
Voorwaarden Massagoedstuwadoors Rotterdam 1991 

Van de Vereniging van Ronerdamse Machinale Oveniagbedrijven 
Gedeponeerd bij de GrifFe van de Arrond~semenurechtbank re Rorrerdom en bij de Kamer van Koophandel 
re Rotrerdam d.d 8 mei 1991. 

rhil is moorzaakt door handelin en van de stuwadoor w a a ~ ~ o o r  en 
voo-er hij onder deze voorwaarfen daarvoor aansprakelijkheid heeh 
aanvaard. 
Indien zich op enig moment een verschil blijkt voor te doen tusJen de 
hoeveelhedeo van ooeeslaeen en noe af te voeren eoedercn. zal de 

Onder stuwadoor wordt in d u e  voorwaarden ventaan een onderne- 
ming, die uch bevg houdt met het lossen. laden. verpiaatsen. behande- 
len. meneen, soneren. wslaan. meslaeen houden voor lanee of kone venchuldigde betaling-voo;opslag van het rester~nde~edeelte worden 

herbenkend naar de werkeliik ooeeslaeen hoeveelheid vanaf de datum termijn. het beheren alsinede he( &laa% van massagoedere; enlof an- 
dere goederen, een en ander met behuip van mechanische werktuigen, 
hulpwerktulgen en systemen. vast. drijvend of njdend voor grijpen, 
heffen, transporteren en stonen. alles in de ruimste zin. 

. ~ - - -  ~~ ~ 

dat hct verschil is aewnstatedrd.' 
= 

Deze herberekenlng a slechts toepasselijk op de dch alsdan in opslag 
benndende hoeveelhe~d zonder teruwerkine ten voordele of f m  nadele - 
van stuwadoor of opdrachtgever. 
Van de eigendom van goederen (waaronder begrepen die van een even- 
tueel gewnstateerd surplus). die niet conform het tussen stuwadoor en 
opdrachtgever overeengekomene, tijdig worden afgevoerd. wordt de 
opdrachtaever. onverminderd evenwel het in artike14.7 bepaalde. aeacht 

Onder opdrachtgever wordt in deze voowaarden verstaan een natuur- 
lijk p e m n  of ondememing die een opdracht aan een stuwadoor heeft 
ventrekt voor eigen rekeningen riskwen die daarmee impliciet jegens de 
stuwadoor de eigenaar van de goedercn alsmede de reder of eigenaar van 
de bij de uitvoering van de opdracht betrokken middelen van vervoer 
vertegenwoordigt en voor al dczur jegens de stuwadoor aansprakelijk- 
heid aanvaardt. 
De stuwadoor aanvaardt bij uiwocring van een opdracht geen aan- 
sprakelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever. tenzij de opdracht- 
gever schriftelijk en vooraf heeft verklaard dat dezc andere hem ver- 
tegenwoordigt en dat de  opdrachtgever garant staat voor de door deze 
andere ieeensde stuwadoor aaneeeanevemlichtineen. Bii het ontbreken 

vi-ijwllligen onvoorwaardeli]k afstand te hebben gedaan {en gunsie van 
de stuwadoor. die over deze aoederen wiieliik zal moeen beschikken. 

7. De opdrachtgever is gehouddn opgeslagen g6ederen wGg te (doen) halen 
mterhik OD de laatste daa van de overeeneekomen tlid of. in eeval van 
opslag vodr onbepaalde Gjd, uiterlijk op d; laatste dag van e e i  door ae 
stuwadoor te stellen termijn van tenmrnste 15 dagen. In geval van niet 
stipte nakoming van deze verplichting 1s de opdrachtgever aansprakelijk 
voor alle kosten. schaden en interessen, welke hiemit voor de stuwadoor 
voortvloeien. Bovendien is de stuwadoor in dat geval gerechtigd de 
goederen voor rekening en nsiw van de opdrachtgeGer te v&wt]de~en en 
deze elden voor dlens rekenine en nsiw op te slaan of re doen omlaan 

