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DEFINITIES
Artikel 1
1.

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Emplacement:

alle terreinen, gebouwen (loodsen en anderszins) en
waterpartijen waar de Stuwadoor is gevestigd of waar hij zijn
werkzaamheden uitvoert, met inbegrip van (al of niet
aangrenzende) kades, spoorweg- en kraanbanen en wegen;

Opdracht:

de overeenkomst tot opdracht tot het verrichten van alle
opgedragen werkzaamheden ongeacht de hierbij betrokken
goederen en ongeacht welke middelen van vervoer, drijvend, vast of -rijdend of werkwijzen daarbij betrokken
zijn en de opdracht strekt zich uit tot alle daarmede
samenhangende of daaruit voortvloeiende werkzaamheden
(inclusief voorbereidende of aanvullende werkzaamheden),
onverschillig of de Stuwadoor tot deze werkzaamheden
verplicht is;

Opdrachtgever:

een natuurlijk persoon, rechtspersoon, maatschap of
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, die een opdracht
aan de Stuwadoor heeft verstrekt voor eigen rekening en
risico, dan wel voor rekening en risico van derden, en die
daarmee impliciet jegens de Stuwadoor de eigenaar van de
goederen alsmede de reder(ij) of eigenaar van de bij de
uitvoering van de opdracht betrokken middelen van vervoer
vertegenwoordigt en voor al dezen jegens de Stuwadoor
aansprakelijkheid aanvaardt;

Stuwadoor:

een natuurlijk persoon, rechtspersoon, maatschap of
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid , die zich bezig
houdt met het lossen, laden, verplaatsen, behandelen,
mengen, sorteren, opslaan, opgeslagen houden voor lange of
korte termijn, het beheren alsmede het afslaan van
stukgoederen en/of andere goederen, een en ander al dan
niet
met
behulp
van
mechanische
werktuigen,
hulpwerktuigen en systemen, vast, drijvend of rijdend voor
grijpen, heffen, transporteren en stapelen, alles in de ruimste
zin;

Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden;

Werkzaamheden:

alle feitelijk handelen of nalaten en alle rechtshandelingen,
alsook het afleggen en in ontvangst nemen van verklaringen,
zowel mondelinge als schriftelijke.
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TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
Artikel 2
1.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, aanbiedingen en/of
Werkzaamheden. De (eventuele) toepasselijkheid van enige door de
Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt hierbij (en op voorhand)
uitdrukkelijk van de hand gewezen en deze Voorwaarden prevaleren te allen tijde
daarboven. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze
Voorwaarden en van enige vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

2.

Op Opdrachten en Werkzaamheden, welke niet behoren tot de eigenlijke
werkzaamheden van de Stuwadoor maar die wel door of namens de Stuwadoor
worden uitgevoerd, zoals, maar niet beperkt tot, die van sleepdiensten,
opslagbedrijven, expediteurs, vervoerders enzovoorts, zullen mede van toepassing
zijn de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, respectievelijk de
voorwaarden, waarvan de toepasselijkheid is bedongen. Als in de betrokken
bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden gelden voor sleepdiensten de Algemene
Sleepconditiën,
voor
duwbakvaart
de
Algemene
Duwconditiën,
voor
opslagbedrijven de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, voor expediteurs,
douane-expediteurs en andere Werkzaamheden verband houdende met
douaneformaliteit
de
Nederlandse
Expeditievoorwaarden
(FENEX),
voor
binnenlandse wegvervoerders de Algemene Vervoerscondities (AVC), voor
controle en inspectiebedrijven de Algemene Controle en Inspectievoorwaarden
(VEROCOG), voor scheepsagenten en cargadoors de Cargadoorscondities, voor
tankopslag de Algemene Voorwaarden voor Tankopslag in Nederland en voor
vervoer over de binnenwateren de Bevrachtingsvoorwaarden, in alle gevallen de
meest recente versie. In geval van tegenstrijdigheid tussen dergelijke
voorwaarden en de onderhavige Voorwaarden, staat het ter beoordeling van de
Stuwadoor op welke voorwaarden, dan wel op welke bepaling(en) uit enige van
die voorwaarden hij zich beroept.

3.

