
 

 

Algemene voorwaarden van toepassing op de uitvoering van diensten door Nautisch Expertisebureau Van 

de Laarschot B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen, hierna steeds aan te duiden met “Van de 

Laarschot B.V.” 

 

1 Algemeen 

1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Van de Laarschot B.V. tot uitvoering van 
diensten door Van de Laarschot B.V. en op alle overeenkomsten met Van de Laarschot B.V. ter 
zake, zijn deze voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk ander wordt overeengekomen, zijn 
de voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: opdrachtgever) van Van de 
Laarschot B.V. niet van toepassing en worden deze hierbij uitdrukkelijk afgewezen. 

1.2 Alle aanbiedingen, offertes en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De in 
prijslijsten, advertenties en andere documentatie vermelde gegevens zijn indicatief en vrijblijvend. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en 
andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. 

1.3 Indien Van de Laarschot B.V. dienstverlening verricht op basis van door opdrachtgever aan te 
leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door Van de Laarschot B.V. te 
stellen voorwaarden door opdrachtgever worden geprepareerd en voor rekening en risico van 
opdrachtgever aangeleverd. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Van de 
Laarschot B.V. ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, 
gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan 
Van de Laarschot B.V. verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Van de 
Laarschot B.V. 

1.4 Onder diensten in de zin van deze voorwaarden worden onder meer verstaan, 
gewichtsvaststellingen, het controleren en bemonsteren van droge en vloeibare (bulk-)ladingen, 
alsook het uitvoeren van containerinspecties, on- en off-hire surveys en expertises en het 
adviseren ter zake. 

1.5 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep 
worden gedaan indien en in zoverre deze door Van de Laarschot B.V. schriftelijk zijn aanvaard. 

1.6 Van de Laarschot B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Voor reeds aanvaarde opdrachten zullen echter steeds blijven gelden de voorwaarden die van 
kracht zijn op de dat dat de overeenkomst wordt gesloten. 

1.7 Een overeenkomst komt tot stand doordat Van de Laarschot B.V.: 

 een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever afsluit, dan wel 

 de mondeling gemaakte afspraken met opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft 
bevestigd, dan wel 

 met de uitoefening van de overeenkomst is begonnen ten behoeve van de opdrachtgever. 

 

2 Uitvoering  

2.1 Van de Laarschot B.V. is slechts gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en 
verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien dit schriftelijk is 
overeengekomen. Aanwijzingen die de inhoud of omvang van de overeengekomen 
dienstverlening wijzigen of aanvullen behoeft Van de Laarschot B.V. niet op te volgen; indien 
dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden 
worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Van de Laarschot B.V. 

2.2 Door Van de Laarschot B.V. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data 
zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de 
overeenkomst bekend waren. Door Van de Laarschot B.V. genoemde of tussen partijen 
overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Van de 



 

 

Laarschot B.V. niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Van de Laarschot B.V. spant 
zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk 
in acht te nemen. Van de Laarschot B.V. is niet gebonden aan een al dan niet uiterste 
(leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die 
zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. 
Evenmin is Van de Laarschot B.V. gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of 
(leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst 
(meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van 
de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Van 
de Laarschot B.V. en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor 
de verdere planning te bespreken.  

2.3 Van de Laarschot B.V. komt niet in verzuim door de enkele overschrijding van een door Van de 
Laarschot B.V. genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste 
(leverings)termijn of (oplever)datum. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en 
uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Van de 
Laarschot B.V. wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in 
gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Van de Laarschot B.V. in de gelegenheid 
wordt gesteld adequaat te reageren.  

2.4 In voorkomende gevallen rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de 
dienstverlening van Van de Laarschot B.V. niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is 
overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam opdrachtnemer mag 
worden verwacht, geheel bij opdrachtgever, onverminderd het recht van Van de Laarschot B.V. 
met alle middelen tegenbewijs te leveren. 

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Van de Laarschot B.V. gerechtigd de 
werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. 

2.6 Van de Laarschot B.V. is bevoegd, haar rechtsverhoudingen tot de opdrachtgever aan een derde 
over te dragen. De opdrachtgever verleent hierbij aan Van de Laarschot B.V. onherroepelijk 
toestemming tot zulke overdracht. 

2.7 Door en na de in het vorige lid bedoelde overdracht is Van de Laarschot B.V. bevrijd van de 
verbintenissen welke eerder voor haar uit de overeenkomst voortvloeiden. 

 

3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat opdrachtgever maakt van een door 
Van de Laarschot B.V. afgegeven advies steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. 

3.2 Van de Laarschot B.V. is gehouden de door haar te verrichten diensten zorgvuldig en 
vakbekwaam uit te voeren. Op Van de Laarschot B.V. rust ter zake een inspanningsverbintenis. 

3.3 De aansprakelijkheid van Van de Laarschot B.V. in verband met eventuele tekortkomingen in door 
haar geleverde diensten is beperkt tot het nakomen van de in het vorige lid omschreven 
inspanningsverbintenis. 

3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Van de Laarschot 
B.V. niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegde 
functionaris. 