8. Indien de goederen (op te s l im of opg&lagen) door of namkns de 
opdrachtgever voor de overeengekomen datum van belindigen van de 
opslagzijn verkocht of in eigendom aan derden geheel of gedeeltelijk zijn 
overgedragen, dan zal de opdrachtgever jegens de stuwadoor voor het 
overgedragen deel onverminderd aansprakelijk blijven, tenzij de nieuwe 
eigenaar dezelfde verplichtingen en aansprakelijkheden als van de op- 
drachtgever jegens en ten genoege van de stuwadoor schrihelijk heeh 
erkend. 

9. De opdrachtgever draagt er zorg voor en staat er jegens de stuwadoor 
voor in dat: 
a. de vervoermiddelen met alle am- en toebehoren volledig voor de 

goedcnn en voor oe  toegepaste wcrkwijze geschikt zijn in her alge- 
meen en voor het inzctten van grijpen in het bijzonder; 

b. op de vervoermiddelen direct met de werkzaamheden begonnen kan 
wordm en dat deze werkzaamheden wnder venraging kunnen wor- 
den voongezet en voltooid, hetgeen impliceert dat vewoermiddelen, 
indien zo door de stuwadoor wordt verlangd, direct worden verhaald 
of vcrplaatst; 

c. aan boord van in belading of losing zijnde xhepen steeds lieren ten 
behoeve van verhalen voor eebruik eereed din: 

van 20% ;erklaring zal de of&~tgever be  stuw~door'mjwaren voor 
alle aanmraken van derden le ui de uwoenne van de oodracht direct of 
indirect huokken  zijn. 

Onder opdracht wordt in drre voorwaardeo verstaan alle opgedragen 
werkzaamheden oneeacht de hiehii betrokkm wederen en ooeeacht 
welke middelen van;ervoer-drijvind, vast of ri3end - of werkGjzen 
daarbij b e e k k e n  zijn en de opdracht strekt zich uit tot alle daarmede 
samenhangende of daaruit voomldende  werkzaamheden, omerschil- 
Lig of de stuwadoor tot d u e  werkzaamheden verplicht is. 
De stuwadoor is - wnder vooroverlep, met de opdrachtmver - be- 
voegd de opdracht geheel of gedeeltehjk door derden enlcf met perso- 
nee1 enlof met mateneel van derden mt te voeren of te doen utwoeren. 
De stuwadoor wordt each! ten behoeve van deze derde dezelfde nchten 
als in deze voonvaarcfen omschreven. bedonaen te hebben. ook mdien de 
stuwadoor de opdracht om welke reden h - o o k  geheel am deze derde 
zou overdraeen met eeliiktiidie ontslae door de ~Ddrachteever van de d. aan boord van m behandelingzijnde Geschep&n voldoende verlichting 

ten behoeve van de uiwoerina van werkzaamheden aanwezie is: stuwadoor van diens ;eGlichtlngen je@ns hem. 
' 

e. de vervoermiddelen tijdens de werkzaamheden of na de vgltooiing 
daarvan op eente v e m e k  van de stuwadoor worden verhaald of 
verwijderd. 

10. De stuwadoor behoudt zich het recht voor de opdracht tussentijds re 
Windigen indien: 
- de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet c.q. voorzien- 

baar is dat hi; niet aan zijn verplichtingen zal willen of kunnen 
voldoen; - de stuwadoor in een m i t i e  komt teverkenn dat van hem voltooiine 

De stuwadoor neemt op zich de opdracht uit te voenn met de zorg en 
nauwkeuneheid als voor het stuwadoonbedriif in her Rotterdamse ha- 
vengebied gebruikelijk. 
De stuwadoor wijst de lig- of staanplaats aan voor her vervoermiddel, 
welke plaats na aaxptering door de opdrachtgever of de betrokken 
eezawoerder. schiaoer of chauffeur van het vervoermiddel eeheel en 

van de opdracht in r&elijkheid niet kan worden gevergd. 
- 

11. O~drachtnever en stuwadoor zullen in beide eevallen afrekenen oa basis 
GitslLtend voor nsi& van de opdrachtgever zal n)n 

