ALGEMENE VOORWAARDEN

van

PROVAART LOGISTICS B.V.

Wij verzoeken u van onze Algemene Voorwaarden goede nota te nemen .
Paragraaf 1
1.

Provaart Logistics B.V. verleent diensten voor het vervoer en behandelen en afhandelen van goederen. Provaart
Logistics B.V. onderhoudt op de Europese binnenvaartwateren een transportdienst voor geladen en lege bakken,
schepen, drijfkranen, pontons en verricht alle met dit transport samenhangende transacties

2.

Op alle diensten voortvloeiende uit overeenkomsten zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing en waaraan
opdrachtgevers, bevrachters, ontvangers en lading-, duwbak- en sleep/duwboot eigenaren - hierna samen noemende
“belanghebbenden” of hun gevolmachtigden, evenals iedere persoon, die aan de afwikkeling van de diensten rechten
ontleent, zich uitdrukkelijk onderwerpen.

3.

De toepasselijkheid van enige Algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Provaart Logistics B.V.
uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Paragraaf 2
Levering en prijsgrondslagen
Voorwaarden voor de uitvoering van de aan Provaart Logistics B.V. verleende opdrachten zijn:
-

normale vervoersomstandigheden
onbelemmerde bedrijfszekerheid van de vervoermiddelen en overslaginstallaties
gelijk blijvende tarieven, vracht, liggeldbepalingen, overslagtarieven, alsmede verzekeringspremie
gelijke valutahoudingen en doorlopen van de op het tijdstip van de opdrachtverlening bestaande loon en
salaristarieven.

Wijzigingen in de hierboven genoemde omstandigheden, die Provaart Logistics B.V. eerst na aanvaarding van een
opdracht bekend worden, geven Provaart Logistics B.V. naar keuze het recht, zich binnen drie dagen, nadat haar zulks ter
kennis is gekomen, terug te trekken of een dienovereenkomstige verhoging van de overeengekomen vergoeding toe te
passen.
Provaart Logistics B.V. is ingeval van overmacht: noodweer, staatsgrepen, aardbevingen, oorlog, opstand, sabotage,
blokkade, embargo, maatregelen van overheidswege, confiscatie, in- uit- of doorvoerbeperkingen, instorten van bruggen of
andere werken, uitsluiting van de scheepvaart, natuurverschijnselen, hoogwater, overstromingen, ijs, staking en
voorschriften van overheidswege van de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst ontslagen.
De door Provaart Logistics B.V. overeengekomen vergoedingen dekken slechts de normale vervoer-, overslag,- en
bewerkingskosten. Bij gebreke van een afwijkende schriftelijke overeenkomst zijn derhalve in de overname tarieven kosten
voor verdere verrichtingen en betalingen, zoals verschotten, niet begrepen en worden deze afzonderlijk in rekening
gebracht.
Paragraaf 3
1.

Provaart Logistics B.V. heeft aanspraak op de gehele prestatievergoeding indien:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2.

de opdrachtgever de overeengekomen zending niet levert, dan wel slechts gedeeltelijk levert;
de lossing van de overeengekomen zending in een tussenhaven wordt verlangd;
het voortzetten van de reis blijvend of tijdelijk is verhinderd.
de reis slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, het schip vergaat of op andere wijze de plaats van
bestemming niet bereikt, zulks kan nooit voor rekening van Provaart Logistics B.V. komen.
de goederen zijn vernietigd, ten onder gegaan, in beslag genomen, verbeurd verklaard, beschadigd,
verminderd op andere wijze waardeloos geworden.
de duwbakken niet aan de standaard condities voldoen.
de duwboot zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren.

Provaart Logistics B.V. heeft aanspraak op 50% van de tot aan de plaats van bestemming overeengekomen
prestatievergoeding, indien;
a)
b)

de opdrachtgever voor aanvang van de reis van de overeenkomst afziet;
de aanvang van de reis permanent of tijdelijk is verhinderd door een oorzaak die toegerekend wordt aan de
opdrachtgever.

Paragraaf 4
Keuze van de transportmiddelen en transportwegen
Provaart Logistics B.V. bepaalt het voor het transport in te zetten vervoermiddel
alsmede de transportweg, tenzij hierover een uitdrukkelijke overeenkomst is getroffen. Provaart Logistics B.V. kan het transport
geheel of gedeeltelijk door andere ondernemingen laten uitvoeren.
Kan op de plaats van laden/lossen wegens ijs, laag- of hoogwater, overige risico’s voor het schip of wegens voorschriften van
de overheid niet of slechts na het maken van bijzondere kosten worden aangelegd, of moet het schip de plaats van
laden/lossen om deze redenen verlaten, dan kan Provaart Logistics B.V. of de schipper een andere plaats van laden/lossen
naar believen vaststellen. De ontstane kosten van verhaal en overige extra uitgaven komen ten laste van de opdrachtgever. De
ladingdeelnemers zijn als hoofdelijke schuldenaars aansprakelijk. Voorbehouden blijft de aanspraak op liggeld.