3.5 Alle reclames in verband met de uitvoering van de werkzaamheden door of namens Van de 
Laarschot B.V. dienen schriftelijk bij Van de Laarschot B.V. te worden ingediend binnen 10 dagen 
nadat de opdrachtgever de tekortkoming heeft geconstateerd, dan wel deze redelijkerwijs had 
behoren te constateren, doch uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de werkzaamheden, bij 
gebreke waarvan elke aanspraak ter zake van die werkzaamheden jegens Van de Laarschot B.V. 
vervalt. 



 

 

3.6 Van de Laarschot B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding, vergoeding 
van gevolgschade, indirecte schade,  gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, 
schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg vernietiging of verlies van gegevens of 
documenten daaronder begrepen, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of onjuist uitvoeren van 
de werkzaamheden en verrichtingen en/of van een onjuiste of onvolledige weergave daarvan 
en/of van het nalaten van het treffen van bepaalde maatregelen, behoudens indien en in zoverre 
de geleden schade door opzet of grove schuld van de directie van Van de Laarschot B.V. of haar 
direct bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken leidinggevend personeel is toegebracht. 

3.7 In alle gevallen waarin Van de Laarschot B.V. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal 
deze nooit hoger zijn dan vijf keer (5x) de factuurwaarde van de geleverde diensten waardoor of 
in verband waarmee de schade is veroorzaakt, evenwel met een maximum van EUR 10.000 per 
schade-toebrengende gebeurtenis. 

3.8 Iedere vordering jegens Van de Laarschot B.V. behalve die welke door Van de Laarschot B.V. is 
erkend, vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering. 

3.9 De werknemers of vertegenwoordigers van Van de Laarschot B.V. of door Van de Laarschot B.V. 
voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de 
opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst ontleende verweermiddelen als waren 
zijzelf bij die overeenkomst partij. 

3.10 Voor zover de opdrachtgever van Van de Laarschot B.V. zelf in opdracht handelt en/of zijn 
werkzaamheden (mede) ten behoeve van derden verricht, is hij verplicht het bepaalde in artikel 2 
en de voorgaande leden van dit artikel als derdenbeding van Van de Laarschot B.V., haar 
werknemers, vertegenwoordigers en door Van de Laarschot B.V. ingeschakelde hulppersonen, op 
te nemen in door hem met deze derden gesloten of nog te sluiten overeenkomsten. 

3.11 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de opdrachtgever Van de Laarschot B.V., haar 
werknemers, haar vertegenwoordigers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst 
ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de 
uitvoering door Van de Laarschot B.V. van de overeenkomst in zoverre die aanspraken meer of 
anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens Van de Laarschot B.V. 

 

4 Bewaren materiaal; verjaring acties 

4.1 Van de Laarschot B.V. verplicht zich alle bescheiden, monsters en dergelijke, die zij onder zich 
heeft, gedurende 6 maanden ten dienste van de opdrachtgever ter beschikking te houden, 
waarna zij gerechtigd is zich ervan te ontdoen en waarna ieder vorderingsrecht jegens Van de 
Laarschot B.V. ter zake of in verband daarmee vervalt. 

4.2 De periode van 6 maanden begint op de dag waarop de laatste werkzaamheden aan of ter zake 
van de bescheiden, monsters en dergelijke zijn uitgevoerd. 

 

5 Intellectuele eigendomsrechten 

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of aan 
opdrachtgever ter beschikking gestelde rapporten, offertes, ontwerpen, databestanden, analyses, 
documentatie, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Van de 
Laarschot B.V., diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend 
de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. 
Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan 
derden en niet sublicentieerbaar. 

 

 

 



 

 

6 Betaling 

6.1 Alle betalingen van aan Van de Laarschot B.V. verschuldigde bedragen dienen te geschieden 
binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan. 

6.2 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande 
voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag waarop de 
opdrachtgever is verzuim is, is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of 
gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Tevens is de opdrachtgever aan Van 
de Laarschot B.V. de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte 
van tenminste 15% van het bedrag van de achterstallige betalingsverplichting. Buitengerechtelijke 
kosten zijn alle kosten welke door Van de Laarschot B.V. worden gemaakt om tot incasso van de 
door opdrachtgever verschuldigde bedragen te geraken, zoals de declaraties van de advocaten 
en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers, incassobureaus inclusief kosten en 
faillissementsaanvragen. 

6.3 Betalingen door opdrachtgever strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en 
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt 
opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6.4 Reclames schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

7 Rechtkeuze en forumkeuze 

7.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde 
rechter te Rotterdam, tenzij Van de Laarschot B.V. aan een overigens bevoegde rechter de 
voorkeur geeft. Dit jurisdictiebeding geldt ook in geval van vrijwaring, bij cumulatie van eisers of 
gedaagden, bij verknochtheid en aanhangigheid van andere procedures. 

7.2 De rechtsverhouding met Van de Laarschot B.V., en alle daaruit voortvloeiende en daarmee 
samenhangende verbintenissen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

 

8 Diversen 

8.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde 
daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Laarschot B.V., 
medewerkers van Van de Laarschot B.V., in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, 
voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. 

8.2 De algemene voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse en Engelse taal, In geval en conflict of 
afwijking prevaleert de Nederlandse tekst. 

8.3 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zijn, blijven de 
overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. 
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