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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN C-PORT B.V.
Afdeling 1: Algemene bepalingen
ARTIKEL 1: Definities
1.1
In deze algemene voorwaarden te verstaan onder:
Ons/wij:

C-Port B.V.

Opdrachtgever:

Iedereen die met ons een overeenkomst aangaat dan wel
anderszins van onze diensten gebruik maakt.

Transactie:

Iedere mondelinge, schriftelijk of stilzwijgend en al of niet
tegen vergoeding met ons aangegane overeenkomst. Van een
transactie is in ieder geval sprake in geval met de uitvoering
van enige dienst is aangevangen.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1

Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn onze algemene
leveringsvoorwaarden C-Port van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel en fabrieken te Middelburg onder nummer 20136030 en
zijn u reeds ter hand gesteld en/of te raadplegen via onze website www.c-port.nl.

2.2

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij de wederpartij ons uitdrukkelijk voorafgaand aan de aangegane
overeenkomst te kennen heeft gegeven de onderhavige algemene voorwaarden niet
te accepteren en daar zijn voorwaarden voor in de plaats te willen stellen en wij
daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

2.3

Alle transacties worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door C-Port B.V. De
toepasselijkheid van de artikelen 7:403, 7:404 en 7:407 lid 2 wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

2.4

Van toepassing is steeds de laatstelijk bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te
Middelburg gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
3.1
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3.2

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen, ter keuze van de eisende
partij, in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank te Middelburg.
Indien C-Port B.V. als eiser optreedt, is zij echter mede bevoegd het geschil
aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende
buitenlandse rechtbank.

3.3

Ter keuze van C-Port B.V kan het geschil ook worden onderworpen aan arbitrage
door één of drie arbiters op welke arbitrage van toepassing zal zijn het Arbitrage
Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

3.4

Indien C-Port B.V. schriftelijk wordt verzocht zich uit te laten omtrent de keuze tussen
de bevoegde rechter of arbiters, zal zij uiterlijk binnen 14 dagen de opdrachtgever
schriftelijk omtrent de gemaakte keuze informeren, bij gebreke waarvan de
Rechtbank te Middelburg bij uitsluiting bevoegd zal zijn.

ARTIKEL 4: Vertalingen
Deze algemene voorwaarden kunnen vanuit het Nederlands in andere talen worden vertaald.
Uitsluitend de Nederlandstalige tekst zal bindend zijn en betekenis hebben.
ARTIKEL 5
5.1
Ongeacht enige andere contractuele bepaling, zullen wij te allen tijde het recht
hebben om een voorschot, contante betaling of naar ons oordeel deugdelijke
zekerheid te vragen voor enige ingediende nota en/of voor betaling van lopende
werkzaamheden en/of voor enige andere vordering en/g enige claim of aanspraak
van derden jegens ons, alsmede - zonder dat daartoe enige voorafgaande
aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder enige
aansprakelijkheid onzerzijds – om de werkzaamheden op enig tijdstip te weigeren, op
te schorten, te onderbreken of te beëindigen, totdat aan enig verzoek van ons als
hier bedoeld deugdelijk is voldaan.
5.2

Betaling van onze facturen dient te geschieden uiterlijk op de vervaldag, zoals die op
de factuur staat vermeld. Indien geen vervaldag op de factuur staat vermeld, geldt
als vervaldag de dag 14 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden
zonder enige aftrek of schuldvergelijking, uit welke oorzaak dan ook. Indien onze
factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is de debiteur van rechtswege in verzuim
zonder dat daarvoor ingebrekestelling is vereist. De wettelijke rente is verschuldigd
met ingang van de verzuimtermijn.

