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VAN AMEYDE MARINE B.V. 
Maritiem expertisebureau 
 
Strevelsweg 700/503,  
3083 AS Rotterdam,  
P.O. Box 5181, 3008 AD Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 410 44 00 
E-mail: rotterdam@ameydemarine.com 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

 
Artikel 1 
 
Artikel 1.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn onder andere van toepassing op: 
(a) alle met Van Ameyde Marine B.V. gesloten overeenkomsten; 
(b) alle diensten verleend door Van Ameyde Marine B.V.; 
(c) alle werkzaamheden verricht door Van Ameyde Marine B.V.; 
(d) alle aanbiedingen en offertes van Van Ameyde Marine B.V.; 
(e) al hetgeen zich naar aanleiding van of in verband met voornoemde overeenkomsten, 

dienstverlening, werkzaamheden, aanbiedingen of offertes, etc. mocht voordoen, 
waaronder maar niet beperkt tot vervolgopdrachten en / of gewijzigde opdrachten.  

 
Artikel 1.2 
De met Van Ameyde Marine B.V. te sluiten overeenkomsten zijn overeenkomsten van 
opdracht. Al hetgeen hierboven wordt vermeld onder artikel 1.1. sub (a) tot en met (e) wordt 
hierna gezamenlijk ook wel genoemd “opdracht’. Degene die de opdracht aan Van Ameyde 
Marine B.V. geeft, zal hieronder verder ook worden genoemd “opdrachtgever”. Degene die 
de opdracht aan Van Ameyde Marine B.V. geeft namens een ander is gehouden terstond 
aan die ander een kopie van deze algemene voorwaarden te verstrekken. 
 
Artikel 2 
 
De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van: 
(a) Van Ameyde Marine B.V. waaronder haar werknemers, bestuursleden, directieleden 

en personen die anderszins werkzaam zijn voor Van Ameyde Marine B.V.; 
(b) alle derden die door Van Ameyde Marine B.V. zijn of worden ingeschakeld; 
(c) een ieder voor wier handelen of nalaten Van Ameyde Marine B.V. aansprakelijk wordt 

gehouden of aansprakelijk is; 
(d) alle vroegere werknemers, bestuursleden, directieleden van Van Ameyde Marine B.V. 

en alle vroegere personen die anderszins werkzaam waren voor Van Ameyde  
Marine B.V.;  

(e) alle eventuele erfgenamen en rechtsopvolgers van de hierboven onder (a) tot en met 
(d) genoemde partijen. 

 
Artikel 3 
 
Artikel 3.1 
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Ameyde Marine B.V. 
Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is 
dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van 
de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk door Van 
Ameyde Marine B.V. uitgesloten. 
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Artikel 3.2 
Een aan Van Ameyde Marine B.V. verstrekte opdracht geldt als door Van Ameyde Marine 
B.V. aanvaard uitsluitend indien dit schriftelijk door Van Ameyde Marine B.V. is bevestigd of 
wanneer Van Ameyde Marine B.V. is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. 
 
Artikel 3.3 
Indien op enig moment, al dan niet na aanvaarding van de opdracht of na aanvang van de 
uitvoering van de opdracht, Van Ameyde Marine B.V. van mening zal zijn dat de opdracht 
niet zonder gevaar voor zaken en/of personen kan worden uitgevoerd, de mate van gevaar 
steeds ter eenzijdige beoordeling van Van Ameyde Marine B.V., zal Van Ameyde Marine 
B.V. steeds gerechtigd zijn om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de 
overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar keuze van Van Ameyde Marine B.V. en 
steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en 
interesten en steeds zonder daarbij schadeplichtig te zijn of te worden.  
 
Artikel 4 
 
De opdrachtgever dient gelijktijdig met het geven van de opdracht, dan wel zo spoedig 
mogelijk daarna, kosteloos aan Van Ameyde Marine B.V. al die gegevens en inlichtingen te 
verschaffen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever 
staat er voor in dat de verstrekte gegevens en inlichtingen correct en volledig zijn. Van 
Ameyde Marine B.V. is gerechtigd om de aanvang c.q. de uitvoering van haar 
werkzaamheden op te schorten om de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen 
te controleren. 
 
