
Algemene Voorwaarden Duik- en Bergingsbedrijf Visschers BV

1. Algemeen

1.1 Deze leveringsvoorwaarden hebben betrekking op (duik)werkzaan'theden die door
Duik- en Bergingsbedrijf Visschers BV uitgevoerd worden.

In deze algemene voorwaarden genoemd opdrachtnemer.

1.2 Onder opdrachtgever worden indeze Algemene voorwaarden verstaan diegenen die

ter zake van de opdracht krachtens artikel 3. jegens opdrachtnemer verbonden en/of
aansprakelijk zqn.

1.3 Onder duikwerkzaamheden wordt verstaan het verlenen van diensten en het Ímnnemen

van werk waarbil de opdrachtnemer (een) duiker(s) en/of (duik)materiaal heeft ingezet

of zal ínzetten.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.I Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige)

rechtsverhoudingen tussen partijen onverschillig van welke aard en ook ten aanziet
van die welke niet behoren tot de betreffende duikwerkzaamheden.

2.2 Eventuele door opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaardenzijnuitdrukkelijk
uitgesloten.

2.3 Aan everÍuele overeengekomen afivijkingen van deze voorwaarden kan de

opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

2.4 Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd zichte beroepen op voorwaaÍden van derden,

met wie zry ter uitvoering van haar werkzaamheden een overeenkomst heeft gesloten

of door vnj zij is ingeschakeld, danwel zichte beroepen op enige bepaling uit
dergelijke voorwaarden of enige met zodanige derden gesloten overeenkomst.

3. Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 Onder de opdrachtgever worden ook begrepen zij die voor derden als hun principaal -
al dan niet uitdrukkelijk namens die principaal - werkzaamheden en diensten aan de

opdrachtnemer opdragen, alsmede principaal zelf, terwijl beiden mede en hoofclelijk
tot nakoming van alle uit de opdracht aan de opdrachtnemet voortvloeiende
verplichtingen jegens de opdrachtnemer zijn verbonden.



4.1

4.2

3.2 De opdraclÍgever dient er voor zorgte dragen dat de opdrachtnemer met de
overeengekomen werkzaamheden ongehinderd kan aanvangen en dat de
overeengekomen werkzaamheden een geregelde voortgang kunnen vinden. De
opdrachtgever zorgl voor eigen rekening en risico dat alle noodzakelijke veiligheids-
en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaaftl. De
opdrachtgever staat er verder voor in dat de opdrachtnemer steeds toegang heeft tot de
plaatsen waar zijhaar werkzaamheden dient uit te voeren. De kosten die ontstaan
doordat aan één en ander niet of niet tijdig is voldaan zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

4. Aanbieden en tot stand komen van de overeenkomst

Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zljnvrijblijvend

Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand door een uitdrukkelijke bevestiging
van opdrachtnemer of doordat opdrachtnemeÍ een begin maakt met uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden.

5. Prijzen en kosten

5.1 Is in de offerte een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen
prijs- Is in de aanbieding geen vaste prijs opgenomen dan staat tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie
op grond van de bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven en methoden. Is in het
laatste geval in de aanbieding een richtprijs opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag
niet meer dan een wijblijvende schatting van kosten.

5.2 Tenzij anders is vermeld, zijn de tarieven gebaseerd op uitvoering van de
werkzaamheden gedurende normale dagwerktijd. Overwerk, met inbegrip van avond-,
nacht-, zaterdag- en zondagwerk, werken op een algemene erkende feestdag, wachttijd
buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer en vertraging, komen voor rekening van de
de opdrachtgever.

6. Betaling

6.1 Betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde, dient te geschieden binnen 30
dagen na faktuurdatum

6-2 Alle betalingenzullenzonder afuek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van
de opdrachtnemer of op een door de opdrachtnemer arln te wijzen bankÍekening.



6.3 Wanneer de opdrachtgever niet binnen de op de faktuur genoemde betalingstermrjn
aanzin verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan, komen voor zrln
rekening alle door de opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten tot inning of verhaal van haar vordering, kosten van rechtsbijstand daaronder
begrepen. Die kosten bedragen minimaal 15 Yo van het factuurbedrag. Ten aanzien van
elke late betaling, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de opdrachtgever in
rekening te brengen, zulks vanaf de vervaldag, zonder dat sommatie of
ingebrekestelling vereist zal zijn.

De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na hetaangaanvan de overeenkomst tot het
verrichten van werkzaamheden, alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever te
eisen deugdelijke zekerheid te stellen dat deze aanzijnverplichtingen kan voldoen.

