ALGEMENE VOORWAARDEN
CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) B.V.
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

Overeenkomst
De tussen de opdrachtnemer, CWT Commodities (Amsterdam) B.V., en de
opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

1.2

Opdrachtnemer
CWT Commodities (Amsterdam) B.V., degene, die -daargelaten de mogelijkheid van
ruimere taakstelling- opdrachten aanvaardt tot opslag, bewaring of aflevering van
zaken respectievelijk degene, die zaken in bewaring heeft tegenover welke een door
haar afgegeven ceel in omloop is.

1.3

Opdrachtgever
De rechts- of natuurlijke persoon, dan wel diens medecontractant, dan wel diens
vertegenwoordiger, die met CWT Commodities (Amsterdam) B.V.,
een overeenkomst heeft gesloten.

1.4

Hulppersoon
De rechts- of

natuurlijke

persoon,

waaronder

onderaannemer,

agent

en

vertegenwoordiger van de opdrachtnemer of een ander, die in dienst is van, een
opdracht heeft ontvangen van, of is aangesteld door de opdrachtnemer.
1.5

Vervoermiddelen
Alle vaar- en voertuigen, waaronder zeeschepen, binnenvaartschepen, treinwagons,
vrachtwagens, bestelbussen in de ruimste zin.

1.6

Ceel
Een van het opschrift “ceel” of synoniem voorzien, genummerd en rechtsgeldig
getekend of gewaarmerkt bewijsstuk, waarin wordt verklaard dat de houder
gerechtigd is de daarin genoemde zaken van de opdrachtnemer te ontvangen.

1.7

Ceelhouder
Degene, die zich als houder van een ceel aan de opdrachtnemer kenbaar maakt
door het aanbieden van de ceel aan de opdrachtnemer of op een andere voor de
opdrachtnemer aanvaardbare wijze.

1.8

In ontvangstneming
Het moment waarop de zaken door de opdrachtnemer fysiek onder de hoede worden
genomen ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden c.q. diensten.

1.9

Aflevering
Het moment waarop zaken na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
c.q. diensten door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld aan de
opdrachtgever c.q. rechthebbende.

1.10

De inhoud van de afzonderlijke artikelen van deze Algemene Voorwaarden is niet
beperkt tot de daarboven aangehaalde definities. De afzonderlijke artikelen kunnen
bepalingen bevatten die verder reiken dan de daarboven aangehaalde definitie.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
de opdrachtnemer en de opdrachtgevers, ook na beëindiging daarvan, waaronder
onder meer de offertes van de opdrachtnemer en de aan de opdrachtnemer gegeven
opdrachten, onverschillig van welke aard, en ook ten aanzien van die, welke niet
behoren tot de eigenlijke werkzaamheden, waaronder bewaring, opslag, inslag en
uitslag van goederen, steeds onverschillig of de opdrachtnemer tot de betreffende
werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk verplicht is en of zij tegen betaling worden
verricht, zulks met uitzondering van expeditiewerkzaamheden in de zin van artikel

2.2

8:60 BW in welk geval artikel 3 van toepassing zal zijn.
Naast de onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk de in de bedrijfstak
gebruikelijke algemene voorwaarden (altijd de laatste versie), waaronder:
in geval van opslag: “de veemcondities Amsterdam-Rotterdam”;
in geval van expeditie: “de Nederlandse expeditievoorwaarden” (Fenex);
In geval van stuwadoorswerkzaamheden: “de Stuwadoorscondities”;
Deze voorwaarden zijn als bijlagen bij de onderhavige voorwaarden gevoegd.

2.3

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk en van geval
tot geval worden overeengekomen.

2.4

In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de in artikel 2

2.5

lid 2 genoemde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
Zijn deze Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op
een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de Algemene
Voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde

2.6

partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren
(bepalingen uit) voorwaarden van derden met wie zij ter uitvoering van een gegeven
opdracht overeenkomsten heeft gesloten.

