ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOECKMANS NEDERLAND B.V. te Rhoon
(nader ook te noemen "BOECKMANS").
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 05-01-2015 no. 3/2015

Artikel 1. ALGEMEEN
1)
Deze Algemene Voorwaarden (waaronder begrepen de aanvullende Specifieke Voorwaarden
genoemd in artikel 8 en 9) zijn van toepassing op alle overeenkomsten, transacties,
dienstverlening en werkzaamheden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Boeckmans Nederland B.V., - hierna ook te noemen Boeckmans - aangegaan
met of verricht ten behoeve van een contractuele wederpartij - hierna te noemen de
"Opdrachtgever". Deze Algemene Voorwaarden worden geacht deel uit te maken van alle door
Boeckmans gesloten overeenkomsten. Alle opdrachten van welke aard ook, die aan
Boeckmans worden verstrekt, zullen uitsluitend op deze Algemene Voorwaarden worden
aanvaard en uitgevoerd en indien van toepassing ook op de hieronder in artikel 8 en 9
genoemde Specifieke Voorwaarden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden.
Bestellingen en opdrachten van de Opdrachtgever gelden als zijn erkenning en aanvaarding
van deze Algemene Voorwaarden en toepasselijke Specifieke Voorwaarden met gelijktijdige
algehele buiten effectstelling van eventuele algemene of bijzondere condities van de
Opdrachtgever. Afwijkingen van deze condities, en in het bijzonder algemene of bijzondere
condities van de opdrachtgever, zullen slechts gelden indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen. Waar hierboven en hieronder over Algemene Voorwaarden wordt gesproken,
zijn immer de in artikel 8 en 9 genoemde aanvullende Specifieke Voorwaarden daaronder
begrepen.
2)
Eventueel op, door of namens Boeckmans uitgegeven documenten vermelde andere
voorwaarden of condities gelden met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden
bepaalde.
3)
Indien bij enigerlei overeenkomst is bepaald dat Boeckmans bij een overeenkomst van
bevrachting als Agent optreedt van het betreffende schip, zijn zowel de bevrachter als de
vervrachter als Opdrachtgever voor het geheel aansprakelijk en gehouden als Opdrachtgever
aan Boeckmans alles na te komen en te betalen conform deze Algemene Voorwaarden.
4)
Boeckmans is bevoegd om werkzaamheden, transacties overeenkomsten, welke Boeckmans
als tussenpersoon voor de Opdrachtgever aan derden opdraagt, te doen plaatsvinden, of
daarbij gebruik te maken van zaken of hulpmiddelen van derden, op de in die bedrijfstak
gebruikelijke, of door die derde(n) voor diens bedrijf vastgestelde, condities of voorwaarden.
Artikel 2. AANSPRAKELIJKHEID
1)
Voor al de overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden, enz., geldt dat de
uitvoering geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Boeckmans is slechts
aansprakelijk voor schade indien de wederpartij en/of diegene die de vordering instelt, bewijst
dat deze schade veroorzaakt is door eigen opzet of eigen grove schuld van Boeckmans zelve,
d.w.z. van haar directie c.q. beleidsorganen. Gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten,
behoudens voornoemde eigen opzet en grove schuld van zelve.
2)
Indien en voor zover Boeckmans of haar personeel en/of directie aansprakelijk zou zijn voor
schade conform artikel 2.1. of anderszins, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen en in
haar totaliteit beperkt als volgt: € 22.689.-- per opdracht, doch nimmer meer dan € 226.890.--,-per gebeurtenis en/of serie van gebeurtenissen, ook die van aansprakelijkheid betreffende
meerdere opdrachten, waarbij dit bedrag als zijnde de totale schadevergoeding over de
betrokken belangen zal worden verdeeld naar rato van de geleden schade.
3)
Ieder die zich ophoudt op onze of door ons gebruikte terreinen, schepen, voertuigen, of op
plaatsen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, bevindt zich daar met alles wat hij bij zich
heeft voor eigen risico. Alle aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiële en immateriële
schade is uitgesloten.
4)
Elke aansprakelijkheid van ons, of van door ons ingeschakelde personen of bedrijven vervalt,
indien wij niet voor het beëindigen der werkzaamheden of voor het verlaten van het terrein of de
plaats waar de werkzaamheden zijn of moesten worden uitgevoerd of enigerlei prestatie moest
worden geleverd, schriftelijk op de beweerdelijke wanprestatie en/of onrechtmatige daad
opmerkzaam zijn gemaakt. Indien dat niet mogelijk zou zijn, vervalt alle voornoemde
aansprakelijkheid indien niet binnen 8 dagen na het ontstaan der vordering een schriftelijke
aansprakelijkheidsstelling aan ons en/of het ingeschakelde bedrijf of persoon volgt.
Artikel 3. PERSONEEL, HULPPERSONEN
1)
Boeckmans heeft het recht de diensten en/of prestaties, enz., te leveren met eigen personeel
en middelen van Boeckmans zelve of met personeel of middelen van derden, in haar keus.