- 
De bu de stuwadoor in eebmik ninde bedri~fsmtddelen (vast.dnivend en 

v k  de tot-dan toe vemchte werkzaamheden-onvemderd iede; recht 
schadevergoeding te vorderen van de ander met inachtnemlng van het In 
d m  voonvaarden bepaalde. 

12. Vemagng van het begn van de u i ~ ~ e r i n g  enlof voltooiing van de 
opdracht, onvenchilllg door wie of door wat veroomakt. ontslaat de 

nideid) worden ineezGvoor risibo van de opdrachtgev=r. D& stiwadoor 
aanvaardt slechts iansprakelllkheid ats de opdrachtgever aantoont dat 
deze bednlfsmiddelen och ten tqde van optredende schade niet in goede 
staat bevonden en niet voldedeh aan eventueel deswege door debver- 
heid gestelde eisen en dat de opgetreden schade aan deze omstandig- 
heden te wijten is geweest. 
De verantwoordeliikheid voor de & e m  rtsDtnieveliik een eedeelte 

opdrachtgever niet van njn verplichting aan de stuwadoor de op grond 
daawan extra venchuldigde kosten v w r  wachtti~den van apparatuur en 
penoneel, haven-. lig- enlof staangelden tijdig te voldoen. 

13. De opdrachtgever als omschreven in anikel 2 net af (en zal iedere 
rsoon die in dienswerband tot hem staat veroorzaken af te den) van 

c t  mtcllen van vorderingen op pond van schadevergoeding "it welken 
hoofde dan ook andendan tegen de stuwadoor, zulks met u~tsluitinavan 

daarvan en de dairuit voortvioei;nde aaqnkelijkheid nee&. voor- 
zover niet uiteesloten krachtm d u e  voorwaarden. voor de stuwadoor 
een aanvang rteeds op het tijdstip dat het desbetreffende gedeelte het 
vervoermiddel heeft verlaten cq. eindigt wanneer dat gedeelte in het 
vervoenniddel is geladen. 
Het in opslag houden van g o o d a n  geschiedt uitsluitend voor rekening 
en risiw van de opdrachtp.ever. Onder vouedige handhaving van her 

aanspraken jegens iedere p e h n  in dienswerband met de stuwaddor of 
din onderaannemen. 

ovengens in deze Goorwaden bepaalde, geldidat de stuwcdoor niet 
aansprakeliik is voor xhaden enlof verliezen die v e m m a k t  nin door 
gebrkken aan, in of van de voor de opslag gebruikte bedn]fsm;ddelen. 
stlo's. loodsen. schotten. ze~len en dmehrke daaronder begreocn. tentti 1. Op s m E e  van uitsluiting van iedere aansprakelijkheid aan de zijde van 

de stuwadoor, zal de opdrachtgever deze algemene voorwaarden ter bewezen mocht worden door de opdrachtgever dat die schaden of ver: 
liezen door grove schuld van de stuwadoor zijn veroomakt. 
Betaling voor ovenlag. Iwmg, opslag en afvoer is venchuldigd door de 
opdrachtgever op basis van met hem overeengekomen condities (ge- 
wichten, aantallen m' of m' emovoort). 

k e r n  brengen van en overeenkomstig contraiteren met derden die aan 
njn njde mede njn betrokken in de ulrvoennR van de opdracht. Bii her 
met nakomen van voren genoemde verplichtl'ng vrijwairt de opdricht- 
gever de stuwadoor voor alle aanspraken van derden. 