Artikel 3. Expeditiewerkzaamheden
In geval de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever tevens of alleen verbindt
tot het verrichten van expeditiewerkzaamheden, zijn met betrekking tot deze
expeditiewerkzaamheden de Algemene Voorwaarden van de Fenex (Nederlandse
Organisatie voor Expeditie en Logistiek), gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (laatste versie), met uitzondering van de in
die voorwaarden opgenomen geschillenregeling, van toepassing.
Artikel 4. Totstandkoming van overeenkomsten
4.1

De overeenkomst komt tot stand nadat de schriftelijk opgave door de opdrachtnemer
aan de opdrachtgever door deze laatste schriftelijk is bevestigd en ondertekend en
aan de opdrachtnemer is geretourneerd, alles binnen de daarvoor door de

4.2

opdrachtnemer gestelde termijn.
Ten aanzien van offertes geldt het navolgende:
a. De offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen steeds door de
opdrachtnemer worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding
bevatten.
b. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard; de opdrachtnemer heeft
niettemin het recht om een mondeling aanvaarding te accepteren als zou deze
c.

schriftelijk zijn gedaan.
Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, heeft de opdrachtnemer het recht
om binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding (mondeling of)
schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot
stand is gekomen.

d. In afwijking van sub a t/m c van artikel 4.2 wordt de opdrachtgever geacht de
schriftelijke offerte van de opdrachtnemer te hebben aanvaard indien de
opdrachtgever niet binnen 1 uur na aanvang van de werkzaamheden alsnog
protesteert.
e. Een offerte van de opdrachtnemer heeft een geldigheidsduur van maximaal één
maand vanaf dagtekening van de offerte.
4.3

Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer invoerdocumenten toezendt of laat
zenden, dan wordt de opdrachtgever geacht hiermee aan de opdrachtnemer een
volmacht te zijn verleend voor het vrijmaken van zaken waarop de documenten
betrekking hebben. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade tengevolge
van het niet tijdig verlengen van de invoerdocumenten.

Artikel 5. Betaling
5.1

Alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen moeten
binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is
overeengekomen, door de opdrachtnemer zijn ontvangen, op een de door de
opdrachtnemer aangegeven wijze dan wel in kontanten of door bijschrijving op een
(al dan niet aangegeven) rekening, bij gebreke waarvan alle betalingsverplichtingen
van de opdrachtgever, ongeacht of de opdrachtnemer terzake reeds heeft
gefactureerd, terstond opeisbaar zijn en bij gebreke waarvan de opdrachtgever
zonder nadere aanmaning toerekenbaar tekortschiet en de opdrachtgever een
contractuele rente gelijk aan 2% boven de wettelijke rente verschuldigd is, vanaf de
vervaldag, en de opdrachtgever tevens aansprakelijk is voor de buitengerechtelijke
alsmede de gerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van hetgeen door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer is verschuldigd met een minimum van EURO

5.2

250.
Zolang de opdrachtgever niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens de
opdrachtnemer heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd om alle zaken,
documenten en gelden welke door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever onder
zich heeft of zal gaan houden, onder zich te houden, totdat de opdrachtgever ten
genoegen van de opdrachtnemer aan al haar verplichtingen jegens de
opdrachtnemer heeft voldaan. Naast een retentierecht komt de opdrachtnemer in
voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende zaken, documenten en
gelden, welke door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever onder zich heeft of zal
gaan houden.

5.3

Betalingen door de opdrachtgever strekken eerst in mindering op de door de
opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke (incasso)kosten, de gerechtelijke
kosten, rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsom, waarbij
oudere vorderingen voor nieuwe vorderingen gaan, ongeacht andersluidende
toerekening van de betaling door de opdrachtgever bij (gedeeltelijke) betaling aan de
opdrachtnemer.

5.4

De opdrachtgever kan slechts schriftelijk en gemotiveerd binnen de betalingstermijn
bezwaar maken tegen de factuur. Bij gebreke van een schriftelijk gemotiveerde dan
wel een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de factuur, is de factuur bindend
voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting wordt door zodanige betwisting niet
opgeschort.

5.5

Alle betalingen zullen zonder enige schuldvergelijking of korting geschieden. De
opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting te
verrekenen met een verplichting van de opdrachtnemer.

5.6

Telkens wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft een betaling te voldoen of
anderszins toerekenbaar tekort schiet, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor
om de overeenkomst per direct te ontbinden en daarbij de zaken van de
opdrachtnemer die de opdrachtgever onder zich heeft, terug te nemen.