Belemmeringen van de scheepvaart
1.

De verplichting tot het leveren van prestaties of diensten van Provaart Logistics B.V. vervalt onverschillig of de
goederen, schepen of bakken reeds overgenomen of verzonden zijn of onverschillig of de reis reeds is aangevangen
of niet – indien in het algemeen of ook slechts met betrekking tot het schip, dat de goederen geladen heeft, de
volgende gebeurtenissen zich voordoen of de volgende omstandigheden bestaan:
a)

b)
c)
d)

2.

Provaart Logistics B.V. is tevens gerechtigd naar haar keuze:
a)
b)

3.

overmacht, toeval, mobilisatie, militaire oefening en operaties, oorlog, opstand, staking, uitsluiting,
sabotage, blokkade, requisitie, embargo, invoer – uitvoer- of doorvoerbeperkingen, inbeslagneming,
maatregelen en ingrepen van overheidswege van welke aard ook;
afsluitingen, versperringen hoe ook genaamd, instorting van bruggen of andere werken, het stilleggen van
de scheepvaart;
scheepvaart – ongevallen, aanvaringen en averijen, zinken of beschadiging van het schip; natuurrampen,
overstromingen, ijs en ijsgevaar, mist, storm; hoog – laag water,
alsmede bij alle andere, direct of indirect op de scheepvaart van invloed zijnde of verzwarende risico’s,
gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken.

hetzij het vervoer uit te voeren en voor het gehele overeengekomen vervoerstraject de vrachtprijs in
rekening te brengen;
of geheel van de overeenkomst af te zien en foutvracht overeenkomstig de bepalingen in rekening te
brengen reeds verzonden lading op de haar geschikt voorkomende plaats voor rekening en risico van het
goed te lossen of te doen lossen en op te slaan of met andere vervoersmiddelen verder te vervoeren. Alle
met het lossen in de tussenhaven, het opslaan of het verdere vervoer verband houdende extra kosten,
extra vrachtgelden en voorschotten zijn voor rekening van de goederen.

Deze rechten komen Provaart Logistics B.V. tevens toe, indien gebleken is dat zij of de kapitein nagelaten zou
hebben de ladingbelanghebbende van het zich voordoen van de gebeurtenis direct mededeling doen.

Paragraaf 5
Plichten van de opdrachtgever
1.

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de voor zijn lading geldende beladingvoorschriften of gebruikelijke
zorgvuldigheidsmaatregelen bij het stuwen van de goederen in acht zijn genomen. Hij dient de goederen op de
laadplaats/overnameplaats behoorlijk te overhandigen.

2.

De opdrachtgever en/of ladingbelanghebbenden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verliezen, schaden, nadelen en
kosten welke door gebrekkige stuwage van de lading zelf of door gebrekkige stuwage in de lading worden veroorzaakt,
indien het stuwen en beladen door een van de ladingbelanghebbenden of een door hen gevolmachtigde ondernemer of
andere hulppersonen verzorgd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor door hen geplaatste ongeschikte lading. Zij dienen
Provaart Logistics B.V. van alle daardoor veroorzaakte bijkomende risico’s en kosten te vrijwaren.

Paragraaf 6
Maatregelen ingeval van bijzondere risico’s en gevaren
1.

Goederen, waarvan de mate van gevaarlijkheid in strijd met het bepaalde in de voorafgaande paragrafen niet aan
Provaart Logistics B.V. is meegedeeld, kunnen te allen tijden en op elke geschikte plaats zonder verplichting tot
schadevergoeding gelost of onschadelijk gemaakt worden. De daarmee verbandhoudende kosten zijn voor rekening
van de ladingbelanghebbenden. Daarnaast blijft de aanspraak op de overeengekomen vrachtprijs behouden.

2.

Indien er gerechtvaardigde aanleiding tot de vrees zou bestaan, dat het vervoermiddel, zijn bemanning of
bedieningspersoneel en lading door de nakoming van de overeenkomst aan enig(e) belemmering, gevaar, vertraging
of op onredelijke wijze aan andere moeilijkheden zouden worden blootgesteld, Provaart Logistics B.V. het recht van
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk af te zien en daarin een kostenregeling te treffen.

3.