2. De stuwadoor is voor schade, toegebracht aan de goederen. aan de 
vewoers- of transponmiddelen van. of werkend in opdracht van de 

De stuwadoor is niet aansprakelijk voor cen gewnstateerd venchil tus- 
sen hoeveelheden aangevoerde en afgevoerde goederen. tenzi] het ver- 



opdrachtgever, clan we1 aan penonen jn rijn dienst of andenzins voor 
hem werkend skchu  aansorakehlk mndm en vbonover wordt bewezen 
dat deze schade het gevolg'lsvan hove schuldof v e t  aan de kant van de 
stuwadoor of van een van nin onderesfhlkten. 

3. De aansprakelijkheid van de stuwad-oor voor rhaden als in het tweede 
lid van dit anikel eenoemd. voorzoverdie in d a e  alermene voonvaarden 
naar o o m k  of n-aar belanghebbende rue! ojn tutg&loten. u beperkt tot 
een maumum van f 50.000.- w r  o~dracht. onversch~ll~e de duur van de 
opdracht. het aantal voorkom'ende'schaden. de aard o~oorzaak van de 
schade en onverschillig of die schade slechu een dan we1 meer belang- 
hebbenden aanqaat. Een en dezeifde schade die bii de uitvoerine van 
twee of meer v~rsctullende opdrachten a onutaan blljft tot h e d f d e  
maxlmum van f 50 000.- beoerkt maar zal onder de eezamenli~ke oo- - , . 
drachtgevers naar rato wordin verdeeld. 

4. ledere aansprakelijkheid van d e  stuwadoor vervalt. indien de rmwadoor 
met vddr beeindigmg van de  opdracht of v d r  het venrek van het in de 
opdracht betrokken vervoerm~ddel c.q. de goederen waaraan de schade 
is toegebracht. schrihetijk op  de beweerde schade door de opdrachtgever 
opmerkmam 1s gemaakt en rn de gelegenheid gesteld zich van de toege- 
brachte schade re ovenuigen. Indien deze meldine van schade naar 
redelqkheld met voor de g&relde ternujnen heck k k e n  plaatsvrnden 
maar de schade ~ I I  de ovdrachteever toen al we1 bekend was, neldt als 
vervaldatum de e&tvorgende dkum waarop de opdrachtgeve; de stu- 
wadoor had kumen verwlttlgen. zulks evenwel met een rnaxunum van 
dne dagen na beelndiglng van de opdracht. De grootte van de schade zal 
worden vastgesteld per de datum waarop de schade a geconstateerd of 
krachtens de eente a n  van dtt an~ke l  ulterlljk had moeten of kunnen 
worden gemeld. 

5. De opdrachteever zal wch voor de nstco's d ~ e  krachtens deze voor- 
waarden (naa? aard of naar grootte van bedrag) vande aansprakelijkheld 
van de stuwadoor zlln u~teesloten. voldoende hebben vetzekerd. 

6. Betalingen voor veigoedrng van schade die door de stuwadoor aan de 
opdrachtgever zijn gedaan impliceren slechu schuld en aansprakelijk- 
heid van de stuwadoor. indien en voorzover deze die expressis verbis 
heeft erkend. 

1. Schaden waarvoor naar aard of naar grootte de stuwadoor krachtens 
deze algemene bepalingen aansprakehjkheid heeh uitgesioten en die 
zijdens derden (onder wie begrepen vemkeraars van de opdrachtgever) 
op de stuwadoor worden verhaald, zullen door de opdrachtgever aan de 
stuwadoor worden vergoed. lndien de stuwadoor dat wenst. zal de op- 
drachtgever zich (waar mogelijk en toegestaan) voegen in het door de 
sruwadoor te voeren verweer. 