5.7

Voor zover BTW-heffing is vereist, is de BTW bij de prijzen inbegrepen ofwel staat de
BTW apart vermeld. Wanneer het BTW tarief wordt verhoogd in de periode tussen
totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, is de verhoging voor

5.8

rekening van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtnemer buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de
op het moment van betaling geldende marktkoers. De opdrachtnemer kan daarbij bij
wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met
maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De
opdrachtnemer kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal
10% aan te passen.

Artikel 6. Prijswijziging
6.1

De prijzen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen
van de offerte en bij het ontbreken daarvan ten tijde van de uitvoering van de aan de
opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden, prijsbepalende factoren.

6.2

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de prijzen van door haar te
verlenen diensten en van door haar te leveren zaken steeds te wijzigen, doch niet
eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst indien de wederpartij
een consument of een daarmee gelijk te stellen persoon is ex artikel 6:235, 236 en
237 BW.

6.3

De opdrachtnemer is steeds bevoegd om onverwijld de prijzen aan te passen, indien
een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

6.4

Prijzen van door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op

6.5

een arbeidsurentarief.
Indien de werkzaamheden van de opdrachtnemer voor 07.30 uur en na 16.00 uur
dan wel op zaterdagen en zondagen alsmede feestdagen verricht worden dan
worden de arbeidsurentarieven verhoogd met een toeslag, zoals aangegeven in de

6.6

prijslijst van de opdrachtnemer.
Prijzen ter zake van de verhuur- en/of terbeschikkingstelling en/of opslag van
respectievelijk zaken en personeel worden berekend aan de hand van een uurtarief,
waarbij de reistijd van zaken en personeel tussen de vestigingsplaats van de
opdrachtnemer en de plaats van werkzaamheden op basis van het uurtarief in

6.7

rekening wordt gebracht.
In de prijslijst van de opdrachtnemer staat vermeld wat de prijzen en tarieven zijn ter
zake van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

Artikel 7. Adreswijziging
In geval van wijziging van het adres en/of telefoonnummer van de opdrachtgever, is
de opdrachtgever verplicht om de opdrachtnemer daarvan onmiddellijk schriftelijk in
kennis te stellen.

Artikel 8. Gebruiksrecht
8.1

De opdrachtnemer geeft aan de opdrachtgever met uitsluiting van enig ander
persoon het exclusieve recht om de eventueel verhuurde en aan de opdrachtgever
ter beschikking gestelde zaken gedurende de overeenkomst te gebruiken, conform

8.2

de eventuele nadere huurovereenkomst en deze voorwaarden.
De opdrachtgever mag geen zaken onderverhuren of aan een derde ter beschikking

8.3

stellen, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht om (nadere) regelingen vast te stellen
betreffende het gebruik van het gehuurde dan wel van door haar aan de

8.4

opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.
Indien de opdrachtgever de in dit artikel omschreven gebruiksregels en ook de
eventueel ex artikel 8.3 nader te stellen gebruiksregels niet naleeft, dan is de
opdrachtgever aansprakelijk voor alle kosten en schade die de opdrachtnemer ten
gevolge daarvan met maken respectievelijk lijdt.

Artikel 9. Tijdstip van aflevering
9.1

Door de opdrachtnemer opgegeven en/of overeengekomen laad- en lostijden zijn
nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De enkele
vermelding van een tijd van aflevering bindt de opdrachtnemer niet. Bij niet tijdig
presteren dient de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke gesteld te worden, met
inachtneming van een redelijke termijn.

9.2

Indien de zaken ter beschikking worden gesteld door de opdrachtnemer zonder dat
de opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan van de opdrachtnemer
de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of
beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van de ter beschikking stelling, of,
indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, binnen zeven dagen na
de ter beschikking stelling, voorbehouden ter kennis van de opdrachtnemer heeft
gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is
aangegeven, wordt de opdrachtgever behoudens tegenbewijs geacht de zaken in
goede staat te hebben ontvangen. De bovenbedoelde voorbehouden moeten, indien
het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, schriftelijk worden gemaakt. De
dag van de ter beschikkingstelling wordt bij het bepalen van voornoemde termijnen
niet meegerekend.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1

De opdrachtnemer behoudt de eigendom van alle door hem aan de wederpartij
geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken, zolang de opdrachtgever:
a.

de tegenprestatie voor krachtens de overeenkomst en/of op grond van
meerwerk geleverde zaken: en/of

b.

de tegenprestatie voor andere krachtens deze overeenkomst en/of op grond
van meerwerk door de opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden; en/of

c.

vorderingen (inclusief rente en kosten) wegens het tekortschieten in de
nakoming van verplichtingen op grond van de overeenkomst en/of
meerwerk;

10.2

niet heeft voldaan.
De opdrachtnemer verliest niet de (voorbehouden) eigendom, indien de door de
opdrachtgever ontvangen zaken worden ver- en/of bewerkt en/of gemonteerd. De
opdrachtgever gaat in elk geval de zaken automatisch houden voor de
opdrachtnemer.