5.3

Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk na de toegepaste krediettermijn het
verschuldigde betaalt, is C-Port BV gerechtigd de wettelijke rente conform de
artikelen 6:119 of 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen. Bij niet tijdige
betaling wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10 % administratiekosten,
met een minimum van Euro 500,--, Voorts is de opdrachtgever alle kosten
verschuldigd die C-Port B.V. ter zake de inning van de vordering zowel in, als buiten
rechten, maakt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de
verrichte werkzaamheden en de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.4

Alle vorderingen van C-Port B.V. worden onmiddellijk opeisbaar in geval van:
faillissement of surséance van betaling (of aanvragen daartoe) van de
opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of van de eigenaar van de zaak
waaraan of ten behoeve waarvan werkzaamheden worden of zijn verricht,
indien beslag wordt gelegd op enig eigendom van de opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger dan wel - in het algemeen - indien beslag wordt gelegd op de
zaak of op de inhoud of enig onderdeel daarvan, waaraan of ten behoeve
waarvan werkzaamheden worden of zijn verricht.
indien opdrachtgever is verzuim is aan enige verplichting jegens C-Port B.V. te
voldoen.

5.5

C-Port B.V. is gerechtigd zaken, documenten en/of gelden onder zich te houden voor
rekening en risico van de opdrachtgever en/of belanghebbende(n), totdat zijn
vorderingen zijn voldaan of ter zake deugdelijke zekerheid is verstrekt. C-Port B.V.
heeft voorts een pandrecht op alle zaken, documenten en gelden welke zij onder zich
heeft of zal krijgen, uit welke hoofde ook, voor alle vorderingen uit hoofde van zijn
werkzaamheden of anderszins. Indien ter zake van enige vordering niet binnen 30
dagen na schriftelijke aanmaning is betaald of deugdelijke zekerheid is gesteld, zijn
wij gerechtigd de zaken of documenten waarop wij pandrecht hebben onderhands of
in het openbaar te verkopen zonder rechterlijke machtiging. C-Port B.V. is te allen
tijde gerechtigd enige vordering te verrekenen met wat hij aan gelden onder zich
mocht hebben of zal krijgen.

ARTIKEL 6
6.1
Door ons geoffreerde prijzen en/of berekende prijzen kunnen door ons worden
gewijzigd indien onze kostprijs wordt beïnvloed door een wijziging van de onkosten,
dan wel door enige andere omstandigheid die buiten onze macht ligt.
6.2

De kostprijs kan door ons ook worden gewijzigd indien er sprake is van een verschil
in de waarde van de valuta waarin de transactie is overeengekomen en deze wijziging
meer dan 5% bedraagt tussen het moment dat wij met de werkzaamheden zijn
aangevangen en het moment dat de prijs door ons werd afgegeven.

6.3

Indien zich de hierboven onder 6.1 en 6.2 genoemde omstandigheden voordoen, zijn
wij gerechtigd de met onze opdrachtgever overeengekomen prijzen/tarieven
dienovereenkomstig te wijzigen. De gewijzigde prijzen/tarieven zullen onmiddellijk in
werking treden en zullen zo spoedig mogelijk ter kennis van de opdrachtgever
worden gebracht. Zij maken deel uit van de op dat moment lopende overeenkomst.

ARTIKEL 7.
Indien een artikel of enig onderdeel van enig artikel in deze algemene voorwaarden nietig
mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat dat de werking van de andere artikelen
onverlet. Voor het nietige c.q. vernietigde artikel treedt dan een regeling in de plaats die de
bedoeling, die partijen met de onderhavige transactie hadden, het meest benaderd.
ARTIKEL 8
Wij zijn onverminderd de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in ieder geval
nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:
8.1

oorlog, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, maatregelen van hogerhand,
quarantaine, oproer, betogingen, sabotage, staking, uitsluiten, stoornissen in het
verkeer, gebrek aan vervoermiddelen, arbeidskrachten en/of opslagruimte;

8.2

Storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog- en laag water, vorst, bevriezing,
ijsgang;

8.3

Brand, explosie, implosie, bluswater, rook, roet, inbraak, diefstal, vermissing,
verzakking, instorting, inwatering, vochtigheid, geur, stank, worm- en
knaagdierenvraat, insecten en ander ongedierte;

8.4

Natuurlijke hoedanigheden van goederen, kwaliteitsverandering, eigenbederf, broei,
ontvlamming, ontploffing, indroging, schimmel, gisten, lekken, rotten, roesten en
zweten;

8.5

Het breken van glas, bemande flessen en kruiken, gietijzeren en ander licht
breekbare artikelen, het ontbreken van voldoende verpakking.