De Stuwadoor is eveneens gerechtigd zich te beroepen op voorwaarden van
derden - al dan niet standaardvoorwaarden in de betrokken bedrijfstak - met wie
hij ter uitvoering van zijn werkzaamheden een overeenkomst heeft gesloten of
door wie hij is ingeschakeld, dan wel zich te beroepen op enige bepaling uit
dergelijke voorwaarden of, uit enige met zodanige derde gesloten overeenkomst.
In geval van tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en de onderhavige
Voorwaarden, staat het ter beoordeling van de Stuwadoor op welke voorwaarden,
dan wel op welke bepaling(en) uit enige van die voorwaarden hij zich beroept.
BETALING EN VERANTWOORDING
Artikel 3

1.

Alle door de Stuwadoor in rekening gebrachte kosten, dienen onmiddellijk na
indiening van de nota te worden betaald, zonder enige aftrek, opschorting of
verrekening, uit welke oorzaak ook. De Opdrachtgever is de Stuwadoor de
geldende Nederlandse wettelijke (samengestelde) handelsrente verschuldigd
vanaf het moment van opeisbaarheid van de vordering(en) van de Stuwadoor. De
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten, verbonden aan de incasso van de
openstaande
vorderingen
van
de
Stuwadoor,
zowel
gerechtelijk
als
buitengerechtelijk. In dat verband bedragen de buitengerechtelijke incassokosten
tenminste 15% van de openstaande en opeisbare vorderingen met een minimum
van EUR 50.
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2.

De administratie van de Stuwadoor levert volledig bewijs van de aard, de inhoud
en de omvang van de verrichte werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, de
gewerkte uren, de ter beschikking gestelde mankracht en het materieel, het
aantal/de hoeveelheid afgewikkelde colli/units/eenheid product etc.

3.

De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van de Stuwadoor een door de
Stuwadoor te bepalen voorschot op de door de Stuwadoor in rekening te brengen
kosten betalen dan wel zekerheid ten gunste van de Stuwadoor doen stellen in de
vorm van een bankgarantie afgegeven door een eerste klas bank. De Stuwadoor
is te allen tijde gerechtigd uitvoering van de Opdracht op te schorten dan wel te
beëindigen, totdat aan enig verzoek van hem als hier bedoeld deugdelijk is
voldaan.

4.

Alle vorderingen van de Stuwadoor zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van
faillissement, surséance van betaling of schuldsanering (of aanvragen daartoe)
van de Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of van de eigenaar en/of reder
en/of bevrachter van de zaak waaraan of ten behoeve waarvan werkzaamheden
worden of zijn verricht, of 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, zoals
bijvoorbeeld het schip, de lading of de bunkers van het schip, of op de vracht ter
zake van het schip, of op enig deel van dezen.

5.

De Stuwadoor heeft een pandrecht en retentierecht op alle zaken, documenten en
gelden welke hij onder zich heeft of zal krijgen, uit welke hoofde ook voor alle
vorderingen uit hoofde van zijn werkzaamheden of anderszins, in welk geval de
zaken of documenten nog immer voor rekening van de Opdrachtgever worden
gehouden. Indien ter zake van enige vordering niet binnen 30 dagen na
aanmaning is betaald of deugdelijke zekerheid is gesteld, is de Stuwadoor
gerechtigd de zaken of documenten waarop hij pandrecht en of retentierecht heeft
onderhands of in het openbaar te verkopen zonder rechterlijke machtiging. De
Stuwadoor is te allen tijde gerechtigd enige vordering te verrekenen met wat hij
aan gelden onder zich mocht hebben of zal krijgen.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Artikel 4
1.

De Stuwadoor is gerechtigd uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan
derden uit te besteden.

2.