Artikel 5 
 
Artikel 5.1 
Van Ameyde Marine B.V. zal bij het uitvoeren van de opdracht de zorg van een goed 
opdrachtnemer in acht nemen. 
 
Artikel 5.2 
Het uitvoeren van de opdracht zal geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 
Artikel 5.3 
Van Ameyde Marine B.V. is gerechtigd om voor rekening en risico van de opdrachtgever 
naar eigen inzicht al datgene te doen c.q. na te laten dat zij in het belang van de opdracht 
nodig acht. 
 
Artikel 5.4 
Van Ameyde Marine B.V. kan beslissen welke werknemer of persoon die anderszins voor 
Van Ameyde Marine B.V. werkzaam is of zal zijn de opdracht feitelijk (mede) zal uitvoeren. 
 
Artikel 5.5 
Van Ameyde Marine B.V. kan in het kader van de opdracht en de uitvoering daarvan derden 
inschakelen, waarbij geldt dat Van Ameyde Marine B.V. vrij is in haar keuze voor wat betreft 
de identiteit van de in te schakelen derden. Van Ameyde Marine B.V. zal bij haar keuze van 
de door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 
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Artikel 5.6 
De opdrachtgever verklaart hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat Van Ameyde 
Marine B.V. de bevoegdheid heeft om, al dan niet in eigen naam of in naam van de 
opdrachtgever, met derden te contracteren onder aanvaarding c.q. toepasselijkheid van door 
derden gehanteerde algemene voorwaarden, ook indien die algemene voorwaarden een 
beding bevatten dat de aansprakelijkheid van de derde geheel uitsluit of (verregaand) 
beperkt, een (al dan niet arbitraal) jurisdictie beding bevat, een rechtskeuze beding bevat en 
/ of een vrijwaringsbeding bevat. Alle bedingen, waaronder aansprakelijkheidsbeperkende, 
uitsluitende of vaststellende voorwaarden, die derden in het kader van de gegeven opdracht 
jegens Van Ameyde Marine B.V. kunnen inroepen zullen door Van Ameyde Marine B.V. ook 
aan de opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen. 
 
Artikel 5.7 
Derden worden geïnstrueerd voor rekening en risico van de opdrachtgever. Van Ameyde 
Marine B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor tekortkomingen van derden, terwijl 
Van Ameyde Marine B.V. aansprakelijkheidsuitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen 
waarop zij een beroep toekomt tevens kan inroepen in het geval van het niet of niet 
deugdelijk functioneren van door de in artikel 2 sub a tot en met e genoemde personen te 
gebruiken of gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. 
 
 
Artikel 6 
 
Artikel 6.1 
Van Ameyde Marine B.V. is gerechtigd om zich op overmacht te beroepen wanneer de 
uitvoering van de opdracht gedeeltelijk of geheel – al dan niet tijdelijk – verhinderd of 
bemoeilijkt wordt door omstandigheden buiten zijn wil of invloed, zoals – maar niet beperkt 
tot – overheidsmaatregelen, brand, weersomstandigheden, het (tijdelijk) uitblijven van 
levering van zaken of diensten door derden, bedrijfsstoornissen, arbeidsstoornissen of 
stakingen, ziekte, etc. Van Ameyde Marine B.V. mag zich eveneens op overmacht beroepen 
wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat Van Ameyde Marine B.V. 
voorrang geeft aan andere opdrachten wanneer die voorrang redelijkerwijs geboden is. 
 
Artikel 6.2 
In het geval van overmacht aan de zijde van Van Ameyde Marine B.V. worden haar 
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien Van Ameyde Marine B.V. 
zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan een maand zijn zowel Van Ameyde 
Marine B.V. als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde 
gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder daarbij tot 
vergoeding van schade gehouden te zijn. 
 