10.3

Verliest de opdrachtnemer in weerwil van artikel 10.2 toch de eigendom, dan zal de
opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer alle vereiste medewerking
verlenen, die nodig is voor het vestigen van een bezitloos pandrecht op de
betreffende zaken ten behoeve van de opdrachtnemer.

10.4

De opdrachtgever is bevoegd zaken die hij van de opdrachtnemer heeft ontvangen,
te verkopen. Als voorwaarde geldt hierbij dat de opdrachtgever diens kopende
wederpartij tijdig voorafgaand aan de koopovereenkomst schriftelijk in kennis heeft
gesteld van de volledige inhoud van dit artikel. De opdrachtgever mag pas, op
verlangen van de opdrachtnemer, verkopen en leveren nadat ten behoeve van de
opdrachtnemer een bezitloos pandrecht op desbetreffende zaken is gevestigd. Zodra
de opdrachtnemer dit verlangen aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt, vervalt

10.5

automatisch de bevoegdheid, genoemd in de eerste zin van dit lid.
De bevoegdheid in artikel 10.4 komt automatisch te vervallen indien de
opdrachtgever niet aan een verplichting uit de overeenkomst en/of het meerwerk ~
voldoet. Voldoet de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen, dan herleeft de
bevoegdheid ex artikel 10.4.

10.6

De opdrachtgever is nimmer bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Artikel 11. Aansprakelijkheid opdrachtnemer
11.1

Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de
opdrachtgever, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

11.2

De zaken van de opdrachtgever en de zaken van derden, die de opdrachtnemer
onder zich heeft, blijven steeds en in ieder opzicht voor rekening en risico van hem,

11.3

die daarop recht heeft.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij de opdrachtgever
bewijst dat de schade is ontstaan door eigen opzet of bewuste roekeloosheid van de

11.4

opdrachtnemer of diens leidinggevende personen.
Inhoud, maat, aard, hoedanigheid, gewicht, aantal, merken, nummers en waarde der
zaken worden steeds geacht aan de opdrachtnemer onbekend te zijn. Beroep op
deze onbekendheid is aan de opdrachtnemer toegelaten, ook al zouden de zaken

aan de opdrachtnemer zijn toegeteld, toegewogen of toegemeten en al had zij de
aard of hoedanigheid enzovoorts ervan kunnen kennen.
11.5

Alle ondergeschikten en hulppersonen van de opdrachtnemer kunnen zich jegens de
opdrachtgever en zo nodig jegens derden op gelijke voet als de opdrachtnemer
beroepen op voornoemde uitsluiting dan wel beperking van aansprakelijkheid.

