ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR DE ENERGIEBRANCHE
1.
Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1.
Behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden
van toepassing op alle offertes, prijsopgaven orders, overeenkomsten, diensten en alle daaruit
volgende contracten van ongeacht welke aard, die tot stand zijn gekomen of zijn gesloten door een
lid van de organisatie.
1.2.
Behoudens wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door het lid van de organisatie,
zijn algemene handelsvoorwaarden van een andere partij niet van toepassing en worden expliciet
afgewezen.
1.3.
In geval dat om welke reden dan ook één of meer sub-artikelen van deze algemene voorwaarden
ongeldig zijn, laat dit de geldigheid van de overige (sub-)artikelen onverlet.
2.
Definities
2.1.
Verkoper: het lid van de organisatie dat gebruik maakt van deze handelsvoorwaarden.
2.2.
Koper: een partij die offertes of prijsopgaven opvraagt voor het bestellen van bunkers en/of
diensten en een partij namens wie de genoemde offertes, prijsopgaven, orders en daaruit volgende
overeenkomsten of contracten zijn gedaan.
2.3.
BUNKERS: de bunkerbrandstof en/of smeeroliën die voorwerp zijn van een offerte, prijsopgave,
order of overeenkomst, daaronder begrepen diensten.
2.4.
“Eigenaar” betekent de geregistreerde eigenaar, rompbevrachter of tijdchartereigenaar van het
schip dat de bestelde bunkers ontvangt.
3.
Offertes, prijsopgaven en prijzen
3.1.
Alle offertes en prijsopgaven die zijn verstrekt door Verkoper zijn vrijblijvend voor Verkoper, tenzij
anders bepaald.
3.2.
Een overeenkomst is slechts bindend voor Verkoper nadat deze schriftelijk door Verkoper is
bevestigd, dan wel na aanvang door Verkoper van de uitvoering van de overeenkomst. Indien Koper
reeds leveringen of leveringsverzoeken aanneemt welke beginnen na verloop van 48 uur na de
gestelde verwachte aankomsttijd (ETA) van het schip, dan heeft Verkoper het recht zijn
overeengekomen verkoopprijs uit hoofde van het contract te wijzigen. Dit recht is onder
voorbehoud van enige vordering die Verkoper kan hebben jegens Koper wegens het niet aannemen
van een levering binnen het tijdsbestek van 3 kalenderdagen zoals genoemd in dit artikel.
3.3.
Overeenkomsten die zijn gesloten door makelaars of andere vertegenwoordigers namens Verkoper
zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.
3.4.
De prijzen van Verkoper zijn gebaseerd op belastingen, rechten, kosten en lasten en op het
prijsniveau van ruwe olie of componenten voor bunkers zoals deze bestaan ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst.
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Iedere extra belasting, aanslag, recht of andere last, van ongeacht welke aard en benaming, of
enige verhoging daarvan of prijsverhogingen van ruwe olie of componenten voor bunkers en
verhogingen in bijkomende kosten ten laste van Verkoper als gevolg van veranderingen in de
beoogde bron van levering van Verkoper die ontstaan nadat de overeenkomst is gesloten, zullen bij
de overeengekomen koopprijs worden opgeteld, mits Verkoper Koper hier vooraf over heeft
geïnformeerd. De waarden van prijsopgaven en facturen van Verkoper zijn gebaseerd op een 0tarief voor accijnzen en btw. In geval dat deze accijnzen en/of btw op enig moment en op enige
grond worden geheven, zal de factuurwaarde worden verhoogd met het heffingsbedrag.
3.5.
Alle prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw, tenzij specifiek anders vermeld.
4.
Btw en andere indirecte belastingen
4.1.
Alle bedragen als genoemd in deze Overeenkomst zijn exclusief btw, evenals alle andere indirecte
belastingen als genoemd in deze Overeenkomst. De geldende btw en/of andere indirecte
belastingplicht van relevante transacties en betalingen, wordt bepaald op grond van de regels voor
de werkelijke btw en andere indirecte belastingen die gelden in het rechtsgebied waar een btwbelastbare en/of met een andere indirecte belasting belaste transactie wordt geacht plaats te
hebben.