Indien het vervoermiddel ten gevolge van een fout, gebrek, onnauwkeurigheid of onjuistheid van de declaratie of de
begeleidende documenten, de niet-nakoming van de invoer,- en uitvoer,- en doorvoerbepalingen of andere wettelijke
voorschriften aan de zijde van de ladingbelanghebbenden en van de daaruit voortvloeiende maatregelen van
overheidswege opgehouden of bij het aanvangen van de reis gehinderd wordt, de goederen in beslag genomen
worden of daaruit andere nadelen voor een behoorlijke afwikkeling van het vervoer voortkomen, dan is de
ladingbelanghebbende aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schaden, liggelden, kosten, boeten, straffen en
andere nadelen.

Paragraaf 7
Schade wegens te late levering
1.

Voor de uit een te late levering van de goederen ontstane schade is Provaart Logistics B.V. slechts aansprakelijk,
indien een vervoers- of een leveringstermijn schriftelijk werd gegarandeerd. In deze gevallen ontstaat de
aansprakelijkheid onder dezelfde voorwaarden als in geval van verlies of beschadiging. Provaart Logistics B.V. is
echter aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de overeengekomen prestatie of dienst.

Paragraaf 8
Tijdig opeisen van schade, verval van aanspraken op schadevergoeding
1.

Na acceptatie van de goederen, bakken en duwboten door de rechthebbenden kan Provaart Logistics B.V. voor een
schade slechts worden aangesproken, indien van uiterlijk herkenbare schade onmiddellijk en van niet uiterlijk
herkenbare schade binnen 14 dagen schriftelijk na de aflevering schriftelijk kennis wordt gegeven. De wijze en vorm
van de kennisgeving van schade en van de schadevaststelling worden bepaald volgens de in de plaats van
bestemming geldende wetten en koopmansgebruiken. Bij overschrijding van de eerder genoemde termijn vervallen
die aanspraken van de ladingbelanghebbenden.

2.

Bij de kennisgeving van schade na aflevering van de bakken/goederen moet bovendien het bewijs worden geleverd,
dat het gebrek is ontstaan in de tijd gelegen tussen de overname ten vervoer en de aflevering. Weigering tot betaling
van de vrachtprijs en kosten geldt niet als voorbehoud en heeft geen effect op het verval van de aanspraken op
schadevergoeding.

3.

Provaart Logistics B.V. kan op het bepaalde in de leden 1 en 2 geen beroep doen, indien de schade door opzet of
grove schuld werd veroorzaakt welke door de ledenpartij dient te worden gesteld en bewezen.

Paragraaf 9
Betalingsvoorwaarden:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van onze facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Voor eerder gedane betalingen worden geen kortingen verleend. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en komen incasso-, vervolging- en gerechtskosten wegens wanbetaling geheel ten
laste van de opdrachtgever. Bovendien is de opdrachtgever voor de te late betaling de wettelijke rente verschuldigd. Bij
faillissementen van opdrachtgevers en daarmee samenhangende duwopdrachten welke door Provaart Logistics B.V. zijn
opgedragen geldt het volgende: de betalingstermijn van Provaart Logistics B.V. aan de door Provaart ingehuurde boten is 30
dagen. Als blijkt dat de opdrachtgevers hun betalingstermijn niet nakomen en Provaart wel dan geld slechts het risico van 5%
provisie voor Provaart Logistics B.V. Het risico ligt hier bij het ingehuurd vervoermiddel.
Voor al het overige zijn van toepassing:
a)

b)

c)

d)
e)

Voor vervoeren van lading over water, “vervoersvoorwaarden CBRB” en bevrachtingvoorwaarden 1991
en de Transport basis Deutsch Binnenschiffahrtgesetz stand 30 juni 1998 waarna uitdrukkelijk wordt
verwezen.
Wegvervoer binnen Nederland geschiedt op de Algemene Vervoerscondities 1983. Wegvervoer buiten
Nederland geschiedt volgens de bepalingen van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR Verdrag waarna uitdrukkelijk wordt verwezen).
Voor het duwen en verlenen van alle anderen diensten aan boord van duwbakken/duweenheden
voorzover niet vallende onder het begrip hulpverlening/ gelden de Algemene duwconditiën 2004, waarna
uitdrukkelijk wordt verwezen.
Voor het assisteren van duweenheden condit. etc 2004 waarna uitdrukkelijk wordt verwezen.
Voor slepen en assisteren van, en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bokken,
bakken, elevators, kranen enz. gelden de “Algemene Sleepconditiën waarna uitdrukkelijk wordt
verwezen.

De Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij Provaart Logistics B.V. en zullen voor het sluiten van de overeenkomst
worden toegezonden. Van alle genoemde condities en voorwaarden hanteert Provaart Logistics B.V. steeds de laatste
nieuwe versie.
Gedeponeerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24 34 26 54.