ARTIKEL 9
9.1
Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, hetgeen in de
artikelen 8.1 tot en met 8.5 hierboven is bepaald, alsmede alle van buiten komende
omstandigheden, voorzien of niet voorzien, op grond waarvan wij niet in staat zij
onze overeenkomst (tijdig) na te komen, stakingen in het eigen bedrijf daaronder
begrepen.
9.2

In het geval van overmacht hebben wij de keuze al naar gelang de duur van de
overmacht, de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.3

Indien de overmacht langer duurt dan vier weken, heeft onze opdrachtgever het
recht de overeenkomst met ons te ontbinden zonder dat wederzijds
schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

ARTIKEL 10: Verval van vorderingen
10.1 Alle vorderingen tegen C-Port B.V. vervallen, indien de schade, het verlies,
vorderingen van derden, boetes, resp. kosten niet te zijner kennis zijn gebracht
uiterlijk binnen 48 uur nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, tenzij de
opdrachtgever aantoont de schade, het verlies, de vorderingen van derden, de boetes
resp. de kosten niet eerder te hebben kunnen melden, in welk geval melding dient te
geschieden binnen 24 uur nadat voornoemde feiten aan opdrachtgever kenbaar zijn
geworden.
10.2. Elk vorderingsrecht van opdrachtgever tegen C-Port B.V. vervalt 6 maanden na afloop
van de dag waarop enige schade aan of verlies van de goederen ter kennis van de
opdrachtgever is gebracht, c.q. de opdrachtgever enige schade met inachtneming
van lid 1 van dit artikel ter kennis heeft gebracht van C-Port B.V., tenzij binnen
genoemde periode de vordering in rechte aanhangig is gemaakt.
10.3. De reclametermijn op door de ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Is binnen
die termijn niet gereclameerd, dan wordt de factuur geacht de daarop in rekening
gebrachte kosten juist te hebben weergegeven.
Artikel 11. Rechtstreekse arbeidsverhouding.
11.1 Het is de opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd
van een opdracht en gedurende 1 jaar na het einde van een opdracht niet toegestaan
om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van C-Port BV,
rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een
arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de
werknemer van C-Port BV.

11.2. Overtreding van het in het vorige lid bepaalde leidt tot een aan C-Port BV
verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte 10.000,- euro, maar laat de
mogelijkheid van C-Port BV om volledige schadevergoeding te eisen onverlet
11.3

Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en
aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen

Afdeling 2: Stuwadoorsbepalingen
ARTIKEL 12
Het onderdeel stuwadoorsbepalingen is in het bijzonder van toepassing op de uitvoering van
alle aan ons als stuwadoor gegeven opdrachten, in de ruimste zins des woord, van welke
aard dan ook.
ARTIKEL 13
De aan ons opgedragen werkzaamheden worden door ons uitgevoerd, hetzij met eigen,
hetzij met gehuurd materieel, dan wel met behulp van het kosteloos door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen laad- en losgerei, zomede aandrijfkracht van het schip, ten
behoeve waarvan het werk wordt verricht, één en ander naar onze keuze. Het ter
beschikking gestelde laad- en losgerei van het schip dient te voldoen aan alle hieraan van
overheidswege en door ons in redelijkheid te stellen eisen. De scheepsleiding is verplicht
toezicht te houden op het goed functioneren en het juist gebruiken van het laad- en losgerei
en in het algemeen al het mogelijke te doen om de veiligheid te garanderen en schade te
voorkomen.
ARTIKEL 14
Alle door ons gedane aanbieding zijn vrijblijvend. De door ons opgegeven tarieven, welke de
beloning zijn voor de door ons verrichte werkzaamheden, zijn gebaseerd op de normale
verwerkingswijze van gezonde, normale en zeewaardig verpakte goederen, op de in de
Vlissingse havens algemeen gebruikelijke wijze, met ploegen van normale sterkte,
gedurende de normale arbeidstijd. Kosten, ontstaan door het op verzoek van de
opdrachtgever toepassen van afwijkende werkmethoden en/of voor het verrichten van extra
werk, het werken buiten de normale arbeidstijd, kosten door oponthoud, gebruik van kade
door zeeschepen, gebruik van loodsen en terreinen, verlichting, vervoer van arbeiders en
materiaal naar de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd en dergelijke, worden de
opdrachtgever door ons afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen.
ARTIKEL 15
Het verstrekken van inlichtingen door ons ter zake van bijvoorbeeld het voor de hand komen
van goederen en het tijdstip van inlading, het afleveren en/of aanleveren, geschiedt naar
beste weten en kunnen, zonder dat wij daarvoor enigerlei aansprakelijkheid aanvaarden.
ARTIKEL 16
Alle controlewerkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zoals tellen, wegen, meten,
zeven, ijken, monsteren, sorteren, orderpikken, labelen, foliën, invriezen, ontdooien
enzovoorts, zullen uitsluitend worden verricht en tegen een afzonderlijke vergoeding.