4.2.
Indien over deze bedragen btw moet worden betaald, dan zal Koper aan Verkoper een bedrag
betalen gelijk aan de btw tegen het op gezette tijden geldende tarief, met dien verstande dat dit
bedrag slechts verschuldigd zal zijn nadat Verkoper aan Koper een geldige btw-factuur heeft
verstrekt (geldig volgens de desbetreffende en werkelijke btw-wetgeving) in verband met dat
bedrag.
4.3.
Koper is verantwoordelijk voor en zal Verkoper vrijwaren tegen alle vorderingen van belasting/douaneautoriteiten in verband met onregelmatigheden met betrekking tot belastingen en/of
rechten en/of heffingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen in verband met
documenten die zijn uitgegeven op naam van Verkoper met betrekking tot de levering, export,
transit en/of import van het Product, ongeacht of er al dan niet sprake is van fouten of nalatigheid
zijdens Koper. Koper zal op eerste verzoek en zonder vergoeding of verrekening alle met terecht
gevorderde belastingen en/of rechten en/of heffingen, boetes en rente en bedragen betaald door
Borgsteller of Verkoper en/of andere derden en alle kosten die zijn gemaakt voor de verdediging
van de zaak voldoen.
4.4.
Beide Partijen zullen al het redelijke in het werk stellen om de Overeenkomst te beheren en de
bepalingen ervan te implementeren overeenkomstig de intentie om, waar redelijk en mogelijk, de
toerekening van betalingsverplichtingen van btw en andere indirecte belastingen tot een minimum
te beperken.

5.
Specificatie (kwaliteit-kwantiteit)
5.1.
De specificaties die aan Koper worden gegeven zijn approximatieve analyses, tenzij door de
leverancier anders is bepaald.
5.2.
De kwaliteitsklasse van bunkers en de beschikbare hoeveelheid daarvan in de laadhavens zijn
volgens de kwaliteitsklassen en hoeveelheden bunkers zoals overeengekomen tussen Verkoper en
Koper.
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5.3.
Wanneer standaardspecificaties worden gegeven, worden de kwaliteitstoleranties aanvaard binnen
de reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid van de geldende testmethodes als beschreven in ISO
8217, zonder compensatie.
5.4.
Met betrekking tot de overeengekomen hoeveelheid staat het Verkoper vrij 5% meer of minder te
leveren, zulks door Koper alsdan te aanvaarden, zonder andere gevolgen dan de overeenkomstige
facturering.
6.
Laadvoorwaarden, levering en risico
6.1.
Koper zal de feitelijke levering van de BUNKERS aanvaarden op de permanente aansluitingen van
het desbetreffende schip op de werf of marine laadterminal in de haven van levering of eventueel
naast binnenschepen of bij het passeren van de scheepsreling, al naar wat zich het eerst voordoet.
6.2.
In alle gevallen gaat het risico in de BUNKERS over van Verkoper naar Koper bij de feitelijke
levering.
6.3.
Koper garandeert dat het respectievelijke schip tijdens alle handelingen in verband met de levering
beschikt over een vrije en veilige kant ten behoeve van de levering.
6.4.
Het verbinden van de toevoerslang met de aansluiting van het respectievelijke schip en het
afsluiten daarvan, alsmede het pompen en alle overige handelingen zullen plaatsvinden onder
leiding en toezicht van de functionarissen van het respectievelijke schip en onder
verantwoordelijkheid van het schip en van Koper.
6.5.
