Algemene voorwaarden
voor de huur en verhuur van sleep- en duwboten in het baggerbedrijf 1980
Van toepassing op aannemerswerken, baggerwerken, bijzondere transporten, zand- en grindvervoer (bakken, bokken, kranen enz.) voor zowel slepen als duwen.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij sleep- en/of duwboten
(boten) door de eigenaar of gebruiker (verhuurder) tegen betaling van een naar tijdsduur
bedongen vergoeding (huurprijs) ter beschikking van derden (huurders) worden gesteld, voor
werkzaamheden in of buiten Nederland in het baggerbedrijf en/of alle aannemerswerken,
waarbij boten worden gebruikt.

Artikel 2. Werkzaamheden
De door de boot te verrichten werkzaamheden bestaan uit het slepen en/of duwen en/of
assisteren van vaartuigen, in het bijzonder bakken en baggermateriaal, het stellen en opbreken
van baggermateriaal en andere vaartuigen, het verzetten van ankers, het verslepen van
drijvende leidingen en in het algemeen alle werkzaamheden die, aard en vermogen van de
boot in acht nemend, in redelijkheid en zonder gevaar kunnen worden verlangd in verband met
een goede gang van zaken op het werk. Onder de door de boot te verrichten werkzaamheden
wordt tevens verstaan het wachthouden tijdens beurtgang van het baggerpersoneel, in welk
geval de werkzaamheden van de boot zijn beperkt tot controle van de veiligheid van materiaal
en dienstdoende wachtslieden en het noodzakelijk vervoer van de dienstdoende wachtslieden,
waartoe de boot tenminste eenmaal per etmaal een ronde langs het ter controle toevertrouwde
materiaal maakt.

Artikel 3. Voor rekening van de huurder
Door en voor rekening van de huurder worden ter beschikking gesteld brandstof, drinkwater,
sleepdraad en rekker, koppeldraden, stopeinden, ankerverzetter en alle apparatuur en benodigdheden voor navigatie en communicatie met uitzondering van de marifoon. Voor rekening
van de huurder komen tevens brug-, sluis-, loods- en/of havengelden.

Artikel 4. Voor rekening van de verhuurder
Tegen betaling van de huurprijs wordt door de verhuurder ter beschikking gesteld de boot
met bemanning en marifoon. De verhuurder neemt voor zijn rekening alle kosten van het
gebruik van de boot voorzover deze niet voor rekening van de huurder komen. De vergoeding,
verschuldigd aan diegene, die bij het afsluiten van de huurovereenkomst heeft bemiddeld, komt
voor rekening van de verhuurder.
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Artikel 5. Huurprijs
a.	
Voor de in de huurovereenkomst genoemde huurprijs is de boot gedurende maximaal vijf
werkdagen per week tot maximaal tien uur per dag ter beschikking van de huurder, overeenkomstig een tevoren overeen te komen dagindeling.
b.	Over niet gewerkte feestdagen en verplichte snipperdagen wordt de huurprijs gehalveerd.
c.	Over de perioden gedurende welke de boot onklaar mocht zijn is geen huur verschuldigd. In
dat geval wordt over de dag waarop de boot onklaar is geraakt en de dag waarop de boot
wederom ter beschikking wordt gesteld, volle huur betaald.
d.	
Gedurende de perioden, tijdens welke het werk stil ligt wegens vorst en/of ijsgang en
tijdens de zomer- en wintervakantie mag de huurovereenkomst door de verhuurder worden
onderbroken en is derhalve geen huur verschuldigd, echter in het eerste geval uitsluitend
indien de boot tijdig in de gelegenheid is gesteld, het werk te verlaten en in het tweede geval
indien de huuronderbreking minstens vier weken tevoren aan de verhuurder is medegedeeld.
e.	Wanneer de huurder de boot tijdens een werkdag langer dan tien uur gebruikt, is voor ieder
extra gebruikt uur een huurprijs verschuldigd van 1/50 deel van de weekhuurprijs van de
boot.
f.	Wanneer de boot wordt gebruikt voor wachtdienst tijdens de beurtgang van het baggerpersoneel, weekends, feest en/of verplichte snipperdagen, is hiervoor een vergoeding per dag
verschuldigd gelijk aan 5% van de weekhuurprijs van de boot. Tevens wordt door de huurder
een vergoeding betaald voor de tijdens het wachthouden noodzakelijk aan boord aanwezige
bemanning, gelijk aan het brutoloon, inclusief werkgeversaandeel sociale lasten, van het
eigen personeel van de huurder voor dergelijke werkzaamheden.
g.	Wanneer tijdens het wachthouden in opdracht van de huurder andere werkzaamheden dan
uitsluitend wachthouden worden verricht, is de huurder hiervoor buiten de wachtvergoeding,
voor elk uur een extra vergoeding verschuldigd van 1/50 deel van de weekhuur van de boot.
h.	Indien over het baggerwerk een prestatiepremie wordt gegeven, zal de huurder de bemanning van de boot daarin doen delen op gelijke wijze als het betrokken baggerpersoneel.
i.	De huurprijzen andere vergoedingen worden door de huurder voldaan binnen twee weken
na faktuurdatum, bij gebreke waarvan de wettelijke rente over de gefaktureerde bedragen
verschuldigd zal zijn. Indien een faktuur binnen vier weken na faktuurdatum niet betaald
mocht zijn, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen en is de huurder jegens de verhuurder schadeplichtig.

Artikel 6. Hulpverlening, werk voor derden
De boot zal niet zonder toestemming het werk onderbreken om hulp aan derden te verlenen
of andere werkzaamheden te verrichten, tenzij met toestemming van de huurder. In dergelijke
gevallen zullen de daaraan verbonden extra inkomsten voor de boot in redelijkheid tussen
partijen worden verdeeld. In uitzondering op het voorafgaande zal de boot het werk mogen
onderbreken om hulp te verlenen aan derden indien de kapitein van de boot in redelijkheid
mocht menen dat gevaar voor mensenlevens of andere zwaarwegende belangen hem hiertoe
nopen. In dat geval is over de periode, gedurende welke de boot niet ter beschikking van de
huurder is, geen huur verschuldigd.

Artikel 7. Ligplaats
De huurder dient te allen tijde te zorgen voor een veilige en rustige ligplaats voor de boot, na
werktijd.
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Artikel 8. Verzekering
Behoudens indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de belangen en aansprakelijkheden van de huurder niet door de verhuurder medeverzekerd.

Artikel 9. Condities, aansprakelijkheid
a.	Op alle werkzaamheden van de boten, waaronder slepen, duwen en assisteren, uitgevoerd
tijdens de huurovereenkomsten onder vigeur van deze bepalingen zijn van toepassing de
Algemene Sleepconditiën, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam.
b.	De huurder is voorts aansprakelijk voor alle schade, ontstaan bij door de huurder opgedragen
werkzaamheden, waaraan een meer dan normaal sleep- resp. duwrisico verbonden is, zoals
werk in ondiep water, ankers verzetten, tornen, hulpverlening.
c.	
Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is uitgesloten behoudens voor schaden die
blijkens de Algemene Sleepconditiën voor rekening van de verhuurder komen.

Artikel 10. Slotartikel
Deze bepalingen kunnen worden aangehaald als ‘Huurvoorwaarden bagger- en aannemingswerken 1994’.
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