1. De stuwadoor is nimmer aansprakelijk voor (met inachtneming evenwel 
van anikel5, lid 2): 
a. Schade aan de goederen. welke geheel of gedeeltelijk is toe te schrij- 

ven aan de aard edof  toestand van die goederen; 
b. Schade aan de m d e r e n ,  die bij gebruik van het ingezette materieel 

e ~ o f  bij de roigepaste wqze van werken (LO alle-aspecten van de 
opdracht) voomenbaar of onvermiidelilk is. tenui daaneeen door de 
opdrachtgever vooraf redelijk bemaaris gemaakt; 

- 
c Schade aan de goederen. die is, veroomakt door gewichtsverlies. 

kwaliteitsverlies. verontreiniging, vermenging (waaronder begrepen 
schade door bestulving) of door voorkomen van vreemde voonver- 
pen In de goederen; 

d. Schade veroorzaakt door de  goederen. he* naar hun aard hetzij als 
gevolf: van eluqe daad of enin vermim van de stuwadoor of van een 
aerde; welke Ghade naar hutdige of latcre wetgevinp. door derden op 
de stuwadoor (mede) verhaalbaar kan wln. waaronder bearepen 
vervulling van &em; water en lucht. produktaansprakelijMe~d. stof 
en stankoverlast: 

e. Schade die in de uitvoering van de  opdracht wordt toegebracht aan 
vervoermiddelen (drijvend of rijdend) of aan penonen die voor. in 
opdracht van of vanwege de opdrachtgever zijn ingezet c.q. werk- 
zaam z ip  en niet in eigendom c.q. in d~enstverband zijn van de 
stuwadoor. 

t Schade die in de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan 
overige lading die zich aan boord bevindt van vervoermiddelen als 
onder sub e genoemd en die bij het optreden van de schade geen 
ondenverp is van de opdracht; 

g. Schade aan het vervoerm~ddel door of tengevolge van voorbereiden- 
de en aanvullende werkzaarnheden buiten de opdracht om als het 
aanbrengen van verlichtmg, her uitvoemn van reparaties. het manl- 
puleren met luiken. het verhalen/verplaatsen etc.; 

h. Iedere schade die direct of indirect voomloeit uit en het gevolg is van 
een schade waarvoor de  stuwadoor aansprakelijkheid heeft erkend: 

i. Schade in de vorm van te derven di ia tch money of te betalen 
demumage. o v e r l ~ ~ e l d  van binnewhepen en staangeld van wagons 
of auto's onverschllia hoe veroorzaakt alsmede ledere vorm van 
tijdverlies tijdens of :a de voltooiing van de opdracht welke her 
gevolg 1s van reparatle onder verantwoordelijkheid van de stuwa- 
door. 

Force majclur 
Artikel7 

1. De stuwadoor is nooit aansprakelijk voor schaden die veroorzaakt zijn 
door, of zijn toe te schrijven aan gebeunenissen van force majeure 
waaronder ondermeer te rekenen zijn: 
- oorlog; 
- aproer, 
- overheidsmaatregelen; 
-sabotage: 
- georgantseerde of ongeorganiseerde werkstaking; 
- uitslulting van arbelden; 

- arbeidsonrust: 
- braak: 
-brand: - ontploffing; 
- atoomkernreaaies: 
- urtvallen van de toevoer van energie en.of water. 
- natuurevenementen; - hooe of laag water: 
hoe d k o o k  ocutaan en onverschillig waar dac hebben plaaa gehad. 

2. Onder force maleure voor de stuwadoor wordt tevens beereuen het m 
het ongerede raken en het repareren of vervangen van dm-r of vanwege 
de stuwadoor lngezet of in re zetten mateneel enlof overige voome- 
ntneen die v w r  het uiwoeren van de oodracht noodzakeliik din  of 
w a b a n  de vervanpng of reparme naar redehlkhe~d pnontek verh~ent 
boven de UlNOenne van de 0~dracht. 

3. Force majeure van de stuwadoor is tevens de omstandigheid dat bij 
aankomst van her te laden of re lossen vervoermiddel geen lip- of staan- 
plaau terstond bewhikbaar is. 

