Algemene voorwaarden van Maksor Diving B.V.

I.

Algemeen gedeelte

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.

Maksor: Maksor Diving BV, gevestigd te Werkendam;

1.2.

Opdrachtgever: hij/zij in wiens opdracht door Maksor werkzaamheden uitgevoerd worden dan wel goederen worden
geleverd;

1.3.

Partijen: Maksor en Opdrachtgever;

1.4.

Levering: het leveren van goederen door Maksor aan Opdrachtgever;

1.5.

Werkzaamheden: verrichten van werkzaamheden door Maksor, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt, het
verrichten van duik- en/of bergingswerkzaamheden;

1.6.

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Maksor zich jegens Opdrachtgever verbonden heeft tot Werkzaamheden
en/of Levering.

Artikel 2: Toepasselijkheid, rangorde
2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst alsmede op alle aanvragen, offertes,
aanbiedingen, opdrachten, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van
Maksor ten behoeve van een te sluiten overeenkomst en alle verdere rechtsbetrekkingen die daarmee samenhangen
of daaruit voortvloeien.

2.2.

Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

2.3.

Indien Maksor en Opdrachtgever achtereenvolgens meerdere overeenkomsten sluiten met betrekking tot
Werkzaamheden en/of Levering (bestendige handelsrelatie), en in de eerst gesloten overeenkomst is verwezen naar
deze algemene voorwaarden dan zijn deze algemene voorwaarden ook op al die opvolgende overeenkomsten van
toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders door Partijen overeengekomen is. Het voorgaande geldt ook indien in de
opvolgende overeenkomst(en) niet uitdrukkelijk naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen.

2.4.

Naast deze voorwaarden zullen op de rechtsbetrekkingen tussen Maksor en haar Opdrachtgever tevens de volgende
voorwaarden van toepassing zijn:
- Voorzover de werkzaamheden van Maksor 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;
- Voorzover de werkzaamheden van Maksor 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;
- Voorzover de werkzaamheden van Maksor bestaan uit het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten
aan alle andere schepen de bepalingen van de SLEEPCONFITIËN 1965, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 15 december 1965;
- Voorzover de werkzaamheden van Maksor bestaan uit het vervoeren van personen (en eventueel hun bagage) de
laatst gedeponeerde versie van de PERSONENVERVOERCONDITIËN van het Nederlandse Binnenvaartbureau;
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- Voorzover de werkzaamheden van Maksor bestaan uit het vervoeren van goederen de laats gedeponeerde versie
van de ALGEMENE VERVOERSCONDITIËN 1983 van de stichting Vervoeradres;
- Voorzover de werkzaamheden van Maksor 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.
2.5. Maksor acht marktpartijen in de branche algemeen bekend met bovengenoemde voorwaarden. Gezien deze
bekendheid, de hoeveelheid en de omvang van deze voorwaarden worden deze voorwaarden niet ter hand gesteld
door Maksor bij het sluiten van de Overeenkomst. Wel biedt Maksor Opdrachtgever deze algemene voorwaarden in te
zien op kantoor van Maksor dan wel zullen deze algemene voorwaarden op eerste verzoek worden toegezonden.
2.6. In geval van conflict tussen bovengenoemde algemene voorwaarden en deze algemene voorwaarden prevaleren deze
algemene voorwaarden.
2.7. Indien een bepaling uit de Overeenkomst conflicteert met, of afwijkt van een bepaling uit deze algemene

voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst;
2.8. Indien de Overeenkomst tussen Maksor en Opdrachtgever betrekking heeft op Levering is naast het bepaalde in het
algemene gedeelte van deze algemene voorwaarden (I) het bepaalde in het bijzonder gedeelte Leveringsvoorwaarden
(II) van deze voorwaarden toepasselijk. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze twee delen prevaleert het bepaalde
in het bijzonder gedeelte Leveringsvoorwaarden (II).
2.9. Indien de Overeenkomst tussen Maksor en Opdrachtgever betrekking heeft op Werkzaamheden is naast het bepaalde
in het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden (I) het bepaalde in het bijzonder gedeelte algemene
voorwaarden Overeenkomst van Opdracht toepasselijk. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in het
bijzonder gedeelte algemene voorwaarden Overeenkomst van Opdracht (III).
2.10. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door
Maksor. Aan een eventuele schriftelijke afwijking kan geen recht voor de toekomst worden ontleend.
2.11. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden heeft geen

