Algemene duwconditiën 2004

Voor het duwen en het verlenen van alle andere diensten aan en/of boord van duwbakken - voorzover niet vallende onder het begrip hulpverlening - wordt behoudens
speciaal overeen te komen andere condities voor het bagger- en aannemersbedrijf
materiaal en/of personeel slechts beschikbaar gesteld onder de navolgende bepalingen:

Artikel 1
Voor rekening van de eigenaar van de duwbak, of - zo deze het contract niet heeft gesloten noch
daartoe is toegetreden - van de contractant, is alle schade anders dan terzake van de dood of
letsel van personen, dievhet gevolg mocht zijn van schuld of nalatigheid van de bemanning van
de duwboot, en/of van personeel door de duwbootexploitant of zijn tussenkomst geleverd om
dienst te doen aan boord van duwbakken.’

Artikel 2
Voor rekening van de duwbootexploitant is echter:
a.	
Alle schade, welke de duwboot zelve door eigen gebrek of schuld of nalatigheid van haar
opvarenden oploopt,
b.	Alle schade veroorzaakt door onvoldoende zorg voor onderhoud, uitrusting of bemanning van
de duwboot of voor haar geschiktheid tot de overeengekomen diensten en door eigen opzet
of grove schuld van de duwbootexploitant.
c.	
Alle schade, welke schepen of voorwerpen van derden belopen door aanvaring met de
duwboot, tenzij de duwbootexploitant bewijst dat de geduwde of geassisteerde duwbak tot
deze schade bijgedragen of daartoe aanleiding gegeven heeft;
d.	
Alle schade niet vallende onder a, b, of c, geleden ten gevolge van beschadigingen en/of
verlies van de duwbak of duwbakken resp. andere vaartuigen en/of verlies van de duwbak of
duwbakken resp. andere vaartuigen en/of voorwerpen, voorzover een en ander het gevolg
mocht zijn van schuld of nalatigheid van de bemanning van de duwboot, indien de kosten voor
reparatie resp. de kosten voor vervanging bij verlies (exclusief expertisekosten, sleepkosten,
naar de werf en vergoeding voor tijdverlet) meer dan € 4.500,-- bedragen. Zijn als gevolg van
een en hetzelfde evenement schaden ontstaan aan meerdere vaartuigen en/of voorwerpen,
buiten de duwboot zelve, zo is de duwbootexploitant aansprakelijk, indien de kosten voor
resp. de kosten voor vervanging bij verlies tezamen meer dan € 4.500,-- bedragen.
e.	Hulploon, verschuldigd wegens verleende aan duwbak of duwbakken en/of andere vaartuigen
en/of voorwerpen, buiten de duwboot zelve, welke tijdens de uitvoering der duwovereenkomst door schuld van de duwboot in gevaar zijn gebracht, indien dit hulploon meer dan
€ 4.500,-- bedraagt. Zijn als gevolg van een en hetzelfde evenement meerdere hulplonen
verschuldigd door andere vaartuigen dan de duwboot, zo is de duwbootexploitant aansprakelijk, indien de bedragen van deze hulplonen tezamen meer dan € 4.500,-- bedragen. Voor
de vaststelling of de franchise bedoeld in de vorige twee zinnen, voor het hulploon resp.
hulplonen is bereikt, zal het hulploon verschuldigd voor de duwboot zelf buiten beschouwing
gelaten worden. Indien de verdeling van hulploon, als bedoeld in het vorige lid, niet blijkt uit
een goedgekeurde dispache, zal voor de omslag van het hulploon worden uitgegaan van de
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dragende waarden van de duwboot en duwbak en/of duwbakken als door de Internationale
Vereniging ‘Het Rijnschepenregister’ vastgesteld;
f.	Schaden en hulplonen tezamen, indien door één en hetzelfde evenement zowel schade zijn
ontstaan aan de duwbak resp. duwbakken en/of andere vaartuigen en voorwerpen, buiten de
duwboot zelve, als ook hulploon door de duwbak resp. duwbakken en/of andere vaartuigen,
buiten de duwboot, verschuldigd is, met dien verstande dat de duwbootexploitant slechts
aansprakelijk zal zijn voor het totaal der schaden of het hulploon volgens de omschrijving
onder d en e, of voor het totaal van schaden en hulploon en hulplonen tezamen, indien het
bedrag van schade(n) en/of hulplonen tezamen boven € 4.500,-- komt. Samenvoeging van
schaden en/of hulploon, veroorzaakt door verschillende evenementen, is niet toegestaan.

