niet raadzaam is.

11.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van W. Smit
ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

5.4 De uitvoering van de werkzaamheden en diensten vangt aan op het ogenblik waarop
het personeel en/of materiaal ter vervulling van de opdracht vertrekt.
Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6 eindigt de uitvoering van de werkzaamheden
en diensten op het ogenblik waarop het ingezette personeel en/of materiaal op de vertrekplaats is teruggekeerd, dan wel voor enigerlei doel, al dan niet in afwachting van (de uitvoering van) een volgende opdracht -een andere (lig)plaats heeft bereikt, dan wel een punt
halverwege de geografische afstand naar de plaats van een onmiddellijk aansluitend uit te
voeren volgende opdracht passeert.

De opdrachtgever zal W. Smit vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade
waarvoor zij jegens hen niet aansprakelijk zou zijn geweest, indien deze derden zelf
opdrachtgever waren geweest.

6.

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen W. Smit en de opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing.

Oplevering bij berging

6.1 Ingeval van berging (waaronder begrepen is het verlenen van hulp) van vaartuigen en
andere voorwerpen zal de uitvoering van de werkzaamheden beëindigd zijn bij de oplevering
van het geborgene. Deze oplevering zal plaatshebben:
- van vaartuigen drijvend ter plaatse der lichting, of op of naast de door W. Smit aan
te wijzen wal, of op ponton(s);
- van andere voorwerpen op door W. Smit aan te wijzen wal of in lichters.
6.2 De opdrachtgever zal gehouden zijn het geborgene bij oplevering terstond in ontvangst
te nemen. Wal- en/of lichterhuur, alsmede verdere door niet terstond in ontvangst te nemen
kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Ingeval het geborgene niet terstond in ontvangst wordt genomen, zal W. Smit gerechtigd zijn om, na verloop van 2 weken na oplevering, zonder enige voorafgaande kennisgeving
en zonder inachtneming van enige formaliteit, het geborgene onderhands of publiek te
verkopen, mits de opbrengst, onder aftrek van het W. Smit toekomende, ter beschikking van

12. Vrijwaring

13. Vervaltermijn

In ieder geval vervalt elk vorderingsrecht jegens W. Smit door het enkele verloop van 12
maanden nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel de zaken zijn geleverd.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

14.2 Geschillen tussen W. Smit en de opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door de
bevoegde Rechter te Rotterdam, behoudens indien W. Smit als eisende of verzoekende
partij een ander forum kiest.

15. Conversie

Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan
komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige
betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

16. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen
daarvan.