gevolgen voor de geldigheid van overige bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene
voorwaarden.
Artikel 3: Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van Maksor zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3.2. Bij alle aanbiedingen is het leveren van werkplannen, rapportages, tekeningen, garantieverklaringen etc. door Maksor
niet inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst en/of eventuele opvolgende overeenkomsten komen eerst tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke
aanvaarding daarvan door Maksor.
4.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft om de Overeenkomst binnen 10 dagen na de datum van ontvangst

ondertekend te retourneren wordt Opdrachtgever geacht de Overeenkomst te hebben aanvaard op de
voorwaarden als vermeld in de Overeenkomst en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
4.3 Maksor is niet gehouden tot Levering en/of Werkzaamheden dan na ontvangst van een door Opdrachtgever getekende
opdrachtbevestiging.
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Artikel 5: Prijzen en prijsverhogingen
5.1 Alle prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
5.2 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de door Maksor laatst vastgestelde tarieven ten aanzien van
Levering en/of Werkzaamheden, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen. Prijzen zijn exclusief alle
werkzaamheden en leveringen welke niet expliciet zijn omschreven in de aanbieding
5.3 Aanbiedingen gelden voor een periode van 30 dagen tenzij anders is aangegeven. Maksor is echter binnen die termijn
gerechtigd aanbiedingen in te trekken of aan te passen, waarbij heeft te gelden dat dit schriftelijk dient te gebeuren. Na
verloop van de geldingstermijn van de aanbieding vervalt iedere gedane aanbieding tenzij Maksor die aanbieding alsnog
(langer) gestand doet, in welk geval Maksor gerechtigd is eventuele tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen.
5.4 Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale
dagwerktijd van 07.00 – 18.00 uur, gebaseerd op aankomst/vertrek van Maksor bij de toegangspoort.
5.5 Tenzij anders overeengekomen is Maksor voor werkzaamheden buiten normale werktijden van 07.00 – 18.00 uur
gerechtigd een toeslag op de overeengekomen prijzen van bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De toeslagen
luiden als volgt:





135% voor de uren van 18:00 tot 00:00uur van ma. t/m do.
150% voor de uren van 00:00 tot 06:00uur van ma. t/m vr.
150% voor de uren van vr. 18:00 tot za. 00:00uur
200% voor de uren op zon. en feestdagen

5.6 Wachttijd buiten invloedssfeer van Maksor en vertraging, welke redelijkerwijze niet aan Maksor kan worden
toegerekend, komen steeds voor rekening van opdrachtgever.
5.7 Er is geen rekening gehouden met werken in vervuilde grond. Indien gedurende de werkzaamheden vastgesteld wordt
dat de Werkzaamheden plaats vinden in vervuilde grond, dient Maksor daarvan tijdig melding te maken, waarna deze
werkzaamheden plaats vinden op basis van nacalculatie aan de hand van de daadwerkelijk door Maksor extra gemaakte
kosten plaats. Daarbij heeft te gelden dat Maksor de gemaakte kosten deugdelijk schriftelijk inzichtelijk moet maken.
5.8 De minimumafname voor Werkzaamheden is 4 uur, tenzij anders overeengekomen. Indien de Werkzaamheden minder
dan 4 uur bedragen, kan Maksor de kosten voor de volle 4 uur in rekening brengen bij Opdrachtgever.
5.9 Maksor brengt reiskosten ad € 150.- per duikploeg van 3 personen bij Opdrachtgever in rekening.
5.10 Bij een langere looptijd van de Overeenkomst dan 2 maanden heeft Maksor het recht om eventuele tussentijdse
prijsverhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen. Maksor is daarbij gehouden de prijsverhogingen deugdelijk en
schriftelijk te onderbouwen.
Artikel 6: Prijzen extra Leveringen
6.1