 
Artikel 7 
 
Aan het einde van de uitvoering van de opdracht brengt Van Ameyde Marine B.V. aan de 
opdrachtgever een schriftelijk rapport uit van haar bevindingen. Voorts kan Van Ameyde 
Marine B.V., mede op verzoek van de opdrachtgever, een tussentijdsrapport uitbrengen aan 
de opdrachtgever. 
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Artikel 8 
 
Artikel 8.1 
Indien de uitvoering van een opdracht door Van Ameyde Marine B.V. leidt tot 
aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het hieronder bepaalde, 
steeds en in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van EUR 1.000.000,00 dat in het 
desbetreffende geval onder de toepasselijke (aansprakelijkheids)verzekering van Van 
Ameyde Marine B.V. zal worden uitbetaald, zulks te vermeerderen met het eventuele bedrag 
aan eigen risico dat in het desbetreffende geval voor rekening van Van Ameyde Marine B.V. 
zal komen. 
 
 
Artikel 8.2 
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hierboven onder artikel 8.1 
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Van Ameyde 
Marine B.V. beperkt tot driemaal het door Van Ameyde Marine B.V. ter zake de 
desbetreffende opdracht in rekening gebrachte bedrag exclusief BTW, zulks tot een absoluut 
maximum ad EUR 50.000 exclusief BTW. 
 
Artikel 8.3 
De opdrachtgever vrijwaart de in artikel 2 sub a tot en met e genoemde partijen tegen 
vorderingen van derden in het kader van de gegeven opdracht. 
 
Artikel 8.4 
Het hierboven in artikel 8.1 tot en met 8.3 bepaalde geldt tenzij de schade c.q. 
aansprakelijkheid is ontstaan uit een eigen handeling of nalaten van Van Ameyde Marine 
B.V. waarbij sprake is van opzet of aan opzet grenzende nalatigheid. Het dient daarbij te 
gaan om opzet dan wel grove nalatigheid of zwaar roekeloos gedrag van de organen van 
Van Ameyde Marine B.V. zelf en van met Van Ameyde Marine B.V. te vereenzelvigen 
leidinggevende functionarissen.  
 
Artikel 8.5 
Van Ameyde Marine B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade 
waaronder, doch daartoe niet beperkt, bedrijfsschade, tijdverlet c.q. stilligschade, 
schoonmaakkosten, het niet kunnen aangaan of voortzetten van overeenkomsten en het 
mislopen van inkomsten en andere vormen van indirecte schade. 
 
 
Artikel 9 
 
Elke vordering op Van Ameyde Marine B.V. vervalt door het enkele verloop van zes 
maanden. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op de dag waarop het 
schadeveroorzakende evenement zich voordeed, danwel op de dag volgende op de dag 
waarop de vordering opeisbaar is geworden dan wel op de dag volgende op die waarop de 
opdrachtgever c.q. de benadeelde met de schade bekend is geworden doch in ieder geval 
op de dag volgende op die waarop het al dan niet tussentijdse schriftelijke rapport van 
bevindingen c.q. expertise rapport door Van Ameyde Marine B.V. werd afgegeven danwel de 
opdracht door Van Ameyde Marine B.V. werd beëindigd. Hierbij geldt in ieder geval dat de 
datum die zich het eerst voordoet als datum waarop de termijn een aanvang neemt, de 
datum is waarop de termijn aanvangt. 
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Artikel 10 
 
Artikel 10.1 
Van Ameyde Marine B.V. mag op ieder tijdstip al dan niet tussentijds factureren. De betaling 
van de door Van Ameyde Marine B.V. in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen dient 
zonder enig recht van opschorting of verrekening te geschieden binnen dertig dagen na 
factuurdatum, tenzij Van Ameyde Marine B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan 
met een andere betalingstermijn of Van Ameyde Marine B.V. in het desbetreffende geval 
eenzijdig een andere termijn zal hanteren c.q. bedingen. 
 
Artikel 10.2 
In al die gevallen waarin overeengekomen of in rekening gebrachte bedragen in rekening zijn 
gebracht exclusief daarover in rekening te brengen belastingen, heffingen of opslagen van 
overheidswege, waaronder B.T.W., heeft Van Ameyde Marine B.V. het recht die alsnog bij 
de opdrachtgever in rekening te brengen, zulks ook in die gevallen waar op facturen van Van 
Ameyde Marine B.V. of in zijdens haar verzonden correspondentie factuur wordt vermeld dat 
er sprake is van een slotfactuur. 
 