11.6

11.7

De opdrachtnemer is niet verplicht om onderzoek te doen naar de echtheid,
authenticiteit en nauwkeurigheid van instructies en documenten die door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden gegeven.
De opdrachtnemer is in ieder geval niet aansprakelijk:
a. voor verzekerbare risico’s.
b. schade aan de zaken, welke geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de aard
en/of toestand van die goederen, de natuurlijke hoedanigheid van de zaak,
kwaliteitsverandering, innerlijk bederf, indrogen, vergruizen, lekken, broei, doorslaan,
zweten, gisten, bevriezen, roesten, breuk, gebreken van de verpakking;
c. schade veroorzaakt door overmacht, maatregelen van overheidswege, vordering,
molest, staking, uitsluiting, sabotage, oproer, plundering, stagneren van de
drijfkrachten;
d. schade veroorzaakt door brand, rook, explosie, straling, bluswater,
waterleidingbreuk, overstroming, storm en in het algemeen elk van buiten komend
onheil.
e. schade aan de zaken, die bij gebruik van het ingezette materieel en/of bij de
toegepaste wijze van werken (in alle aspecten van de opdrachten) voorzienbaar of
onvermijdelijk is, tenzij daartegen door de opdrachtgever vooraf redelijk bezwaar is
gemaakt.
f. schade aan de zaken, die is veroorzaakt door gewichtsverlies, verontreiniging,
vermenging (waaronder begrepen schade door bestuiving) of door voorkomen van
vreemde voorwerpen in de goederen.
g. schade veroorzaakt door de zaken, hetzij naar hun aard hetzij als gevolg van
enige daad of enig verzuim van de opdrachtnemer of van een derde, welke schade
naar huidige of latere wetgeving door derden op de opdrachtnemer (mede)
verhaalbaar kan zijn, waaronder begrepen vervuiling van bodem, water en lucht,
product aansprakelijkheid, stof en stankoverlast.
h. schade die in de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan
vervoermiddelen (drijvend of rijdend) of aan personen die voor, in opdracht van of
vanwege de opdrachtgever zijn ingezet c.q. werkzaam zijn en niet in eigendom c.q.
in dienstverband zijn van de opdrachtnemer.
i. schade die in de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan overige zaken
die zich aan boord bevinden van vervoermiddelen als onder sub h genoemd en die
bij het optreden van de schade geen onderwerp is van de opdracht.
j. schade aan en of verlies van het vervoermiddel door of tengevolge van
voorbereidende en aanvullende werkzaamheden buiten de opdracht om als het
aanbrengen van verlichting, het uitvoeren van reparaties, het manipuleren met

luiken, het verhalen/verplaatsen etc.
k. winstderving of welke indirecte schade dan ook.
l. iedere schade en/of verlies die direct of indirect voortvloeit uit en het gevolg is van
een schade waarvoor de opdrachtgever aansprakelijkheid heeft erkend.
m. schade in de vorm van te derven dispatch money of te betalen demurrage,
overliggeld van schepen en staangeld van wagons of voertuigen onverschillig hoe
veroorzaakt alsmede iedere vorm van tijdverlies tijdens of na de voltooiing van de
opdracht welke het gevolg is van reparatie onder verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer.
n. schade en/of verlies veroorzaakt door ratten, muizen, insekten en ander
11.8

ongedierte
Bij zaken die op open terrein zijn opgeslagen of die alleen op open terrein
opgeslagen kunnen worden of waarvoor het bij de opdrachtnemer gebruikelijk is
deze op open terrein op te slaan, is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

11.9

voor schade, mogelijkerwijs verband houdende met zodanige opslag, uitgesloten.
De opdrachtnemer bedingt alle wettelijke en contractuele verweer middelen, welke
de opdrachtnemer ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, nietondergeschikten en hulppersonen alsmede anderen voor wier gedragingen de

11.10

opdrachtnemer ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien niet bij in ontvangstneming door of
namens de opdrachtgever, welke de zaken ontvangt, wordt gereclameerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden
12.1

De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd ter uitvoering van de werkzaamheden

12.2

hulppersonen in te schakelen.
De opdrachtgever doet door deze Algemene Voorwaarden in het geval van schade
en/of verlies afstand van verhaal op derden. De opdrachtgever zal uitsluitend en
alleen de opdrachtnemer aansprakelijk kunnen stellen, ook indien de opdrachtnemer
in de uitoefening van haar bedrijf gebruik heeft gemaakt van de diensten van derden.

12.3

Hulppersonen genieten in ieder geval en ieder voor zich dezelfde bescherming en
zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van
aansprakelijkheid als ingevolge de gesloten overeenkomst dan wel ingevolge deze
Algemene Voorwaarden ten aanzien van de opdrachtnemer gelden.

12.4

Overeenkomsten aangegaan door de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de
opdrachtgever, worden geacht voor rekening en risico van de wederpartij te zijn
gesloten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
13.1

Alle overeengekomen handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en

13.2

risico van de opdrachtgever, tenzij partijen anders overeenkomen.
De opdrachtgever is tegenover de opdrachtnemer en/of derden aansprakelijk voor
verlies van en/of schade aan personen en/of zaken, met inbegrip van schade en
verlies door de opdrachtnemer zelf geleden, ontstaan bij de uitvoering van de tussen
de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). De
opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van en/of
schade aan personeel en/of zaken van derden, tenzij de opdrachtnemer

13.3

aansprakelijk is uit hoofde van eigen opzet of eigen bewuste roekeloosheid.
De opdrachtgever is tegenover de opdrachtnemer en/of derden aansprakelijk voor
verlies van en/of schade aan personen en/of zaken die is of zal ontstaan door het
niet/niet tijdig/niet behoorlijk nakomen van enige hem bij deze Algemene
Voorwaarden, of tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten
overeenkomst opgelegde verplichting, voor zover in deze Algemene Voorwaarden
niet reeds een regeling is opgenomen.