Boeckmans bedingt mede ten behoeve van door of via Boeckmans ingeschakeld personeel
en/of vennootschappen en/of hun personeel en/of andere hulppersonen en hun personeel, elke
uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid en/of verjaring of verval conform deze
Algemene Voorwaarden, alsmede het navolgende vrijwaringsbeding, met dien verstande dat die
persoon of hulppersoon, die wordt aangesproken slechts van het vrijwaringsbeding gebruik kan
maken indien hij of zij wordt aangesproken en dan na en voorzover door Boeckmans daartoe
schriftelijk gemachtigd.
Artikel 4. VRIJWARING
1)
De opdrachtgever en/of wederpartij vrijwaart Boeckmans, en als voorwaardelijk omschreven
onder artikel 3.1. de door of via Boeckmans ingeschakelde personen en/of vennootschappen,
voor alle aanspraken van derden, tegenover wie deze Algemene Voorwaarden en/of andere
hierin genoemde voorwaarden, niet kunnen worden ingeroepen, voorzover bij deze
voorwaarden aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten en/of beperkt, alsof die derde aan deze
Algemene Voorwaarden en/of de hierin genoemde voorwaarden gebonden zou zijn geweest.
Artikel 5. VERVAL, VERJARING
1)
Alle aanspraken jegens Boeckmans en/of door Boeckmans ingeschakelde personen of
hulppersonen of hun personeel en/of ons personeel, verjaren door tijdsverloop van 6 maanden
na het ontstaan van de vordering, en voorzover nog relevant, vervallen ze in elk geval door het
enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan der vordering, tenzij voordien de vordering in
rechte aanhangig is gemaakt voor de bevoegde rechter of tijdige arbitrage is aangevangen.
Artikel 6. TOEPASSELIJK RECHT, JURISDICTIE
1)
Op alle overeenkomsten, diensten, werkzaamheden, prestaties, enz., en de daaruit
voortvloeiende rechten en plichten van Opdrachtgever enerzijds en Boeckmans, haar
personeel, door of via haar ingeschakeld personeel anderzijds, is Nederlands recht van
toepassing, en alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst zullen worden beslist in arbitrage conform het TAMARA Arbitrage reglement.
(www.tamara-arbitration.nl)

Artikel 7. DIVERSE WERKZAAMHEDEN
1)
In aanvulling op de hiervoor genoemde bepalingen en alleen indien en voorzover er in
de hiervoor genoemde bepalingen van deze voorwaarden niet of niet anders is bepaald
gelden aanvullend de navolgende voorwaarden voor de hierna te noemen specifieke
activiteiten.
Artikel 8. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALS CARGADOOR
EN SCHEEPSAGENT
1)
Voor scheepsagenten- en Cargadoorswerkzaamheden is de laatste versie van de
Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden. van toepassing.
2)
Voor alle contracten die door Boeckmans in haar hoedanigheid als scheepsagent of
cargadoor worden afgesloten, geldt - tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen - dat niet zijzelf doch degene voor wie zij deze overeenkomst afsluit
daarbij contractpartij(en) is.
3)
Op dergelijke contracten zijn dan ook de voorwaarden van de vervoerscontracten, de
connossementen, de tarieven, enz. van respectievelijk het vertegenwoordigde schip,
rederij, of vervoerder van toepassing.
4)
Ten aanzien van de uitvoering van opdrachten, werkzaamheden of dienstverlening in
haar functie als scheepsagent of cargadoor, ten behoeve van ladingverschepers en ontvangers, of anderen, voortvloeiende uit enigerlei aspect van hiervoor bedoelde
vervoersovereenkomst(en), zoals het bestellen van lichters, het afroepen van lading,
het verzorgen van formaliteiten inzake douane- of andere overheidsvoorschriften, het
vervoer over de weg of anderszins, enz., maar zich niet noodzakelijkerwijze hiertoe
beperkend, geldt, dat deze opdrachten, werkzaamheden of dienstverlening steeds
volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever worden uitgevoerd, zonder enige
eigen verantwoordelijkheid van de cargadoor of scheepsagent Boeckmans
Artikel 9. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR EXPEDITIE, OPSLAG, TRANSPORT EN
OVERSLAG
1)
Alle werkzaamheden anders dan in artikel 8 omschreven, zullen worden uitgevoerd als
expediteur, op deze werkzaamheden zijn aanvullend op de onderhavige voorwaarden
van toepassing de Algemene Voorwaarden van de FENEX, Nederlandse Organisatie
voor Expeditie en Logistiek, FENEX condities, laatste versie.
Artikel 10. RENTE EN KOSTEN
1)
Naast de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW zal de Opdrachtgever aan Boeckmans
in geval betaling niet op of voor de in de factuur genoemde vervaldatum heeft
plaatsgevonden, verschuldigd zijn een bedrag van 10% administratiekosten. In het
geval van het moeten inschakelen van derden teneinde de uitstaande facturen te
incasseren zal de Opdrachtgever van Boeckmans daarnaast ook nog de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn alsmede de werkelijke kosten van
verder rechtsmaatregelen.
Artikel 11. PREVALEREN DER NEDERLANDSE TEKST
1)
Indien de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden van Boeckmans of van
de voorwaarden waarnaar in de artikelen 8 en 9 wordt verwezen, afwijkt van de
vertaling daarvan in een andere taal, zal alleen de Nederlandse tekst gelden.