De volgende leveranties die niet onder de Overeenkomst vallen, worden verrekend aan de hand van de
bijbehorende uur prijs:
o
o

Equipment/huur materiaal etc. kostprijs + 10% toeslag;
Verbruiksartikelen kostprijs + 10% toeslag.
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Artikel 7: Door Opdrachtgever verstrekte informatie
7.1. Zowel de aanbieding, Levering als Werkzaamheden zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Opdrachtgever is gehouden Maksor tijdig alle informatie te
verstrekken die nodig is voor de aanbieding, Levering en Werkzaamheden.
7.2. Opdrachtgever staat jegens Maksor in voor de juistheid en volledigheid van die informatie, tenzij door Partijen
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Maksor is te alle tijden gerechtigd de opdracht uit te voeren op basis van de
door Opdrachtgever aangeleverde informatie.
7.3. In het geval Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt aan Maksor, komen de gevolgen hiervan
voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook indien Opdrachtgever informatie verstrekt die nadere interpretatie
behoeft, komt een onjuiste interpretatie door Maksor voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 8: Betaling
8.1 Behoudens afwijkende afspraak dienen facturen van Maksor binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te worden
op de door Maksor aan te geven wijze.
8.2 De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta waarbij Opdrachtgever door aanvaarding van deze
algemene voorwaarden afstand doet van het recht op verrekening, opleggen van korting en/of opschorting van de
betalingsverplichting.
8.3 De Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. Indien niet binnen deze
termijn bezwaar is gemaakt wordt Opdrachtgever geacht de factuur zonder bezwaar te accepteren.
8.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever, verkeert Opdrachtgever direct in verzuim. Maksor heeft
in dat geval het recht verdere werkzaamheden, zowel die op grond van de Overeenkomst als die op grond van andere
overeenkomsten met Opdrachtgever, op te schorten.
8.5 In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente (conform artikel 6:119a Burgerlijk
Wetboek verschuldigd.
8.6 Indien Opdrachtgever binnen 10 dagen na schriftelijke aanmaning de openstaande factuur niet voldoet wordt de
rentevoet na ommekomst van die termijn verhoogd met 2%.
8.7 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verbonden aan de invordering van achterstallige betalingen,
komen voor rekening van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de Opdrachtgever in rekening
gebracht conform de staffel op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
8.8 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.
8.9 Maksor is gerechtigd de vorderingen die zij heeft op Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst of zal verkrijgen aan
derden te cederen, verpanden of anderszins over te dragen.
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Artikel 9: Niet-nakoming door Opdrachtgever
9.1 Maksor heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen als er sprake is van een tekortkoming
van Opdrachtgever in de nakoming van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst, en Opdrachtnemer de
tekortkoming na ingebrekestelling door Maksor niet heeft hersteld binnen de daarvoor door Maksor gestelde termijn.
Niet vereist is dat de tekortkoming ook toerekenbaar is.
9.2 Onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht tot vordering van schadevergoeding, is Maksor gerechtigd
haar werkzaamheden op te schorten zolang de niet nakoming, na ingebrekestelling, voort duurt.
9.3 Opdrachtgever is bij geheel of gedeeltelijke niet nakoming van de Overeenkomst verplicht om op eerste verzoek van
Maksor (nadere) zekerheden te verstrekken ter meerdere zekerheid van de (resterende) nakoming van de
verplichtingen van Opdrachtgever jegens Maksor. Zolang Opdrachtgever daaraan niet voldaan heeft, is Maksor
gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
9.4 Indien Opdrachtgever aan een verzoek tot aanvullende zekerheidstelling binnen 14 dagen geen gevolg heeft gegeven, is
Maksor gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Maksor heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding
op te schorten of geheel of gedeeltelijk te beëindigen als:
a)

er sprake is van (een aanvraag tot) (i) faillissement, (ii) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv)
ondercuratelestelling van Opdrachtgever of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van
Opdrachtgever garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt, en/of

b)

Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt,
zijn onderneming geheel of gedeeltelijk of de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt en/of

c)

onder Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, en/of

d)

Maksor goede gronden heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal
(kunnen) nakomen.