Artikel 10.3 
Alle kosten gemoeid met aan Van Ameyde Marine B.V. te verrichten betalingen, zoals door 
de bank(en) te maken kosten, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever. 
 
Artikel 10.4 
De opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen het in rekening gebrachte binnen dertig 
dagen na factuurdatum schriftelijk bij de Algemeen Directeur van Van Ameyde Marine B.V. in 
te dienen, bij gebreke waarvan het in rekening gebrachte geldt als door de opdrachtgever 
aanvaard en verschuldigd, terwijl betwisting van de verschuldigdheid nadien niet meer 
mogelijk is. 
 
Artikel 10.5 
Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige van zijn betalingsverplichtingen dan is hij 
zonder ingebrekestelling in verzuim en zal naar de keuze van Van Ameyde Marine B.V. een 
samengestelde vertragingsrente in rekening worden gebracht van 1,5% per maand (waarbij 
enig deel van een maand geldt als een gehele maand) of de wettelijke rente bedoeld in 
artikel 6:119a BW (waarbij enig deel van een maand eveneens zal gelden als een maand). 
 
Artikel 10.6 
Van Ameyde Marine B.V. is te allen tijde gerechtigd om (om haar moverende redenen) van 
de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen alsmede om van de 
opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende en deugdelijke zekerheid voor zijn 
betalingsverplichtingen verstrekt. Een van toepassing zijnde betalingstermijn of krediettermijn 
doet aan die bevoegdheid niet af. 
 
Artikel 10.7 
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Van 
Ameyde Marine B.V. in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen komen (met een 
minimum van 20% van het te incasseren bedrag) voor rekening van de opdrachtgever. 
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Artikel 11 
 
Van Ameyde Marine B.V. heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling middels een 
schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en 
steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en 
interesten, en steeds zonder daarbij schadeplichtig te zijn of te worden, indien de 
opdrachtgever enige van zijn verplichtingen niet, niet tijdig, niet geheel of niet behoorlijk 
nakomt, wanneer er vrees voor bestaat dat de opdrachtgever enige van zijn verplichtingen 
niet, niet tijdig, niet geheel of niet behoorlijk zal (kunnen) nakomen, in staat van faillissement 
wordt verklaard of zijn faillissement zal worden aangevraagd, in surseance van betaling zal 
komen te verkeren of zijn surseance van betaling zal worden aangevraagd, overgaat tot 
liquidatie van zijn bedrijf alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag 
wordt genomen. 
 
Artikel 12 
 
Artikel 12.1 
De algemene voorwaarden worden genoemd de Van Ameyde Marine B.V. Algemene 
Voorwaarden. Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze Van Ameyde 
Marine B.V. Algemene Voorwaarden en die van de opdrachtgever prevaleren de Van 
Ameyde Marine B.V. Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 12.2 
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van de Van Ameyde Marine B.V. 
Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan is de Nederlandse tekst bepalend. 
 
Artikel 12.3 
Wanneer door Van Ameyde Marine B.V. wordt afgeweken van enige bepaling van haar 
Algemene Voorwaarden, hetgeen alleen Van Ameyde Marine B.V. kan doen alsmede in het 
geval dat enige bepaling van de Van Ameyde Marine B.V. Algemene Voorwaarden geheel of 
partieel rechtmatig wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen 
en het niet daarvan afgeweken gedeelte c.q. het niet vernietigde of nietig verklaarde 
gedeelte onverkort van toepassing. 
 
 
Artikel 13 
 
Artikel 13.1 
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het 
auteursrecht, het modelrecht en het octrooirecht, komen aan Van Ameyde Marine B.V. toe 
waarbij geldt dat, voor zover zo’n recht slechts kan worden verkregen, gevestigd c.q. 
gecreëerd door een depot of registratie of een andere rechtshandeling, alleen Van Ameyde 
Marine B.V. daartoe gerechtigd is. 
 