4. In aUe gevallen van force majeure komen het tijdverlies en de daamit 
voonvloeiende lig- en staanplaatsgelden edof verhalinpkosten voor 
rekening van de opdrachtsever. 

1. De opdrachtgever is verplicht de stuwadoor ~n kennis te stellen van alle 
elgemchappen van de goederen en van her vervoermiddel waardoor 
deze, hetzij spontaan hetzij onder bepaalde invloeden of omstandig- 
heden, gevaar kunnen opleveren voor andere goederen of zaken. de 
bedrijfstniddelen en opslagru~mtcn daaronder begrepen. dan we1 voor 
personen of voor het milieu van grond. water of lucht. 

2. De opdrachtgever is verplicht alle schaden van de stuwadoor te ver- 
goeden die ontstaan of zullen onrstaan als direct of indirect gevolg van 
voren bedoelde eigenschappen. onverschlllig of hij deze aan de stuwa- 
door heeft medegedeeld. of die ontstaan of zullen ontstaan als direct of 
indirect gevolg van enig gebrek van de goederen of van her vervoermid- 
del. bekend of onbekend. waaronder beerecen de aanweziheid in de 
goederen van vreemde voorwerpen of g&de'ren. 

- 
3. De opdrachtpsver s veruhcht de stuwadoor te vriiwaren voor alle aan- 

spraken van'berden (onder wie begrepen het p e h n e e l  van de stuwa- 
door) terzake van schaden als hierboven bedoeld. , 

4. De opdrachtgever is gebonden aan de stuwadoor alle schaden. directe 
zowel als ind~recte. te vergoeden welke de stuwadoor lijdt doordat ver- 
voermiddelen welke volgeas opdracht moeten worden. worden of zijn 
beladen of gelost. op of nabij he! rerreln van de stuwadoor onklaar 
geraken. zinken. hulp vragen edof op enigerlei wijze het bedrijf van de 
stuwadoor of de voonzetting van de ultvoering van de opdracht ver- 
hinderen. belemmeren. bemoeilijken of daarbij gevaaropleveren. Onder 
de in dit lid genoemde schade zijn mede begrepen alle kosten die door de 
stuwadoor worden gemaakt om dreigende schade te voorkomen of te 
verminderen alsmede de kosten die noodzakelijk zijn om een schadetoe- 
breneende omstandinheid re elimmeren. 

5. De &rachtgever islaan de stuwadoor extra betaling voor de  uiwoering 
van de opdracht verschuldigd indien gedurende de uitvoering hlijkt dat 
de goederen of het vervoenniddel zodanige eigenschappen of kenmer- 
ken venonen dat de werkzaamheden in tijd. mankracht of inzet van 
materieel meer omvatten dan bii het aanvaarden naar redeliikheid was te 
vootzien. Van zo'n extra betalihg zal altijd sprake zijn inken laden-en 
lwsen met grijpers door de stuwadoor niet mogelijk wordt geoordeeld. 
edof wanneer geen of onvoldoende handkracht aan boord van het 
vervoerm~ddel aanwezig is om de opdracht op de gebmikelijke wijze uit 
re voeren. 

6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die direct of indi- 
rect her gevolg is van her met of niet volledig nakomen van door her 
penoneel van de stuwadoor gegeven aanwijzingen of voorschriften en/of 
voor het niet naleven van de van overheidswege gestelde voorschriften. 

1. De betaling van de aan de stuwadoor verschuldigde bedragen tenake 
van of verband houdende met de opdracht dient prompt te geschieden na 
voltooling van de opdracht. De betaling van kosten, welke periodiek 
worden berekend. dient te eschieden onmiddellijk na het verstrijken 
van de betreffende periode. 8 p  opelsbare vorderingen van de stuwadoor 
is bij niet voldoening met ingang van het tijdstip der oqeisbaarheid, de 
wettelijke rente verschuldigd. Voom zal de stuwadoor gerechtigd zijn 
alle kosten. verbonden aan de lncasso van de openstaande vordering. 
gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, aan de opdrachtgever in reke- 
ning te brengen. In dat verband zullen de buitengerechtelijke incasso- 
kosten tenmlnste 15% van de openstaande en opelsbare vordering be- 
dragen. De aan de stuwadoor verschuldiede bedra~en zullen nimrner 
mogen worden gecompenseerd met vordenngen van de opdrachtgever 
op cle stuwadoor. welke door deze met oln erkend. 