7.Werl<ztamheden

De opdrachtnemer heeft de volledige vrijheid de volgorde en wijze van uitvoering van
de overeenkomst te bepalen sn om aarthaar opgedragen werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk door één of meer derden, of met personeel dat in dienst is van één of meer
derden, te doen verrichten. Zulks brengt geen wijziging in de wederzijdse rechten en
verplichtingen van opdrachtnemer en opdrachtgever jegens elkander.

De werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn uitdmkkelijk beperkt tot de in de
overeenkomst en/of opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. Indien de
werkzaanheden van de opdrachtnemer geen normale doorgang kunnen vinden ten
gevolge van omstandigheden die niet aanhaar te wijten zryn, dan zullen de kosten ten
gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever komen.

De opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden in de zin van artikel 1.3 naar beste
kunnen weten te verrichten, zonder echter voor één en ander enige garantie op zich te
nemen.

De opdrachtnemer is niet verplicht de werkzaamheden en diensten te verrichten
indien, wanneer en waaÍ dit te harer beoordeling in verband met weers- of andere
omstandigheden te veel gevaar medebrengt of het anderszins niet raadzaam is.

De uitvoering van de werkzaamheden en diensten vangt Íum op het ogenblik waarop
het personeel enlof materiaal ter vervulling van de opdracht verkekt en zij eindigt op
het ogenblik waarop het ingezette personeel en/of materiaal op de vertrekplaats is
teruggekeerd.

Kwaliteitsbewaking en/of inspecties, uitgevoerd door de opdrachtnemer, zullen de
opdrachtgever op geen enkele wijze van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de
door harer te leveren enlofte repareren goederenjegens derden ontslaan.

7.1

7.2
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8. Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken
in de door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikte installaties enlof
materialen of anderszins door haar uitgevoerde werkzaamheden. Onder deze schade
valt uitdrukkelijk iedere gevolgschade.

8.2 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, alsmede voor het gebeuren,
waardoor schade veroorzaakt is, indien en voor zover genoegzaam wordt bewezen, dat
dezehet gevolg zijlnvan eigen opzet of grove schuld van de opdrachtnemer als
rechtspersoon.

8.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van
toepassing van de resultaten van de door de opdrachtnemer verrichte
kwaliteitsbewaking en/of inspecties.

8.4 Indien in rechte enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de
opdrachtgever mocht worden vastgesteld, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval
beperkÍ tot maximaal het bedrag van de haar toekomende beloning.

8.5 In ieder geval vervalt elk vorderingsrecht jegens de opdrachtnemer door het enkel
verloop van 6 maanden nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

9. Schade toegebracht door de opdrachtgever

9.1 De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemeÍ aansprakelijk voor alle schade hoe dan
ook toegebracht of ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden, aan de opdrachtnemer zelf of aan diens ondergeschikten, danwel
ontstaan aan door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of ondergeschikten enlof
eigendommen van deze derden, respectievelijk hun ondergeschikÍen.

9.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle gevolgen ontstaan door het telaat
verstrekken van documenten en/of instructies of door het verstrekken van onjuiste,
onvoldoende of onvolledige documenten enlof instructies.

10. Vrijwaring

10.1 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden ter
zake van schade waaryoor de opdrachtnemer jegens hen niet aansprakelijkzouzijn
geweest indien deze derde zelf opdrachtgever was geweest.



11. Derdenbeding

:

11.1 De in deze Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen betreffende uitsluiting en
beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van de
opdrachtnemer en verjaring van vorderingsrecht, gelden mede voor en ten behoeve
van ondergeschikten van de opdrachtnemer en voor door haar in enigerlei opzicht
ingeschakelde derde, alsmede van hun ondergeschikten.

12. Ontbinding

I2.l Indien de opdrachtgeveÍ niet voldoet aan enige verplichting die door hem uit de met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeit, of indien hij het beheer over zijn
veÍmogen geheel of gedeeltelijk verliest, ingeval van faillissement of surseance van
betaling of liquidatie, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling of
zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, de uiwoering van de overeenkomst voor
ten hoogste 3 maanden op te schorten of al dan niet na opschorting te ontbinden. Zulks
zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal z9n, zuks
onverminderd de haar volgens deze Algemene Voorwaarden overige toekomende
rechten.

13. Geschillen

13.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen voor zover behorende tot de competentie van een
Arrondissementsbank zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van
de woonplaats van de opdrachtgever.

Duik- en Bergingsbedrijf Visschers BV

Postbus 118

6650 AC Druten

Hoekstraat 4
5374 GB Schaijk

Email
URL

0487 - sl8181
0486 - 462345

info@visschersdivins.nl
www.visschersdiving.nl

Tel
Fax