13.4

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door personen, die van
de zijde van de opdrachtgever zijn toegelaten op de plaats waar de zaken zich
bevinden.

13.5

13.6

De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met opdracht door enige
overheid in te vorderen, dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee
samenhangende boetes aan de opdrachtnemer te vergoeden.
Voor rekening van de opdrachtgever komen in ieder geval, doch niet uitsluitend,
werkstaking, werklieden–uitsluiting, stiptheidsacties, ziekte, in- , uit- en doorvoer
verbod, transport-problemen, niet nakoming van de verplichtingen door
toeleveranciers in de ruimste zin des woords, storing in de productie, natuur en/of
kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

Artikel 14. Verplichtingen opdrachtgever
14.1

De opdrachtgever draagt er zorg voor en staat er jegens de opdrachtnemer voor in:
a.
dat de vervoermiddelen met alle aan- en toebehoren volledig voor de
goederen en voor de toegepaste werkwijze geschikt zijn in het algemeen en
b.

voor het inzetten van grijpers in het bijzonder.
dat op de vervoermiddelen direct met de werkzaamheden begonnen kan
worden en dat deze werkzaamheden zonder vertraging kunnen worden
voortgezet en voltooid, hetgeen impliceert dat vervoermiddelen, indien zo

c.

door de opdrachtnemer wordt verlangd, direct worden verhaald of verplaatst.
dat aan boord van in belading of lossing zijnde schepen steeds lieren ten
behoeve van verhalen voor gebruik gereed zijn.

d.

dat aan boord van in behandeling zijnde zeeschepen voldoende verlichting
ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden aanwezig is.

e.

dat de vervoermiddelen tijdens de werkzaamheden of na de voltooiing
daarvan op eerste verzoek van de opdrachtnemer worden verhaald of

f.

verwijderd.
de opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering van een overeenkomst
documenten en informatie te verschaffen alsmede deugdelijke hulpmiddelen
ter beschikking stellen (waaronder laad- en losgerei van een schip dat
voldoet aan de Nederlandse overheidsvoorschriften), nodig voor de

14.2

uitvoering van overeenkomsten.
De opdrachtgever is gehouden opgeslagen goederen weg te (doen) halen uiterlijk op
de laatste dag van de overeengekomen tijd of, in geval van opslag voor onbepaalde
tijd, uiterlijk op de laatste dag van een door de opdrachtnemer te stellen termijn van
tenminste 15 dagen. Ingeval van niet stipte nakoming van deze verplichting is de
opdrachtgever aansprakelijk voor alle kosten, schaden en interessen, welke hieruit
voor de opdrachtnemer voortvloeien. Bovendien is de opdrachtnemer in dat geval
gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever te verwijderen
en deze elders voor diens rekening en risico op te slaan of te doen opslaan.

14.3

Indien de goederen (op te slaan of opgeslagen) door of namens de opdrachtgever
voor de overeengekomen datum van beëindigen van de opslag zijn verkocht of in
eigendom aan derden geheel of gedeeltelijk zijn overgedragen, dan zal de
opdrachtgever jegens de opdrachtnemer voor het overgedragen deel onverminderd
aansprakelijk blijven tenzij de nieuwe eigenaar dezelfde verplichtingen en
aansprakelijkheden als van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer schriftelijk
heeft erkend.

Artikel 15. Vrijwaring
15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, zal de opdrachtgever de
opdrachtnemer vrijwaren terzake van aanspraken van één of meer derden, welk zijn
ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de tussen de opdrachtnemer
en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, ongeacht of de schade door de
opdrachtnemer of door de opdrachtgever is toegebracht en ongeacht de
opdrachtgever zich tegenover die derden op deze Algemene Voorwaarden kan
beroepen. Tevens zal de opdrachtgever de opdrachtnemer schadeloos stellen voor
schade betaald of verschuldigd door een of meer derden of betaald of verschuldigd
aan of meer derden. De opdrachtgever zal eveneens de opdrachtnemer vrijwaren

15.2

terzake van aanspraken van een door hem ingeschakelde hulppersoon.
Indien de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die de opdrachtgever
kan worden toegerekend, dan is de opdrachtgever steeds verplicht tenminste een
evenredig deel van deze schade te vergoeden.