2. Ongeacht het bovens:aande heeft de Guwadoor het recht goederen 
onder zich te houden. h e m  door weigering van het vervoermiddel te 
laden hetzij door belemmering van bet venrek van het geladen ver- 
voermiddel, totdat de opdrachtgever al hetgeen hi] krachtens dit anikel 
aan de stuwadoor venchuldigd is, heeh voldaan. 

1. Indien en vootzover als deel van de opdracht door of vanwege de 
stuwadoor nevendiensten (slepen. duwen. vervoer van personen of za- 
ken, reparaties enzovoort ongeacht of de sruwadoor zulke nevendiensten 
zelf verricht of deze door derden laat vemchten) worden vemcht, wor- 



den materieel en  pemneel  beschikbaar gesteld op de ter griffie van de 2. Voor het innen van opeisbare geldvordenngen is de stuwadoor gerech- 
Arrondissemennchtbank C.Q. Kamer van Kooobandel te Rotterdam in tigd afstand te doen van her bii dit artikel bepaaide. In weik geval de 
meest r e n t e  Verne gedeponeerde voonvaardco zoals die door de be- kvoegde rechter te Rotterdari bij urtslu~ting-bevoegd zal z~jn van de 
treffende bedriiven worden toe~epast. lndren de owdracht~ever de door betreffende vordennp, kennts te ncmen. 
de stuwadoor voorgestelde keui van het hulpverknende Gdnjf door de 
opdrachtprever nret bestnldt. aacpteen de oDdrachtsever ~molrctet de 
g p o n & r d e  voonvaardcn waardnder dit bedrijf ope-reen. ' 

2 ten voor nevendiensten worden afionderlijk gefacturcerd en zijn 
geen deel van dc prijs van de aangenomen opdracht. tend] andes  over- 
eengekomen. 

1. Alle uit of in verband met deze voorwaarden voomloeiende gschillen 
worden ondeworpen aan arbitrage te Rotterdam naar Nederlands recht. 
overeenkomstig her TAMARA-reglement (verkrijgbaar bij de Karnen 
van Koophandel te Amsterdam en re Rotterdam en bij & Stichting 
Tamara. Postbus 4222, 3006 AE Rotterdam). De opdrachtgever en de 
stuwadoor komen nu voor alsdan overeen hun geschil aan drie arbrten 
voor te leggen. 

1. Deze voonvaarden worden aan de opdrachtgever op dieus verroek door 
de stuwadoor ter image verstnkt Voomver deze voonvaarden in be- 
paalde gevallen niet voomen. zal her havengebnuk gelden. Deze voor- 
waarden kunnen worden aangehaald als 'Voonvaarden massagoedstu- 
wadoors Rotterdam 1991'. Voor algemene kennisneming zljn deze 
voonvaarden namens de sNwadoor gedeponeerd bij de 'rifie van de 
arrondissemenurechtbank te Rotterdam onder nurnmer 505 en btj de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam. De stuwadoor draalt er zorg voor 
dat een exemplaar van deze voonvaarden steeds bexhikbaar is op of 
nabij de plaals waar de opgedragen werkzaarnheden worden vemcht. 

2. Van deze voorwaarden zijn bij dezelfde Instantres. als rn sub I genoemd. 
ongeautoriseerde venalingen In het Engels. Frans en Durts sedeponeerd. 
Bij een tussen panijen gerezen gexhil zal alleen de Nederlandse vente 
tussen partijen bindend njn. 