Artikel 13.2  
Alle in het kader van de opdracht door Van Ameyde Marine B.V. tot stand gebrachte films, 
foto’s (elektronische) bestanden, (werk)tekeningen, illustraties, ontwerpen, prototypes, 
maquettes, mallen en ontwerpen, etc. blijven eigendom van Van Ameyde Marine B.V., 
ongeacht of zij aan de opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld. 
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Artikel 14 
 
Indien Van Ameyde Marine B.V. wordt geïnstrueerd om een zaak of goed, al dan niet na 
(door de opdrachtgever) verkregen gerechtelijk verlof, te verkopen c.q. te veilen, zal Van 
Ameyde Marine B.V. zich inspannen om een redelijke marktconforme koopprijs te verkrijgen, 
zulks mede gelet op relevante omstandigheden zoals de staat waarin de zaak verkeert en de 
alsdan geldende marktprijs, etc. Bij zo´n verkoop zal Van Ameyde Marine B.V. steeds 
optreden als agent van de opdrachtgever. Van Ameyde Marine B.V. zal ter zake enige 
gerealiseerde opbrengst rekening en verantwoording afleggen aan de opdrachtgever. Van 
Ameyde Marine B.V. heeft het recht om door de opdrachtgever aan Van Ameyde Marine 
B.V. verschuldigde bedragen te verrekenen met de gerealiseerde opbrengst, welk recht tot 
verrekening zich mede uitstrekt tot vorderingen op de opdrachtgever die niet in rechtstreeks 
verband staan met de onderhavige opdracht c.q. verkoop c.q. veiling. De opdrachtgever zal 
Van Ameyde Marine B.V. vrijwaren voor alle aanspraken, kosten, heffingen, vorderingen, 
aanslagen, boetes, belastingen, verliezen en vorderingen, van welke aard dan ook, die direct 
of indirect ontstaan of in verband staan met de verkoop c.q. veiling. 
 
 
 
Artikel 15 
 
Van Ameyde Marine B.V. kan in het kader van de opdracht al dan niet op verzoek van de 
opdrachtgever enig monster of enige zaak in bewaring nemen. Het staat Van Ameyde 
Marine B.V. vrij om zo´n verzoek tot bewaring te weigeren of om daar voorwaarden aan te 
stellen. Na het eindigen van de opdracht zal Van Ameyde Marine B.V. een in bewaring 
genomen monster of zaak nog zes maanden bewaren, waarna het monster c.q. de zaak zal 
worden vernietigd. Indien Van Ameyde Marine B.V. expliciet instemt met een verzoek ter 
zake door de opdrachtgever, kan deze bewaartermijn van zes maanden worden verlengd. 
Van Ameyde Marine B.V. kan te allen tijde met inachtneming van een redelijke opzegtermijn 
de aanvaarde opdracht tot inbewaringneming beëindigen. Eventuele bewaarkosten, 
vernietigingskosten, boetes en andere met bewaring of vernietiging samenhangende kosten 
komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 
 
Artikel 16 
 
 
Artikel 16.1 
Alle uit of in verband met deze overeenkomst c.q. opdracht tussen Van Ameyde Marine B.V. 
en de opdrachtgever voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Nederlands recht. 
Van Ameyde Marine B.V. en de opdrachtgever kunnen zich beiden wenden tot  de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam. 
 
Rotterdam, Nederland zal de plaats van de rechtszitting zijn. De taal van de rechtszitting is 
Nederlands.  
 
Artikel 16.2 
Onder geschillen worden mede begrepen geschillen die slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd. 
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Artikel 16.3 
Daarnaast heeft uitsluitend Van Ameyde Marine B.V. de bevoegdheid om zich ter invordering 
van een factuur (en andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten en de verdere met 
voornoemde bedragen samenhangende (incasso) kosten) te wenden tot de burgerlijke 
rechter, in welk geval de Rechtbank Rotterdam bevoegd zal zijn, terwijl voorts uitsluitend Van 
Ameyde Marine B.V. de bevoegdheid heeft om te dagvaarden voor de bevoegde rechter in 
het land waar de opdrachtgever of één der opdrachtgevers gevestigd is, in het geval dat de 
betalingstermijn van de factuur wordt overschreden. 
 
Artikel 16.4 
Op de opdracht en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 
 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn door Van Ameyde Marine B.V. gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel op 23 juni 2020. 