15.3

De opdrachtgever is verplicht steeds alles in het werk te stellen om de schade te

15.4

beperken.
Alle hulppersonen kunnen zich tegenover de opdrachtgever en zo nodig tegen een of

15.5

meer derden op gelijke voet als de opdrachtnemer op dit artikel beroepen.
De vrijwaringverplichting van dit artikel geldt ook indien de overeenkomst met de

opdrachtgever geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.
Artikel 16. Overmacht
16.1

Ingeval van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is de opdrachtnemer niet
gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst(en) te voldoen alsmede niet
gehouden tot schadevergoeding aan de opdrachtgever en/of derden.

16.2
16.3

Alle kosten veroorzaakt door overmacht komen voor rekening van de opdrachtgever.
Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer wordt onder meer verstaan:
a.

alle voorziene en/of onvoorziene, voorzienbare en/of onvoorzienbare
omstandigheden, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de
overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst
door de opdrachtnemer niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd.

b.

onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige
omstandigheden bij hulppersonen, alsmede alles wat voor hulppersonen als
overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede

c.

wanprestatie van hulppersonen.
stakingen.

d.
e.

oorlog, oproer, en molest.
sabotage, inbraak, brand en ontploffing.

f.

overheidsvoorschriften en/of overtreding van artikel 13.1 door de wederpartij
of andere omstandigheden welke de stuwadoor verhinderen de
overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

g.

natuurrampen, storm (boven 9 beaufort), hoog water (d.i. 1 meter boven
NAP)

h.
i.

kwaliteitsverandering van door de stuwadoor geleverde zaken.
onvoldoende en/of gebrekkige verpakking van te leveren of geleverde zaken.

j.

schimmel, lekkage, bederf van zaken waaraan werkzaamheden door de
opdrachtnemer zijn verricht of van door de opdrachtnemer geleverde zaken.

k.

de omstandigheid dat de opdrachtnemer een prestatie, die van belang is in
verband met de door haar te leveren prestatie, niet, niet-tijdig of niet
behoorlijk geleverd krijgt.

Artikel 17. Opschortingsrecht
17.1

De opdrachtnemer is gerechtigd om alvorens haar verplichtingen na te komen
volledige betaling en/of afdoende zekerheid - onder meer door middel van een
bankgarantie - van de opdrachtgever te verlangen, indien aannemelijk is dat de
opdrachtgever zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen

17.2

en/of indien de opdrachtgever zijn verplichtingen geheel niet nakomt.
Indien de opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of

meer van zijn verplichtingen of indien schade ontstaat, is de opdrachtnemer met
onmiddellijke ingang gerechtigd nakoming van haar verplichtingen te weigeren, op te
schorten, te onderbreken of te beëindigen als ook verdere maatregelen te treffen,
zonder hiervoor aansprakelijk te zijn, totdat de opdrachtgever hetgeen de
opdrachtgever opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (met inbegrip van
alle rente en kosten).
Artikel 18. Ontbinding
18.1

De opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen indien:
a.
de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet c.q. voorzienbaar is dat
de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal willen of kunnen voldoen.
b.
de opdrachtnemer in een positie komt te verkeren dat van hem voltooiing
van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
c.
de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel in surseance
verkeert, dan wel het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.

18.2

Indien de opdrachtgever achterstallig is met betalingen of anderszins toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan is de opdrachtnemer
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en daarbij zaken
van de opdrachtnemer die de opdrachtgever onder zich houdt terug te nemen.

18.3

De opdrachtgever is verplicht de kosten (o.a. demontagekosten en transportkosten)
aan de opdrachtnemer te vergoeden, die zijn verbonden aan de beëindiging van de
overeenkomst.

18.4

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade van de wederpartij, die kan
voortvloeien uit de handelwijze door of in opdracht van de opdrachtnemer,
tengevolge van het tekortschieten van de wederpartij.