Artikel 10: Eigendom
10.1. Maksor levert alle goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien de Overeenkomst (mede) de levering van een zaak
betreft, gaat de eigendom daarvan pas op Opdrachtgever over wanneer laatstgenoemde al hetgeen hij aan Maksor
verschuldigd is uit welke rechtsverhouding dan ook, aan Maksor heeft voldaan.
10.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden of op enige andere
wijze te bezwaren.
10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Maksor daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.4. Zolang het eigendomsvoorbehoud op de door Maksor geleverde zaken rust zal Opdrachtgever deze zaken op een
dusdanig manier opslaan en labelen dat deze zaken duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan Maksor toebehoren.
Artikel 11: Recht van Retentie
11.1 Aan Maksor komt een retentierecht toe op al hetgeen Maksor van of voor haar Opdrachtgever onder zich heeft.
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Artikel 12: Overmacht
12.1. Indien de behoorlijke nakoming door Maksor ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van
Maksor komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is,
hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Maksor het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.2. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Maksor komen zijn: gedragingen van personen, van wie bij
de uitvoering van de verbintenissen gebruik wordt maakt; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-,uit- en/of
doorvervoerverbod, transport problemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de
productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
12.3. Tijdelijke overmacht bevrijdt Maksor van de plicht tot uitvoering van de werkzaamheden gedurende de periode, in
welke overmacht bestaat dan wel geleverd had moeten worden.
12.4. In het geval van blijvende overmacht, kan de Overeenkomst na verloop van 30 kalenderdagen na het intreden daarvan
door ieder der Partijen worden ontbonden zonder dat Maksor enige schadevergoeding verschuldigd is.
Artikel 13: Uitvoering
13.1 Maksor heeft de vrijheid de volgorde en wijze van uitvoering van de Overeenkomst te bepalen
13.2 Maksor heeft het recht om aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te doen
verrichten.
13.3 Maksor verbindt zich om de werkzaamheden diensten naar beste kunnen en weten te verrichten naar de eisen van
goed en deugdelijk werk, zonder echter voor één en ander enige garantie op zich te nemen.
13.4 Maksor is niet verplicht de werkzaamheden en diensten te verrichten indien en wanneer en waar dit te haren
beoordeling in verband met weer-en of andere omstandigheden te veel gevaar meebrengt of anderszins niet raadzaam
is.
13.5 Ten behoeve van baggerspecie wordt niet uitgegaan van benodigd zijn van BRL, ISO, BbK, BLBI etc.
Artikel 14: Aansprakelijkheid Opdrachtgever
14.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade van Maksor, die veroorzaakt wordt door het niet of niet tijdig en
deugdelijk naleven door Opdrachtgever van op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en / of
de wet.
14.2 Indien Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelt, is Opdrachtgever volledig
aansprakelijk voor tekortkomingen of andere fouten van deze derden (inclusief eventuele
bevoegdheidsoverschrijdingen door deze derden).
14.3 Opdrachtgever vrijwaart Maksor voor alle aanspraken van derden die verband houden met de Overeenkomst, zoals de
aanspraak op vergoeding van schade die door de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever, diens
personeel of door hem ingeschakelde derden is toegebracht.
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Artikel 15: Aansprakelijkheid Maksor
15.1 Maksor is slechts aansprakelijk indien en voor zover de oorzaak aan Maksor kan worden toegerekend en zij ter zake
tijdig en deugdelijk in gebreke is gesteld.
15.2 De aansprakelijkheid van Maksor is beperkt:
-

In geval van Levering tot de verplichting tot herlevering van de hoeveelheid die niet aan de gestelde eisen voldoet.
In geval van Werkzaamheden tot vergoeding van de overeengekomen aanneemsom.