ARTIKEL 17
17.1.

C-Port B.V. is voor schade, alsmede voor het gebeuren, waardoor schade is
veroorzaakt, niet aansprakelijk, tenzij en voor zover genoegzaam wordt bewezen dat
deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld van C-Port B.V. of van iemand voor
wie zij aansprakelijk is en, in het laatstbedoelde geval, slechts indien en voorzover CPort B.V. bij de keuze en de leiding van de betrokkene(n) geen redelijke zorg heeft
betracht.

17.2

Alle aansprakelijkheid van C-Port B.V. vervalt, indien zij niet vóór het beëindigen van
de werkzaamheden of vóór het verlaten van de personen, goederen of
vervoersmiddelen van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (welk
tijdstip ook eerder mag zijn), schriftelijk op beweerdelijk ontstane schade of
beweerdelijk verkeerd uitgevoerde werkzaamheden opmerkzaam wordt gemaakt,
tenzij zulks redelijkerwijs niet mogelijk is.

17.3

In geval van aansprakelijkheid van C-Port B.V. is deze beperkt als volgt:
a.

voor schade met betrekking tot goederen tot ten hoogste € 907,56 per collo; bij
niet colli tot € 907,56 per 1000 kg;

b.

voor schade met betrekking tot personen tot ten hoogste € 9.075,60 per
persoon;

c.

voor schade met betrekking tot alle zaken, niet vallend onder sub a, tot ten
hoogste € 9.075,60 per zaak.

In alle gevallen van schade met betrekking tot personen en/of dieren en/of zaken of
anderszins, al of niet afzonderlijk of gecombineerd teweeggebracht of geleden, zal de
aansprakelijkheid van C-Port B.V. beperkt zijn tot € 22.689,00 in totaal per opdracht of
gebeuren (zulks ter beslissing van C-Port B.V.), pro rata over de betrokken belangen te
verdelen naar gelang van de geleden schade.
17.4 In geval schade in enige vorm is ontstaan of kan ontstaan, alsook in geval enig
voorschrift of enige aanwijzing niet wordt opgevolgd, is C-Port B.V. gerechtigd, doch
niet verplicht, de werkzaamheden te weigeren, op te schorten, te onderbreken of te
beëindigen, alsook verdere maatregelen te nemen, die C-Port B.V. wenselijk
voorkomen, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds.
17.5 Alle schade door C-Port B.V. zelf of door één van haar werknemers, in enige vorm
geleden, waaronder begrepen alle kosten door hem gemaakt, alle gederfde winst of
geleden verlies, boetes of andere nadelen door hem opgelopen, bij of tengevolge van
enig gebeuren dan wel in andere gevallen waarin hij, met name krachtens enige
bepaling van deze Algemene Voorwaarden, niet aansprakelijk is, zullen hem op eerste
verzoek door de opdrachtgever worden vergoed, zulks ongeacht of de opdrachtgever
zelf en/of anderen schade hebben geleden. In dit verband zal, indien hetzelfde
gebeuren zowel schade tot gevolg heeft waarvoor C-Port B.V. aansprakelijk is als
schade waarvoor hij niet aansprakelijk is, de eigen schade door C-Port B.V zelf worden
gedragen.
17.6 De opdrachtgever vrijwaart C-Port B.V. voor aanspraken, welke dan ook, van derden,
tegenover wie C-Port B.V. zich niet op deze Algemene Voorwaarden zou kunnen
beroepen, voor zover die aanspraken uitgesloten of gelimiteerd zouden zijn indien de
bedoelde derden aan deze Algemene Voorwaarden waren gehouden.