Artikel 19. Verzekering
19.1

De rechthebbende op de zaken respectievelijk de opdrachtgever verbindt zich –
tenzij hij dien aangaande een eigen risico wenst te dragen – de zaken mede ten
behoeve van de opdrachtnemer tegen alle verzekerbare risico’s te verzekeren met
het beding dat verzekeraars van de rechthebbenden respectievelijk de
opdrachtgever afstand doen van elk regresrecht tegen de opdrachtnemer en dat zij
zich van de rechten van verzekerde aan de assuradeuren en subrogatie in die
rechten door de assuradeuren is uitgesloten, bij gebreke waarvan de
aansprakelijkheid jegens de rechthebbende respectievelijk de opdrachtgever van de

19.2

opdrachtnemer zal zijn uitgesloten.
De opdrachtnemer draagt nimmer zorg voor verzekering der zaken, tenzij de
opdrachtnemer zich daartoe schriftelijk heeft verbonden, in welk geval de afsluiting
der verzekering geschiedt voor risico van de opdrachtgever.

19.3

Verzekeringen ten behoeve van de opdrachtgever sluit de opdrachtnemer voor
rekening en risico van de opdrachtgever af, nadat daartoe door de opdrachtgever
schriftelijk opdracht is gegeven, met nauwkeurige vermelding van de te verzekeren
risico’s. De opdrachtnemer is reeds gerechtigd om het sluiten van een verzekering
voor de opdrachtgever te weigeren.

19.4

De opdrachtgever is verplicht de kosten - zoals eigen risico, taxatie en proceskosten
- verbonden aan het aanspreken van een verzekering van de opdrachtnemer tegen
brand, diefstal, zaakbeschadiging, vandalisme en bedrijfsschade en andere
evenementen ten aanzien van haar zaken, te vergoeden.

Artikel 20. Betreden terrein van opdrachtnemer op eigen risico
De opdrachtgever, zijn ondergeschikten, niet-ondergeschikten en hulppersonen die
zich op de terreinen van de opdrachtnemer of op de plaats waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd ophoudt, bevindt zich daar met eventuele vervoermiddelen voor
eigen risico en moet de door de overheidsorganen en door de opdrachtnemer
gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt opvolgen.
Artikel 21. Opzegging
Behoudens andersluidend beding in de overeenkomst kan de opdrachtgever de
overeenkomst na aanvang van werkzaamheden van de opdrachtnemer niet
eenzijdig opzeggen. Indien de opdrachtgever in dat geval toch opzegt, is de
opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van de overeengekomen prijs.
Artikel 22. Conversie
Mocht één der artikelen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden en/of worden
nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen niet
aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikel wordt geacht
alsdan een bepaling zijn overeen gekomen die in het kader van hetgeen rechtens
mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel
het meest benadert.
Artikel 23. Onvoorziene omstandigheden
Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de
opdrachtgever naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de opdrachtnemer niet
mag verwachten, kan de bevoegde rechter op verlangen van een der partijen de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Artikel 24. Verval

24.1

Alle vorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst
samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of
overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
vervallen door het enkel tijdsverloop van 12 maanden, tenzij de vordering conform

24.2

het bepaalde in artikel 25 vóórdien is ingesteld.
Het verval loopt vanaf de dag volgende op die, waarop de zaken werden afgeleverd,
hadden moeten worden afgeleverd dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag,
volgende op de dag, dat de vordering is ontstaan.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25.1

Alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden
van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

25.2

Alle geschillen welke tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever mochten
ontstaan, dienen met uitsluiting van iedere andere rechter ter beslissing te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De opdrachtnemer blijft evenwel
gerechtigd het geschil te doen beslechten door een andere bevoegde rechter dan
wel gerechtigd zich vrijwillig aan de jurisdictie van een andere bevoegde rechter of
arbitrale instantie te onderwerpen.

Artikel 26. Beslissende tekst
Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden of van
andere voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen en enige daarvan gemaakte
vertaling, of in geval de Nederlandse tekst of enig daarvan gemaakte vertaling op
verschillende wijze kan worden geïnterpreteerd zal de Nederlandse tekst en/of de
aan de Nederlandse tekst te geven uitleg beslissend zijn.
Artikel 27. Aanhaling
Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als de “Algemene
Voorwaarden van CWT Commodities (Amsterdam) B.V.”.
Artikel 28. Gedeponeerde Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd in de Nederlandse en Engelse taal
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