De Opdracht wordt door de Stuwadoor uitgevoerd met eigen en/of andermans
materieel en/of met behulp van het kosteloos ter beschikking te stellen laad- en
losgerei en/of aandrijfkracht van het vervoermiddel, ten behoeve waarvan de
werkzaamheden worden verricht, één en ander naar keuze van de Stuwadoor. Het
ter beschikking gestelde laad- en losgerei van het vervoermiddel - alsook, in het
algemeen, die vervoermiddelen zelf - dienen aan alle hieraan van overheidswege
en van de zijde van de Stuwadoor gestelde eisen te voldoen. De scheepsleiding,
c.q. degenen, belast met het vervoermiddel ten aanzien waarvan werkzaamheden
worden verricht, zijn verplicht toezicht te houden op het goed functioneren en het
juiste gebruik daarvan en in het algemeen al het mogelijke te doen om schade te
voorkomen. De kosten verband houdend of voortvloeiend uit door de
Opdrachtgever gegeven (extra) aanwijzingen bij de uitvoering van de Opdracht,
komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
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3.

Het verstrekken van inlichtingen door de Stuwadoor ter zake van het beschikbaar
komen van goederen en het tijdstip van inladen, af- en/of aanleveren, geschiedt
zonder enige aansprakelijkheid. Het zogenaamde "bestellen" wordt beschouwd als
het verstrekken van inlichtingen zoals in de vorige volzin omschreven.

4.

Het opklaren, openen en sluiten van vervoermiddelen of ruimen daarvan, het
stellen van laadbomen, het gereedmaken van winches, het plaatsen, wegnemen
en verplaatsen van gangways enz., en in het algemeen werkzaamheden, welke
slechts in zijdelings verband staan tot de eigenlijke uitvoering van de Opdracht,
doch nodig zijn om de uitvoering van de Opdracht te kunnen aanvangen,
voortzetten of beëindigen, geschieden buiten aansprakelijkheid van de Stuwadoor,
ook al zou het verrichten van die Werkzaamheden algemeen gebruikelijk zijn.
Treft de Opdrachtgever niet tijdig maatregelen om de uitvoering van de Opdracht
te kunnen doen geschieden, dan zal de Stuwadoor zonder meer bevoegd zijn voor
rekening en risico van de Opdrachtgever één en ander te doen.

5.

De Opdrachtgever zorgt dat er aan boord van de vervoermiddelen voldoende licht
aanwezig is. Aanbrengen van verlichting door de Stuwadoor, geschiedt met
uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

6.

Vervoermiddelen, ten aanzien van welke de uitvoering van de Opdracht ten einde
is - of ten aanzien van welke de uitvoering van de Opdracht geweigerd,
opgeschort of tussentijds onderbroken is - dienen het Emplacement van de
Stuwadoor direct te verlaten.

7.

Goederen, die niet tijdig worden afgehaald of verwijderd kunnen door de
Stuwadoor
voor
rekening
en
risico
van
de
Opdrachtgever
en/of
belanghebbende(n) worden opgeslagen, onverminderd enig ander recht van de
Stuwadoor krachtens deze Voorwaarden of anderszins.
CONTROLEWERKZAAMHEDEN
Artikel 5
Behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Stuwadoor, worden alle
door de Opdrachtgever verzochte controlewerkzaamheden (tellen, wegen, meten,
ijken, monsteren, sorteren, etc.) uitsluitend door de Stuwadoor verricht tegen
een afzonderlijke vergoeding.

VERPAKKING VAN EN AANDUIDINGEN OP GOEDEREN
Artikel 6
1.

De te verwerken goederen dienen, onverminderd het hierna volgende, in
overeenstemming met de ter plaatse van de uitvoering van de Opdracht geldende
publiekrechtelijke regels te zijn verpakt en te zijn voorzien van opschriften en
andere aanduidingen.

2.

Op alle te verwerken colli dient duidelijk en nauwkeurig te zijn 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
oxyderende en/of ontvlambare en/of explosieve en/of breekbare en/of bijtende
en/of giftige en/of radio-actieve 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
duidelijk en nauwkeurig op de te verwerken colli dienen te worden aangegeven.
Bovendien moet de Stuwadoor op enige van de hiervóór bedoelde
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omstandigheden speciaal opmerkzaam worden gemaakt. Zulks geldt evenzeer
voor colli, welke met het oog op hun waarde een bijzondere stuwage of speciale
maatregelen eisen. Meer in het bijzonder dient de Opdrachtgever op eerste
verzoek van de Stuwadoor, zonodig voorafgaand aan de feitelijke aanlevering van
de goederen, aan te tonen dat de Opdrachtgever de goederen heeft aangeleverd
of zal aanleveren in overeenstemming met de bepalingen van de “Europese
Verordening betreffende de Overbrenging van Afvalstoffen” (“EVOA”) en het op
grond daarvan door de betrokken overheden gevoerde beleid, voor zover die
goederen in het kader van de EVOA worden of kunnen worden aangemerkt als
afvalstoffen door de overheid van het land van verzending en/of die van het land
van ontvangst. Bij toepasselijkheid van de EVOA dient de Opdrachtgever de
Stuwadoor op diens eerste verzoek aan te tonen dat hij van de bevoegde
overheden voorafgaande toestemming heeft verkregen om de goederen, voor
zover aangemerkt als afvalstoffen in de zin van de EVOA, desondanks te
exporteren.
3.