Artikel 3
In afwijking van het bovenstaande is:
a.	
Indien – anders dan voor de overeengekomen duwwerkzaamheden, waaronder mede te
begrijpen het koppelen, ontkoppelen, verhalen en te bestemder plaatse neerleggen – door
de duwbootexploitant personeel en/of materiaal ter beschikking wordt gesteld voor diensten
aan en/of aan boord van de duwbakken, zoals met name voor assistentie bij laden en lossen,
alle schade onder alle omstandigheden voor rekening van de eigenaar van de duwbak of – zo
deze het contract niet heeft gesloten noch daartoe is toegetreden – van de contractant.
b.	Schade aan de lading van de geduwde of te duwen bakken, inclusief het lading aandeel in
averij-grosse kosten, onder alle omstandigheden voor rekening van de eigenaar van de
duwbak of – zo deze het contract niet heeft gesloten of daartoe is toegetreden – van de
contractant.

Artikel 4
leder verhaal van schade op de duwbootexploitant vervalt, indien deze niet binnen 30 x 24 uur
na het ontstaan daarvan aan het kantoor van de duwbootexploitant schriftelijk is gemeld en binnen een in overleg met de duwbootexploitant vast te stellen termijn namens deze is opgenomen,
ieder verhaal van hulploon op de duwbootexploitant vervalt, indien deze niet binnen 30 x 24 uur,
nadat de eigenaar van de duwbak en/of de contractant heeft kennis gekregen van een vordering
wegens hulploon, aan het kantoor van de duwbootexploitant schriftelijk is gemeld.
De duwbootexploitant zal, indien door de kapitein gemeld is dat tijdens de uitvoering van het
contract schade is ontstaan aan een onbemande duwbak resp. onbemande duwbakken, daarvan
kennis geven aan de eigenaar en/of exploitant van duwbak of duwbakken. Enige aansprakelijkheid van de duwbootexploitant tegenover de eigenaar en/of de exploitant van een duwbak of
duwbakken wegens het niet melden ener schade zal daaruit niet ontstaan.

Artikel 5
a.	Behoudens voorzover in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen van buitenlands recht is
Nederlands recht van toepassing tussen de duwbootexploitant en de eigenaar van de duwbak
resp. de exploitant.
b.	Met name wordt, voor geval Belgisch recht van toepassing mocht zijn, in afwijking daarvan
overeengekomen dat voor wat betreft de aansprakelijkheid tussen duwboot en bak(ken) uit
hoofde van deze conditiën als maximum wordt aangenomen het bedrag, te berekenen naar
de maatstaven van titel 12 van boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde
geldt, indien de duwboot en/of de duwbak als een zeeschip zou moeten worden beschouwd.
c.	De aansprakelijkheid van de duwboot zal ook buiten de gevallen van artikel 8: 1060 e.v. BW
nimmer de volgens artikel 8: 1065 BW bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde
bedragen te boven gaan.
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	Zo dikwijls volgens de voormelde bepalingen enige schade voor rekening is van de eigenaar
van de duwbak resp. de contractant, is niet alleen jegens deze, noch de bemanning van de
duwboot, noch enige andere ondernemer, aan wie de duwbootexploitant de uitvoering van
het werk mocht hebben op- of overgedragen, maar is de eigenaar van de duwbak resp. de
contractant ook gehouden om zodanige andere ondernemer schadeloos te stellen voor alle
schaden door de boot van de andere ondernemer belopen op gelijke wijze als wanneer deze
schaden door de duwboot van de duwbootexploitant en zodanige andere ondernemer tegen
alle vorderingen van de eigenaar van de duwbak en van derden terzake van die schaden te
vrijwaren en schadeloos te houden. De voormelde vrijwaringsplicht wordt aanvaard onder
voorwaarde, dat de te vrijwaren personen geen aansprakelijkheid erkennen zonder machtiging van de tot vrijwaring verplichte en dat zij, bij het zich verdedigen tegen een ingestelde
vordering, laatstgenoemde in de gelegenheid stellen deze verdediging op zijn kosten te
voeren, hem daarbij tevens hun volle medewerking verlenende.

Artikel 7
Voor het wegens ijsgang binnen- en buitenbrengen van duwbakken, voorzover niet begrepen
onder hulpverlening, is een afzonderlijk nader overeen te komen duwtarief verschuldigd.

Artikel 8
Alle vorderingen uit hoofde van overeenkomsten waarop deze conditiën van toepassing zijn verjaren door tijdsverloop van twee jaar, ingaande op de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

Artikel 9
Deze conditiën zullen worden aangehaald als de ‘Algemene Duwconditiën 2004’. Zij vervangen
de Algemene Duwconditiën 1994 en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden ingaande 1 december 2004.
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