ARTIKEL 18
C-Port B.V. is, behoudens eigen opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor nietmateriële schade of voor gevolgschade in enigerlei vorm (zoals, maar niet beperkt tot:
bedrijfsschade, inkomensschade, boetes en soortgelijke heffingen), alsmede voor het
gebeuren waardoor zodanige schade is veroorzaakt, en voorts niet voor schade in enige
vorm (met inbegrip weer van het gebeuren waardoor de schade is veroorzaakt):
a.

welke te wijten is, hetzij aan de aard, toestand of stuwage van de te verwerken
goederen, hetzij aan de aard, geschiktheid of inrichting van enig betrokken
vervoermiddel of enig onderdeel daarvan;

b.

welke bij de toegepaste wijze van werken redelijkerwijs niet te vermijden is, indien
door of namens de opdrachtgever of de vervoerder of andere belanghebbenden niet
schriftelijk en tijdig bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien de
vereiste spoed naar het oordeel van C-Port B.V. tot deze arbeidswijze dwingt;

c.

door onjuiste stuwage, indien door of vanwege de vervoerder of opdrachtgever of
andere belanghebbenden geen of onvoldoende aanwijzingen of inlichtingen zijn
gegeven en eventuele bezwaren tegen de stuwage niet schriftelijk tijdens de
werkzaamheden ter kennis van C-Port B.V. zijn gebracht;

d.

door het begeven van hefwerktuigen, ketting- en touwwerk, staaldraad en andere
gereedschappen, tenzij - ingeval dat het materieel eigen materieel van C-Port B.V. is
- kan worden aangetoond, dat hetzelve zich niet in goede staat van onderhoud
bevond of niet voldeed aan door de Overheid gestelde eisen of, bij het ontbreken
daarvan, aan algemeen redelijk te achten eisen;

e.

bij werkzaamheden, die normaal door anderen - bijvoorbeeld de scheepsbemanning
of cargadoorspersoneel - worden verricht, ongeacht de reden waarom C-Port B.V.
dergelijke werkzaamheden overneemt en of hij daarvoor een vergoeding ontvangt;

f.

als gevolg van door C-Port B.V. uitgevoerde werkzaamheden in verband met
douaneformaliteiten;

g.

door werkstaking van arbeiders, losse of vaste, geheel of gedeeltelijk, georganiseerd
of ongeorganiseerd, onverschillig of deze plaats vindt door contractbreuk of
tengevolge van te voren plaats gehad hebbende opzegging der werklieden, door
uitsluiting van, agitatie door of gebrek aan arbeiders of door arbeidsonrust of
arbeidsvertraging in enige andere vorm: zulks ongeacht of het betreft arbeiders in
onze dienst, of in dienst van anderen (met inbegrip van de opdrachtgever);

h.

door het niet of niet volledig nakomen door de opdrachtgever, door derden of door
personen voor wie C-Port B.V. aansprakelijk is, van enig van overheidswege of
zijdens C-Port B.V. gesteld voorschrift of gegeven aanwijzing (met inbegrip van die,
vervat in deze Algemene Voorwaarden);

i.

door andere goederen, verborgen gebreken aan leidingen, gebouwen, machinerieën
of bedrijfsstoringen. door kwaliteitsverandering van goederen, schimmel, lekkage,
bederf, ongedierte, onvoldoende of gebrekkige verpakking;

j.

door enige nalatigheid in de verrichting van iets, dat C-Port B.V. niet uitdrukkelijk of
afzonderlijk is opgedragen;

k.

te wijten aan oorzaken die C-Port B.V. redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen of
verhinderen of door onbekende oorzaak.