De Stuwadoor is bevoegd, doch niet verplicht, de goederen die naar zijn oordeel,
zonder dat deze overigens tot een nauwgezet onderzoek daarvan gehouden is, op
enig onderdeel niet aan het vorenstaande voldoen, en/of bij gebreke van
genoemde EVOA-overheidstoestemming voor de Opdrachtgever tot exporteren
van die goederen, de toelating tot het terrein te weigeren en de behandeling van
die goederen te allen tijde te weigeren, op te schorten, tussentijds te onderbreken
of beëindigen en/of ten aanzien van zodanige goederen de maatregelen te nemen
die hij gewenst acht (inclusief vernietiging), en buiten iedere aansprakelijkheid
zijnerzijds en geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de goederen
welke niet voldoen aan het vorenstaande zich reeds op het terrein bevinden, dan
dienen zij op eerste verzoek van de Stuwadoor daarvan te worden verwijderd.

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 beoordeling van de Stuwadoor.

VERBLIJF OP HET EMPLACEMENT
Artikel 7
Een ieder die zich op of bij het Emplacement van de Stuwadoor ophoudt,
waaronder mede dient te worden verstaan de Opdrachtgever, de door hem
ingeschakelde derden en de door hem ingeschakelde personen die – al dan niet in
dienst van de Opdrachtgever of van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden
– ingevolge opdracht of met toestemming van de Opdrachtgever of ten behoeven
van hem, is verplicht de regels, voorschriften, maatregelen en aanwijzingen die
door of vanwege de Stuwadoor worden gegeven alsmede overheidsvoorschriften
nauwlettend in acht te nemen en zich daaraan te houden. De Opdrachtgever is
aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door dergelijke bezoekende
personen, of door zaken door hen of door de Opdrachtgever gehanteerd,
veroorzaakt en vrijwaart de Stuwadoor van eventuele vorderingen van/namens
bezoekende personen, dan wel hun betrokken verzekeraars, wegens lichamelijk
letsel, dood of enige andere schade geleden tijdens of naar aanleiding van een
bezoek aan het Emplacement.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8
1.

Op straffe van uitsluiting van iedere aansprakelijkheid aan de zijde van de
Stuwadoor, zal de Opdrachtgever deze Voorwaarden ter kennis brengen van en
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overeenkomstig contracteren met derden die aan zijn zijde mede zijn betrokken in
de uitvoering van de Opdracht.
2.

De Stuwadoor is voor schade, toegebracht aan de goederen, aan de vervoers- of
transportmiddelen van of werkend in opdracht van de Opdrachtgever dan wel aan
personen in zijn dienst of anderszins voor hem werkend, dan wel op enige manier
assisterend bij het uitvoeren van de Opdracht of Werkzaamheden, slechts
aansprakelijk indien en voorzover wordt bewezen dat deze schade het gevolg is
van persoonlijke grove schuld of opzet van de Stuwadoor zelve.

3.