15.3 Maksor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, in welke vorm dan ook.
15.4 Maksor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor goederen die van derden zijn betrokken. In geval van levering
van goederen door een derde, staat Opdrachtgever daarvoor in.
15.5 Maksor bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen
aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de nietondergeschikten die door haar bij de uitvoering van de werkzaamheden worden ingeschakeld.
15.6 Maksor is niet aansprakelijk voor diefstal van aan te brengen materialen.
Artikel 16: Vrijwaring
16.1 Opdrachtgever zal Maksor vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade waarvoor zij jegens hen niet
aansprakelijk zou zijn geweest, indien deze derden zelf Opdrachtgever waren geweest.
Artikel 17: Vervaltermijn
17.1 In ieder geval vervalt elk vorderingsrecht jegens Maksor door het enkele verloop van 12 maanden na de door Maksor
uitgevoerde Werkzaamheden en/of Levering.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Maksor en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting
van het Weens Koopverdrag.
18.2 Geschillen tussen Maksor en Opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Rechter te
Rotterdam behoudens indien Maksor als eisende of verzoekende partij een ander forum kiest.

Artikel 19: Nederlandse tekst prevaleert
19.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
II.

Bijzonder gedeelte: Leveringsvoorwaarden
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Artikel 20: Levering
20.1. Op Opdrachtgever rust de verplichting om ervoor te zorgen dat Maksor in geval van Levering op het overeengekomen
tijdstip kan leveren.
20.2. Indien Maksor om welke reden dan ook niet in staat wordt gesteld door Opdrachtgever om te leveren op het
overeengekomen tijdstip, komen te extra kosten die Maksor hierdoor in redelijkheid moet maken voor rekening van
Opdrachtgever. Voor eventuele (gevolg)schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, is Maksor niet aansprakelijk.
Artikel 21: Leveringstermijn
21.1. Levering door Maksor geschiedt conform aanbieding. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met personeel van
Maksor, zijn niet bindend dan nadat en voor zover zij door Maksor schriftelijk zijn bevestigd. Maksor heeft het recht
om aanvullende eisen te stellen met betrekking tot het tijdstip van Levering of leveringstermijn, welke Opdrachtgever
dient op te volgen.
21.2. Overeengekomen leveringstermijnen zullen naar beste kunnen door Maksor worden aangehouden. De door Maksor
opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 22: Levering door derden
22.1. Indien Opdrachtgever goederen van derden betrekt, is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor tekortkomingen of
andere fouten van deze derden.
III.