ARTIKEL 19
De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat aan boord van de schepen voldoende licht
aanwezig is. Indien wij, bij het ontbreken van licht of voldoende licht lampen aan boord
brengen, geschiedt dat met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid onzerzijds voor schade,
van welke aard dan ook.
ARTIKEL 20
20.1. Onverminderd het hierna volgende moeten de te verwerken goederen zijn verpakt op
een wijze, en duidelijk zijn voorzien van opschriften en andere aanduidingen, die in
overeenstemming zijn met de ter plaatse waar de werkzaamheden worden verricht
geldende publiekrechtelijke regels.
20.2. In ieder geval zal op alle te verwerken colli duidelijk en nauwkeurig moeten worden
aangegeven - waar mogelijk in overeenstemming met algemeen aanvaarde regels, bij
het ontbreken van publiekrechtelijke regels in formele zin - of zij aan roest onderhevige
en/of oxiderende en/of ontvlambare en/of explosieve en/of breekbare en/of bijtende
en/of giftige en/of radioactieve en/of bedwelmende goederen bevatten of betreffen, en
in het algemeen of zij goederen bevatten of betreffen die hinderlijk, schadelijk of
gevaarlijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu; ook zal het gewicht, indien dit méér
bedraagt dan 1000 kg, duidelijk en nauwkeurig op de te verwerken colli dienen te
worden aangegeven. Bovendien moet C-Port B.V. op enige van de hiervóór bedoelde
omstandigheden speciaal opmerkzaam worden gemaakt. Zulks geldt evenzeer voor
colli, welke met het oog op hun waarde een bijzondere stuwage of speciale
maatregelen eisen.
20.3 C-Port B.V. mag de behandeling van goederen, die naar zijn oordeel op enig onderdeel
niet aan het vorenstaande voldoen, te allen tijde weigeren, opschorten, tussentijds
onderbreken of beëindigen en/of ten aanzien van zodanige goederen de maatregelen
nemen die hij gewenst acht (inclusief vernietiging), buiten iedere aansprakelijkheid
zijnerzijds en geheel voor rekening van de opdrachtgever.
20.4 Aanduidingen of gegevens, gesteld in een vreemde taal of in niet algemeen technische
benamingen, zullen niet geacht worden aan de hierboven gestelde eisen te voldoen,
zulks ter onzer beoordeling.
ARTIKEL 21
21.1 Een ieder, die zich op onze terreinen of op terreinen waar de werkzaamheden worden
uitgevoerd ophoudt, al dan niet met eventuele vervoersmiddelen, verblijft daar steeds
voor eigen risico en moet de door overheidsorganen en door ons gestelde
voorschriften welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen.
21.2

Het is de scheeps- en wagenvoerders met hun voertuigen en de bij het aan- en
afleveren der goederen aanwezige arbeiders strikt verboden zich gedurende de
arbeid onder de vlucht van hijs– of hefwerktuigen op te houden.

21.3

Degenen die in de loodsen of op de terreinen waar wij onze werkzaamheden
verrichten, goederen aannemen of in ontvangst nemen, dan wel handelingen laat
verrichten, is jegens ons verantwoordelijk voor de nakoming van hetgeen in dit artikel
is gesteld door hen, die zich om welke reden dan ook in verband met de
werkzaamheden of de daar aanwezige goederen op ons werkterrein bevinden. Wij
zijn te allen tijde bevoegd door ons niet gewenste personen de toegang tot het
terrein te weigeren, dan wel deze personen daarvan te (doen) verwijderen.