Iedere aansprakelijkheid van de Stuwadoor vervalt, indien de Stuwadoor niet vóór
beëindiging van de Opdracht of vóór het vertrek van het bij de Opdracht
betrokken vervoermiddel dan wel de goederen waaraan de schade is toegebracht,
schriftelijk van de beweerde schade door de Opdrachtgever in kennis is gesteld en
in de gelegenheid is gesteld zich van de toegebrachte schade te overtuigen. Indien
deze melding van schade naar redelijkheid niet voor de gestelde termijnen heeft
kunnen plaatsvinden maar de schade bij Opdrachtgever toen al wel bekend was,
geldt als vervaldatum de eerstvolgende datum waarop de Opdrachtgever de
Stuwadoor had kunnen verwittigen, zulks evenwel met een maximum van drie
dagen na beëindiging van de Opdracht. De omvang van de schade zal worden
vastgesteld per de datum waarop de schade is geconstateerd of krachtens de
eerste zin van dit artikel uiterlijk had moeten of kunnen worden gemeld.
Vaststellingsovereenkomsten, erkenningen van aansprakelijkheid, en ieder ander
document waartoe de Opdrachtgever de Stuwadoor om ondertekening verzoekt in
het kader van enige schade, binden de Stuwadoor slechts indien ondertekend door
of namens een daartoe bevoegde bestuurder van de Stuwadoor of enig ander
persoon beschikkende over een daartoe namens de Stuwadoor bevoegdelijk aan
die persoon verstrekte schriftelijke volmacht.

4.

In geval van aansprakelijkheid van de Stuwadoor, is deze beperkt als volgt:
a. voor schade met betrekking tot goederen of dieren tot ten hoogste EUR 1.000
per collo, respectievelijk dier;
b. bij niet colli tot EUR 1.000 per 1000 kg.;
c. voor schade met betrekking tot personen tot ten hoogste EUR 10.000 per
persoon;
d. voor schade met betrekking tot alle zaken, niet vallend onder a, tot ten
hoogste EUR 10.000 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 de Stuwadoor beperkt zijn tot EUR 25.000 (vijf en
twintig duizend Euro) in totaal per Opdracht of gebeuren (zulks ter beslissing van
de Stuwadoor), pro rata over de betrokken belangen te verdelen naar gelang van
de geleden schade.

5.

Alle schade door de Stuwadoor zelf in enige vorm geleden, waaronder begrepen
alle kosten door hem gemaakt, alle gederfde winst of geleden verlies, boetes,
heffingen of andere nadelen door hem opgelopen, waaronder mede dient te
worden verstaan douaneboetes en/of andere van overheidswege opgelegde
boetes of heffingen, bij of tengevolge van enig gebeuren dan wel in andere
gevallen waarin hij, met name krachtens enige bepaling van deze 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
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heeft waarvoor de Stuwadoor aansprakelijk is als schade waarvoor hij niet
aansprakelijk is, de eigen schade door de Stuwadoor zelf worden gedragen.
6.

De Opdrachtgever van de Stuwadoor zal deze vrijwaren voor alle aanspraken van
derden, waaronder mede dient te worden verstaan overheidsorganen, verband
houdende met de uitvoering van de Opdracht of anderszins. De Opdrachtgever zal
zich voor de risico’s die krachtens deze Voorwaarden (naar aard of naar grootte
van bedrag) van de aansprakelijkheid van de Stuwadoor zijn uitgesloten,
voldoende hebben verzekerd. In geval van (dreigende) aanspraken van derden,
waaronder mede dient te worden verstaan overheidsorganen, zal de
Opdrachtgever op eerste verzoek van de Stuwadoor deugdelijke zekerheid door
een eerste klas verzekeraar of bank doen stellen ten gunste van die derde of de
Stuwadoor, ten belopen van het door de Stuwadoor ingeschatte maximum bedrag
van de (dreigende) aanspraak, te vermeerderen met een opslag van 30% (dertig
procent) wegens rente en (juridische) kosten.
UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 9

1.

Schaden waarvoor naar aard of naar omvang de Stuwadoor krachtens deze
algemene bepalingen aansprakelijkheid heeft uitgesloten en die zijdens derden
(onder wie begrepen verzekeraars van de Opdrachtgever) op de Stuwadoor
worden verhaald, zullen door de Opdrachtgever aan de Stuwadoor worden
vergoed. Indien de Stuwadoor dat wenst, zal de Opdrachtgever zich (waar
mogelijk en toegestaan) voegen in het door de Stuwadoor te voeren verweer.

2.

