Algemene voorwaarden BSR Van Uden Stevedoring B.V.
General Conditions BSR Van Uden Stevedoring B.V.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
nummer 24007197
BSR van Uden Stevedoring B.V. , hierna te noemen “BSR VUS”
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Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden (BSR VUS-voorwaarden) zijn van toepassing op elk
rechtsverhouding tussen BSR VUS en een opdrachtgever en/of diens
vertegenwoordiger (beiden: Klant), ongeacht de aard van de werkzaamheden, ongeacht
of BSR VUS tot de werkzaamheden verplicht is, en ongeacht of de werkzaamheden
tegen betaling worden verricht.
Tevens zijn op door BSR VUS verrichte werkzaamheden van specifieke aard de
volgende voorwaarden (Branchevoorwaarden) van toepassing:
- op laden en lossen (stuwadoors werkzaamheden) en opslag van bulkgoederen: de
voorwaarden Massagoed–stuwadoors Rotterdam, gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank te Rotterdam op 8 mei 1991;
- op alle werkzaamheden die in de ruimste zin verband houden met het laden en lossen,
alsmede het aannemen, tijdelijk opslaan, verplaatsen, wegen, ompakken, (doen)
controleren en/of afleveren van containers, stukgoedladingen en/of andere
conventionele lading: de Algemene voorwaarden van de vereniging van Rotterdamse
Terminal Operators (VRTO voorwaarden), zoals gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank Rotterdam op 2 september 2009;
- op opslag met uitzondering van bulkgoederen: de Nederlandse Opslagvoorwaarden,
door de FENEX gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 15 november
1995;
- op expeditie: de Nederlandse Expeditie Voorwaarden, door de FENEX (Nederlandse
Organisatie voor Expeditie en Logistiek), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank
Rotterdam op 1 juli 2004;
- op controle en inspectie: de Algemene Controle- en Inspectievoorwaarden van de
Vereniging van Onafhankelijke Controlebedrijven en Graanfactors (Verocog),
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 2 juli 2001.
Deze Branchevoorwaarden vullen de BSR VUS-voorwaarden aan en gelden niet indien
en voor zover in de volgende bepalingen van de BSR VUS voorwaarden (artikel 2 en
verder) daarvan wordt afgeweken.
Afwijkingen op de BSR VUS-voorwaarden en de Branchevoorwaarden zijn slechts
geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing.
Indien enige bepaling van de BSR VUS-voorwaarden en/of Branchevoorwaarden nietig
is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
Ingeval van een verschil tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van de BSR
VUS-voorwaarden of van de Branchevoorwaarden, is de Nederlandse tekst
doorslaggevend.
De tekst (Nederlandse versie en Engelse versie) van deze BSR VUS-voorwaarden en
de Branchevoorwaarden is beschikbaar via www.bsrvanudenstevedoring.nl
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Aanbieding, prijs

2.1

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aan gegeven.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Klant, is BSR VUS
gerechtigd schriftelijk op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en
tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke
aanpassing, is Klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de
overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou
treden.

2.2
2.3

3

Betaling

3.1

Betalingen door Klant geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde
betalingscondities. Bij ontbreken van specifieke condities zal Klant binnen veertien
dagen na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtig tot verrekening of opschorting.
Bij gebreke van tijdige betaling is Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over
het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd.
Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Klant verplicht
tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten in
rekening gebracht door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. De
hoogte van de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van het
totale openstaande bedrag.
In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Klant terstond
opeisbaar.
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Uitvoering
BSR VUS mag de opdracht en/of de daarmede samenhangende werkzaamheden laten
uitvoeren door derden of door werknemers van derden. Door dezen zal een beroep
kunnen worden gedaan op deze voorwaarden.
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Einde overeenkomst
Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen, indien zich een van de navolgende situaties voordoet:
a. de andere partij vraagt surséance van betaling aan of aan de andere partij wordt
surséance van betaling verleend;
b. de andere partij vraagt (eigen) faillissement aan of de andere partij wordt failliet
verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt ontbonden of geliquideerd, anders dan ten
behoeven van een reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
Het in 5.1 bedoelde recht komt tevens aan BSR VUS toe indien de
zeggenschapsverhouding in de onderneming van Klant wijzigt.
De opzeggende partij bedoeld in 5.1 en 5.2 is in geen geval tot schadevergoeding
gehouden.
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Overmacht
Eventuele tekortkomingen van BSR VUS kunnen haar niet worden toegerekend als deze
niet zijn te wijten aan haar schuld en niet voor haar rekening komen, waaronder (maar
niet beperkt tot) gevallen waarin schade ontstaat door omstandigheden die BSR VUS niet
redelijkerwijs heeft kunnen vermijden en waarvan zij de gevolgen niet heeft kunnen
verhinderen, of die buiten haar macht of invloed zijn onstaan. Omstandigheden, die in
ieder geval niet voor rekening van BSR VUS komen, zijn: gedragingen, inclusief opzet of
grove schuld van personen of derden van wie BSR VUS bij uitvoering van de verbintenis
gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan BSR VUS bij uitvoering van de
verbintenis gebruik maakt; werkstaking; werkliedenuitsluiting; ziekte; in-, uit- en/of
doorvoerverbod; transportproblemen; niet nakoming van de verplichtingen door
toeleveranciers; storingen in de productie; brand, explosie, oproer, bevelen of
maatregelen van het bevoegde gezag, natuur- en/of kernrampen en oorlog of
oorlogsdreiging.