ARTIKEL 22
Alle aansprakelijkheid jegens ons vervalt indien wij niet voor het beëindigen der
werkzaamheden of voordat de goederen en/of transportmiddelen het terrein hebben
verlaten waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd uitdrukkelijk en indien enigszins mogelijk,
schriftelijk op de beweerde toegebrachte schade en/of vermissing opmerkzaam zijn gemaakt.
ARTIKEL 23
Indien wij verplicht zijn schade te vergoeden waarvoor de opdrachtgever tegenover derden
aansprakelijk is, dan zal het bedrag van de te vergoeden schade in overleg met ons worden
vastgesteld. Wij zijn tot vergoeding van een dergelijke schade alleen gehouden indien ons
het bewijs wordt geleverd dat deze schadevergoeding ook werkelijk aan die derde ten goede
is gekomen of zal komen.
ARTIKEL 24
Zolang niet in rechte of door schriftelijke erkenning onzerzijds vast staat, dat de
rechtmatigheid van de vordering tot schadevergoeding of de grootte van het bedrag geen
geschilpunt vormt tussen ons en onze wederpartij, mag de schade of enige vordering van de
opdrachtgever nimmer worden gecompenseerd of vergeleken met hetgeen uit hoofde van
verrichte werkzaamheden aan ons verschuldigd is.
ARTIKEL 25
In geval van beschadiging, verlies of vermissing van goederen dan wel schade met
betrekking tot personen, waarvoor wij ingevolge deze algemene voorwaarden aansprakelijk
zouden blijken te zijn, rust op de belanghebbenden de plicht de schade in eerste instantie te
claimen op de door hen terzake gesloten verzekeringsovereenkomst.
ARTIKEL 26
Indien en voorzover door ons sleepdiensten dienen te worden verricht in verband met de ons
opgedragen werkzaamheden, zijn hier de algemene voorwaarden van het ingeschakelde
sleepvaartbedrijf van toepassing.
ARTIKEL 27
In alle gevallen waarin deze condities niet voorzien zal het havengebruik ter plaatse gelden.
ARTIKEL 28
Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht te laten plaatsvinden door één of meer
derden of met arbeiders en/of personeel, die in dienst zijn van één of meer derden. Ten
behoeve van al deze derden, hun organen en ondergeschikten en die van ons, worden
eveneens bedongen alle bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid
van ons en betreffende de vrijwaring door de opdrachtgever voor aanspraken van derden in
deze algemene voorwaarden vervat, terwijl wij bovendien onherroepelijk gemachtigd zijn
tegenover al diegenen ten behoeve van wie voormeld derdenbeding is gemaakt, afstand te
doen namens de opdrachtgever van alle, tegen hen krachtens de wet toekomende, rechten
tot vergoeding van schade respectievelijk hen van aansprakelijkheid deswege te ontslaan.

Afdeling 3: Bepalingen voor het ter beschikking stellen van personeel
ARTIKEL 29
Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
van C-Port B.V. voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van
personeel aan opdrachtgevers.
ARTIKEL 30
In de overeenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling vermeld en wanneer deze
op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Ook
wordt hierin opgenomen het aantal te werken uren per dag.
ARTIKEL 31
a.

De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de terbeschikkinggestelde bij de uitoefening
van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk
gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen
medewerkers gehouden is.

b.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde op zijn beurt aan
een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor
het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder
doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan
een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

c.

Tewerkstelling van de terbeschikkinggestelde in het buitenland door een in Nederland
gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de
opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met CPort en de terbeschikkinggestelde daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

d.

De opdrachtgever zal aan de terbeschikking gestelde de schade vergoeden die deze lijdt
doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen
werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

e.

C-Port is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen
aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de terbeschikkinggestelde zelf die
voortvloeien uit doen of nalaten van de terbeschikkinggestelde.

f.

C-Port is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die
terbeschikkinggestelden zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens
opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die
derden.

g.

De opdrachtgever vrijwaart C-Port voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met
inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van C-Port als werkgever van
de terbeschikkinggestelde - direct of indirect - terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit
artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

h.

De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen
aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van C-Port
verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

ARTIKEL 32
De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet
wordt aangemerkt als werkgever.
a.

De opdrachtgever is verplicht de plaatsen, werktuigen en gereedschappen waar of
waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te
onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te
treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen
dat de terbeschikkinggestelde in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade
lijdt.

b.

De opdrachtgever is jegens de terbeschikkinggestelde en C-Port verantwoordelijk
voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de
Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving
voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en
goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

c.

De opdrachtgever is gehouden om aan de terbeschikkinggestelde en aan C-Port
tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk
informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke
kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de
terbeschikkinggestelde actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn
onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

d.

Indien de terbeschikkinggestelde een bedrijfsongeval of een beroepsziekte
overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties
hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan
onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de
toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van
zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van
het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het
ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert C-Port zo spoedig
mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de
opgestelde rapportage.

e.

De opdrachtgever zal aan de terbeschikkinggestelde vergoeden - en C-Port
vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke
kosten van rechtsbijstand) die de terbeschikkinggestelde in het kader van de
uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever
en/of C-Port daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611
Burgerlijk Wetboek.

f.

Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade
(inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te
vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde
personen.

g.

De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond
van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van C-Port verstrekt de opdrachtgever
een bewijs van verzekering.
-.-.-.-.-.-.-.-