De Stuwadoor is, behoudens persoonlijke opzet of grove schuld van de Stuwadoor
zelve, nimmer aansprakelijk voor niet-materiële schade of voor gevolgschade in
enige 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 de
Stuwadoor 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 de Stuwadoor zijn
gebracht;
d. door het begeven van hefwerktuigen, ketting- en touwwerk, staaldraad en
andere gereedschappen, tenzij - ingeval dat het materieel eigen materieel van
de Stuwadoor 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, sjorders of andere derden - worden verricht, ongeacht de
reden waarom de Stuwadoor dergelijke werkzaamheden overneemt en of hij
daarvoor een vergoeding ontvangt;
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f.
g.

h.
i.
j.

k.
l.

m.
n.
o.

als gevolg van door de Stuwadoor uitgevoerde werkzaamheden in verband
met douaneformaliteiten;
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 dienst van de Stuwadoor, of in dienst van anderen
(met inbegrip van de Opdrachtgever);
door oorlog, oproer, sabotage, molest, vernieling, rellen, terrorisme of
gijzeling;
door inbraak, brand of ontploffing;
door het niet of niet volledig nakomen door de Opdrachtgever, door derden of
door personen voor wie de Stuwadoor aansprakelijk is, van enig van
overheidswege of zijdens de Stuwadoor gesteld voorschrift of gegeven
aanwijzing (met inbegrip van die, vervat in deze Voorwaarden), dan wel door
enige van overheidswege opgelegde of uit de wet (waaronder mede begrepen
verdragen) voortvloeiende belemmering;
door hoog water, storm, straling, bluswater, waterleidingbreuk, overstroming,
inklinken, storm, wolkbreuk en/of extreme neerslag en in het algemeen elk
van buiten komend onheil;
door andere goederen, verborgen gebreken aan leidingen, gebouwen,
machinerieën of bedrijfsstoringen, door kwaliteitsverandering van goederen,
schimmel, lekkage, bederf, ongedierte, onvoldoende of gebrekkige verpakking,
waaronder mede dient te worden verstaan containers;
door enige nalatigheid in de verrichting van iets, dat de Stuwadoor niet
uitdrukkelijk of afzonderlijk is opgedragen;
te wijten aan oorzaken die de Stuwadoor redelijkerwijs niet heeft kunnen
voorkomen of verhinderen of door onbekende oorzaak;
welke bestaat uit schade aan verpakkingen, waaronder mede dient te worden
verstaan containers.
ARTIKEL 10

1.

De Stuwadoor is te allen tijde gerechtigd zich naar eigen keuze te beroepen of
zich mede te beroepen op bedingen tot uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid, welke zijn vervat in overeenkomsten tussen zijn Opdrachtgever
of de vervoerder en derden, of op wettelijke bepalingen ter zake, welke met
betrekking tot zodanige overeenkomsten mochten gelden.

2.

Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van de
Stuwadoor en betreffende de vrijwaring door de Opdrachtgever voor aanspraken
van derden, alsook alle wettelijke bepalingen ter zake als met name bedoeld in lid
1 van dit artikel, alsook het arbitragebeding, en alle andere rechten in verband
met mogelijke schade en evenementen voor de Stuwadoor bedongen (zoals bij
artikel 8 lid 6), zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, bedoeld bij artikel
4 lid 1 van deze Voorwaarden, alsook ten behoeve van personen in dienst van de
Stuwadoor en in het algemeen ten behoeve van een ieder, voor wiens
handelingen de Stuwadoor uit welken hoofde dan ook aansprakelijk kan zijn of die
voor werkzaamheden van de Stuwadoor aansprakelijk kan worden gehouden.
Voor zoveel nodig treedt de Stuwadoor bij de onderliggende overeenkomst in dat
opzicht op als vertegenwoordiger van de hier bedoelde personen.
Bovendien is de Stuwadoor onherroepelijk gemachtigd tegenover al diegenen, ten
behoeve van wie voormeld derdenbeding is gemaakt, afstand te doen namens de
Opdrachtgever van al de hem tegen de bedoelde personen toekomende rechten
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tot vergoeding van schade respectievelijk hen van aansprakelijkheid deswege te
ontslaan.
VERVAL VAN RECHT
Artikel 11
Iedere vordering tegen de Stuwadoor vervalt, ongeacht of voldaan is aan het
bepaalde bij artikel 8 lid 3 voor de daar bedoelde vorderingen, door het enkel
tijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de
vordering conform het bepaalde bij artikel 12 vóórdien aanhangig is gemaakt.