Bijzonder gedeelte: Algemene Voorwaarden Overeenkomst van Opdracht

Artikel 23: Verplichtingen Opdrachtgever in geval van Werkzaamheden
23.1. Opdrachtgever staat in voor alle orders en aanwijzingen die door zijn personeel of vertegenwoordigers aan Maksor
worden verstrekt.
23.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor voorgeschreven werkwijzen, materialen en hulppersonen.
23.3. Opdrachtgever garandeert:
- Dat Maksor tijdig kan beschikken over alle voor de Werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). Ook draagt Opdrachtgever zorg voor alle meldingen aan de
betreffende autoriteiten.
- Dat Maksor tijdig kan beschikken over het terrein waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
- Een veilige toegang tot de werklocatie waaronder toegang met mobiel transport, vaartuig en werkunit direct in de
nabijheid van de werklocatie.
- Een vrije doorgang langs de kade voor werkschip/ponton of duikunit (voertuig).
- Dat Maksor tijdig kan beschikken over Voldoende werkruimte voor de uit te voeren werkzaamheden.
- Verticaal transport.
- Dat alle vrijgekomen materialen inclusief afval worden verzameld en afgevoerd.
- Afmeerplaats voor drijvend materieel/werkschip in directe nabijheid van werklocatie, gedurende 24 uur per dag 7
dagen in de week.
- Laad- en loslocatie in directe omgeving van de uit te voeren werkzaamheden.
- Ruimte voor materieel op de wal/afmeerplaats
- Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, waaronder een stroomvoorziening 220/380 volt op de
werklocatie.
- De maatvoering, en voldoende werkdiepte voor de Werkzaamheden.
23.4. De benodigde elektriciteit, gas en water komen voor rekening van Opdrachtgever.
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23.5. Opdrachtgever dient scheepvaartbegeleiding te regelen en bekostigen (indien nodig).
23.6. Opdrachtgever garandeert dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de
Werkzaamheden van Maksor behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Werkzaamheden
door Maksor daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt. Tijdens inspectie/constructiewerkzaamheden
door Maksor, worden geen bagger/hei of andere zicht verslechterende werkzaamheden uitgevoerd door
Opdrachtgever of door derden die zijn ingeschakeld door Opdrachtgever.
23.7. Op Opdrachtgever rust de plicht zorg te dragen dat eventueel baggermateriaal verpompbaar/spuitbaar is.
23.8. Alle aan te brengen materialen geleverd worden door Opdrachtgever. De aan te brengen materialen door
Opdrachtgever geleverd worden binnen kraanbereik van ons werkschip/ponton in nader overleg met Maksor.
Artikel 24: Uitvoering Overeenkomst
24.1. Maksor zal met de Werkzaamheden een aanvang nemen op het tijdstip, zoals vermeld is in de aanbieding.
24.2. Maksor zal in overleg met Opdrachtgever een realistische planning opstellen voor het Werk mede gelet op de
beschikbaarheid van het materieel. Als aanvangsdatum van het Werk zal gelden de datum waarop Maksor met de
feitelijke uitvoering aanvangt.
24.3. Maksor 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 Maksor en Opdrachtgever jegens elkander, zoals neergelegd in de
Overeenkomst en deze algemene voorwaarden met dien verstande dat Maksor het recht heeft stringente
voorwaarden door die derde aan haar opgelegd onverkort ten aanzien van Opdrachtgever te laten gelden, mits zij deze
verscherpingen terstond schriftelijk aan Opdrachtgever doorgeeft.
24.4. Werkzaamheden zullen in een aaneengesloten periode worden uitgevoerd, tenzij door partijen anders is
overeengekomen. Indien de uitvoering geschied in meerdere perioden zal een verrekening van de aan- en
afvoerkosten plaatsvinden. Aangeboden werkzaamheden zijn een ongedeelde opdracht tenzij anders
overeengekomen
24.5. Maksor verbindt zich om Werkzaamheden naar beste kunnen en weten te verrichten, zonder echter voor één en ander
enige garantie op zich te nemen.
24.6. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 27 eindigt de uitvoering van de werkzaamheden en diensten op het
ogenblik waarop het ingezette personeel en/of materiaal op de vertrekplaats is terug gekeerd, 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.
24.7. De maximale duikdiepte voor werkzaamheden is <15meter. Werken op >15 meter diepte brengt mee dat verplicht
moet worden gewerkt met een decompressietank, hetgeen extra kosten met zich mee brengt. Die extra kosten komen
voor rekening en risico van opdrachtgever. Als er gewerkt word met getijde dient opdrachtgever rekening te houden
met het feit dat er tussen hoog en laag tij de werkdiepte van <15 meter kan worden overschreden, hetgeen invloed
heeft op de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden van Maksor. Die invloed kan leiden tot stagnatie en/of extra
kosten, hetgeen voor rekening en risico van opdrachtgever komt.
24.8. Maksor is niet verplicht de werkzaamheden en diensten te verrichten indien en wanneer en waar dit te haren