7

Aansprakelijkheid

7.1

De aansprakelijkheid van BSR VUS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakomen
van een overeenkomst ontstaat slechts als daarvoor een wettelijke, niet in deze
voorwaarden geldig uitgesloten grond bestaat, en indien Klant BSR VUS onverwijld en
deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn ter herstel
van de tekortkoming heeft vastgesteld, en BSR VUS ook na verloop van die termijn
toerekenbaar in de nakoming van haar tekort blijft schieten.
Voorzover de onder 1.2 genoemde, op het betreffende geval toepasselijke voorwaarden
niet een verdergaande uitsluiting van aansprakelijkheid meebrengen zal de totale
aansprakelijkheid van BSR VUS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag van de in die overeenkomst voor BSR VUS’s prestaties bedongen
en aan deze betaalde prijs (exclusief BTW).
De totale aansprakelijkheid van BSR VUS voor schade door dood of lichamelijk letsel of
voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag
dat door de verzekeraar van BSR VUS in voorkomend geval wordt uitgekeerd,
verminderd met het eigen risico van BSR.
Aansprakelijkheid van BSR VUS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade
als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, alsmede iedere andere
gevolgschade, van welke aard dan ook en ongeacht hoe deze is ontstaan, is uitgesloten.
BSR VUS is nimmer aansprakelijk voor detention en voor demurrage.
Voorzover in artikel 4 bedoelde derden of hun werknemers jegens Klant aansprakelijk
zijn, kunnen zij een beroep doen op alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking
van aansprakelijkheid, als omschreven in de BSR VUS-voorwaarden en in de
Branchevoorwaarden.
Aansprakelijkstelling of het instellen van vorderingen zal nimmer tot verrekening kunnen
leiden: iedere verrekening door Klant met gestelde vorderingen op BSR VUS wordt
uitdrukkelijk uitgesloten totdat dergelijke vorderingen definitief in rechte zijn vastgesteld.
Klant verbindt zich om de verzekeringen te sluiten die mogelijk zijn en zal geen
vorderingen jegens BSR VUS vervolgen voordat de verzekering is aangesproken; Klant
verbindt zich om in de verzekering BSR VUS als mede-verzekerde te vermelden en een
clausule op te nemen die regres van verzekeraars op BSR VUS uitsluit; Klant verbindt
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zich voorts om op eerste verzoek van BSR VUS aan deze een kopie van de relevante
polissen ter beschikking te stellen.
Indien en voor zover een derde jegens Klant aansprakelijk is voor het ontstaan van
enige schade waarvoor Klant BSR VUS aansprakelijk houdt, verbindt Klant zich om de
vordering op die derde op eerste verzoek aan BSR VUS over te dragen, ter nadere
verrekening indien die vordering vervolgens wordt geïncasseerd.
Verval
Onverminderd de verjarings- en vervaltermijnen die voortvloeien uit de op het betreffende
geval toepasselijke voorwaarden als genoemd onder 1.2, zal iedere vordering van Klant
jegens BSR VUS vervallen door het enkele tijdsverloop van zes maanden na het
ontstaan van de vordering, tenzij de vordering voordien conform het bepaalde in artikel 9
lid 2 is ingesteld. De vordering wordt geacht te zijn ontstaan op het moment dat Klant op
de hoogte is van het voorval dat, of de omstandigheid die, tot het ontstaan van schade of
nadeel heeft geleid of waarvan duidelijk was dat deze tot zulke schade of nadeel zou
kunnen leiden.
Vorderingen jegens BSR VUS zullen eveneens vervallen als Klant niet binnen redelijke
termijn na sommatie aan enige verplichting voortvloeiend uit de gesloten
overeenkomst(en), waaronder begrepen deze voorwaarden, voldoet. Dit verval treedt in
twee weken na verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn.
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Toepasselijk recht, geschillen
Overeenkomsten tussen BSR VUS en Klant worden uitsluitend beheerst door de
Nederlands recht.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,
zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van TAMARA (stichting
Transport And Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam).
BSR VUS kan er echter voor kiezen om, in plaats van voornoemde arbitrage, geschillen
voor te leggen aan of vorderingen in te stellen bij de Rechtbank te Rotterdam.
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