TOEPASSELIJK RECHT EN ARBITRAGE
Artikel 12
1.

Op alle Opdrachten en Werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen die tussen de Stuwadoor en de Opdrachtgever mochten ontstaan,
worden onderworpen aan arbitrage te Amsterdam in overeenstemming met de
leden 3 en 4 van dit artikel. Voor het innen van opeisbare geldvorderingen is de
Stuwadoor gerechtigd afstand te doen van het bij dit artikel bepaalde, in welk
geval de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd zal zijn van de
betreffende vordering(en) kennis te nemen.

3.

Geschillen die aan arbitrage worden onderworpen worden beslist door drie
arbiters. Eén der arbiters wordt benoemd door de Stuwadoor en één door de
Opdrachtgever. De twee arbiters benoemen in goed overleg de derde arbiter,
welke arbiter te allen tijde, naar gelang de aard van het geschil, een jurist
gespecialiseerd in het Nederlandse handels-, opslag- en/of transportrecht behoort
te zijn. Deze derde arbiter is voorzitter van het college van arbiters en bepaalt en
bewaakt in onderling overleg met de overige arbiters de processuele orde, met
dien verstande dat partijen in ieder geval in de gelegenheid zullen worden gesteld
hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en mondeling toe te lichten. Indien de
beide arbiters niet binnen redelijke termijn een derde (voorzittende) arbiter
benoemen, zal deze benoeming op verzoek van de meest gerede partij geschieden
door de Deken der Orde van Advocaten van het arrondissement waarbinnen de
Stuwadoor is gevestigd en wel overeenkomstig de hiervoor genoemde
voorwaarden.

4.

De arbitrage procedure wordt geacht aanhangig te zijn vanaf de dag van
kennisgeving aan de wederpartij van schriftelijke benoeming van een arbiter door
de andere partij. De opdracht aan arbiters duurt voort tot aan de eindbeslissing
en zij beslissen conform het Nederlands recht, waaronder tevens de bepalingen
van internationale vervoersverdragen. Hun vonnis zullen zij deponeren ter Griffie
van de rechtbank binnen wiens arrondissement de plaats van de arbitrage is
gelegen, terwijl zij daarvan kopie zullen toezenden aan ieder van de partijen.
Arbiters kunnen vooraf van de eisende partij of van de beide partijen een depot
voor arbitragekosten verlangen; tijdens de behandeling kunnen zij aanvulling
daarvan eisen. Arbiters zullen in hun vonnis bepalen wie van de beide partijen of
voor welk deel ieder van partijen de arbitragekosten zal hebben te dragen.
Hieronder zijn te begrijpen het honorarium en de verschotten van arbiters,
alsmede de door partijen gemaakte kosten, voorzover arbiters die redelijkerwijze
noodzakelijk achten. Het aan arbiters toekomende wordt, voor zover mogelijk, op
het depot verhaald.
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GEDEPONEERDE VOORWAARDEN EN WIJZIGINGEN
ARTIKEL 13
1.

Deze Voorwaarden zijn op 16 januari 2007 gedeponeerd ter Griffie van de
rechtbank te Amsterdam (depotnummer 11/2007) en Rotterdam (depotnummer
10/2007).

2.

Deze Voorwaarden kunnen door de Stuwadoor eenzijdig worden gewijzigd. De
wijzigingen treden in werking 30 dagen na de bekendmaking daarvan in de vorm
van een brief per reguliere post aan de Opdrachtgever, dan wel op een latere
datum in de bekendmaking vermeld.
AANBEVOLEN CITEERTITEL EN AUTEURSRECHT
ARTIKEL 14

1.

Deze Voorwaarden dienen te worden aangehaald als “Voorwaarden Stukgoed
2007”.

2.

De ORAM is bevoegd de verschuldigde vergoedingen voor kopiëren als bedoeld in
de Auteurswet, te doen innen door en overeenkomstig de reglementen van de
Stichting Reprorecht Amsterdam. Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ORAM niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of
gedeeltelijke bewerking van deze uitgave, waarbij in alle gevallen een
bronvermelding dient te worden opgenomen.
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