beoordeling in verband met weer-en of andere omstandigheden te veel gevaar medebrengt of anderszins niet
raadzaam is.
24.9. Maksor heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd indien door overmacht,
door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de
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voorwaarden van uitvoering niet van Maksor kan worden gevergd dat het Werk binnen de overeengekomen termijn
wordt opgeleverd.
24.10.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, geldt de opleverdatum van het Werk voor Maksor niet als fatale
termijn.
24.11.In geval van onwerkbare werkdagen heeft Maksor recht op termijnverlenging en vergoeding van meerkosten.
Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer door niet voor rekening van Maksor komende
omstandigheden gedurende tenminste vier uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden
gewerkt.
24.12.Oponthoud door anderen dan Maksor wordt doorberekend als wachturen, €.265,- per uur voor duikploeg 3 man
inclusief duikunit en werkschip/ponton, €.195,- per uur duikploeg 3 man inclusief duikbus. Deze exclusief BTW prijzen
gelden tevens voor extra uit te voeren werkzaamheden.
24.13.Bij stilstand wordt materiaal/materieel 50% doorberekend conform Maksor prijslijst.
24.14.Drijvend materiaal/materieel kan in/op nabijheid van werklocatie blijven liggen. Werkschip kan in/op nabijheid van
werklocatie blijven liggen 24/7.
24.15.Bij werkzaamheden aan kade/damwand dienen deze schopschoon te worden aangeboden door opdrachtgever, tenzij
anders besproken of indien het schoonmaakwerkzaamheden betreffen De kade/damwand wordt vervolgens weer
schopschoon opgeleverd door Maksor.
24.16.Maksor gaat er vanuit dat gereinigd kan worden met 150 bar.
Artikel 25: Oplevering bij berging
25.1. In geval 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, en op of naast de door Maksor aan te wijzen wal, of op
ponton(s); van andere voorwerpen op door Maksor aan te wijzen wal of in lichters.
25.2. 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 Opdrachtgever.
25.3. In geval het geborgene niet terstond in ontvangst wordt genomen, zal Maksor 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 Maksor toekomende, ter
beschikking van Opdrachtgever wordt gesteld. Doordat Opdrachtgever Maksor opdracht voor het verrichten van
diensten heeft gegeven, dan wel doordat hij zaken bij Maksor heeft besteld, heeft Opdrachtgever aan Maksor een
onherroepelijke volmacht tot een dergelijke verkoop gegeven.
25.4. Voor het geval het geborgene aan bederf onderhevig is, of de bewaring voor derden gevaar of hinder dreigt op te
leveren, zal Maksor niet gehouden zijn genoemde termijn van 2 weken in acht te nemen.
25.5. De kosten voor aanduiding en waarschuwing zijn voor rekening van Opdrachtgever.
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Artikel 26: Verzekering
26.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen draagt Opdrachtgever zorg voor het afsluiten van een CAR-verzekering
met een primaire dekking voor het Werk waarop Maksor als medeverzekerde geldt.
26.2. De CAR-verzekering dient in ieder geval alle materiele schade, verlies of vernietiging door welke oorzaak dan ook te
dekken, met betrekking tot het Werk en de eigendommen van Maksor. De CAR-dekking dient in ieder geval zodanig te
zijn dat de kosten van opruiming, herstel en/of vervanging van hetgeen beschadigd is gedekt zijn. In de CAR-polis dient
te worden bepaald dat uitkering geschiedt aan de daadwerkelijk schade lijdende partij.
26.3. Indien de CAR-polis niet voldoet aan het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel, is Opdrachtgever voor de
gevolgen daarvan aansprakelijk jegens Maksor.
Artikel 27: Arken
27.1. Zolang de ark niet drijvend is, is reclame op scheefliggen niet mogelijk.
27.2. Drijvers mogen niet mechanisch belast worden.
27.3. Wanneer Opdrachtgever binnen of aan de woonark gewicht verplaatst, verwijderd of toevoegt na het stabiliseren,
dient Opdrachtgever er rekening mee te houden dat wederom verdieping/scheefstand kan ontstaan. Dit valt buiten de
garantie van Maksor.
27.4. Op de Maksor trimvaten ontvangt Opdrachtgever 5 jaar garantie. Hiermee wordt geen garantie beoogd op
(bijvoorbeeld) het niet scheef liggen van een ark.
27.5. Opdrachtgever dient over hoogteverschillen binnen 5 werkdagen te reclameren.
Artikel 28: Anodes
28.1 Op Opdrachtgever rust te plicht om te zorgen voor voldoende vrije hijshoogte t.p.v. de aan te brengen anodes.
28.2 Maximaal 10 cm laslengte per zijde per anodeschoen.
28.3 Opdrachtgever waarborgt dat de laslocatie vrij is van hinderlijk magnetisme
28.4 Bij magnetisme in damwand behoudt Maksor zich het recht voor om anodes te verplaatsen.
28.5 Werkruimte onder onderste anodeschoen minimaal 50 cm.
Artikel 29: Brandwerk
29.1 Maksor voert brandwerk uit 30 cm vrij onder aangegeven brandnaad.
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