In geval dat Koper om ongeacht welke reden de BUNKERS niet volledig of gedeeltelijk aanvaardt op
de voor de levering aangewezen plaats en tijd, dan zal het Verkoper, onverminderd al diens overige
rechten, vrij staan zich van de BUNKERS te ontdoen of deze op te slaan of enige andere actie te
ondernemen welk deze passend acht, zulks naar goeddunken van Verkoper, onverminderd alle
rechten van Verkoper als beschreven in deze voorwaarden.
7.
Levering
7.1.
Het moment van levering als door Verkoper gegeven is bij benadering, tenzij specifiek anders
overeengekomen.
7.2.
Het moment van levering zal slechts bindend zijn voor Verkoper wanneer alle informatie die
noodzakelijk is voor Verkoper om aan zijn verplichtingen te voldoen tijdig in bezit van Verkoper is
gekomen.
7.3.
In elk geval moet Koper binnen 48 uur, schriftelijk per fax of per e-mail met leesbevestiging (met
uitzondering van zondagen en wettelijke of voor de haven gebruikelijke feestdagen) de lasthebber
van Verkoper in de laadhaven op de hoogte stellen dat het schip gereed is om de levering te
ontvangen.
Koper garandeert dat het schip gereed is om de levering aan te nemen op het overeengekomen
moment van levering.
7.4.
Verkoper heeft het recht de BUNKERS in deelleveringen te leveren, in welk geval iedere
deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

3

7.5.
Schepen zullen worden geleverd zo spoedig als de omstandigheden dit toelaten. Leveringen binnen
het contract worden niet gegarandeerd en het moment zal niet wezenlijk zijn met betrekking
daartoe. Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor overliggeld of voor verliezen wegens opstopping
op de opslag- of leveringsfaciliteiten van Verkoper of wegens eerdere verbintenissen of onvoorzien
opgelopen vertraging van beschikbaar transport. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze
algemene voorwaarden, kan Verkoper uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor schade
wegens late levering, wanneer Verkoper na een nieuwe en expliciete kennisgeving nalaat de
levering uit te voeren.
7.6.
Aan de vertegenwoordiger van het schip wordt een bewijs van levering overhandigd. Op verzoek van
Koper kan aan hem een exemplaar worden verzonden per fax, e-mail of per post. Het niet
verstrekken van het tweede exemplaar ontheft Koper niet van zijn verplichting het factuurbedrag
volledig en binnen de overeengekomen termijn te voldoen.
8. Metingen/kwaliteitscontrole
8.1.
Dichtheden die zijn bepaald voor het omzetten van volumes naar gewicht dienen altijd te worden
bepaald in vacuüm. De hoeveelheid geleverde BUNKERS dient te worden bepaald aan de hand van
de meetinstrumenten van tanks van Verkoper aan wal, of de binnenschepen die de levering
uitvoeren of door de oliemeter van Verkoper, zulks naar keuze van Verkoper. In meettanks aan wal
of binnenschepen meet en controleert de hoofdingenieur van het respectievelijke schip of zijn
vertegenwoordiger samen met de vertegenwoordiger van Verkoper de hoeveelheid BUNKERS die
geleverd worden vanaf de tanks waarvan de leveringen plaatsvinden. Mocht de genoemde
hoofdingenieur of zijn vertegenwoordiger nalaten of weigeren hoeveelheden te controleren, dan
zijn de metingen van hoeveelheden die door Verkoper zijn gedaan zoals voornoemd, definitief en
bindend met betrekking tot de gekochte en geleverde hoeveelheden en in dat geval wordt Koper
geacht afstand te hebben gedaan van alle vorderingen wegens verschillen.
8.2.
Een aanpassing in volume als gevolg van verschillen in temperatuur geschiedt volgens de verkorte
volumecorrectietabel van de ASTM-lP aardoliemeettabellen.
8.3.
Tenzij het verplicht is de kwaliteit vast te stellen op het spruitstuk van het ontvangende schip (doch
slechts voor zover dat dit het geval is), zijn monsters van binnenschepen afdoende en bindend
bewijs van de kwaliteit van de geleverde BUNKERS. Vier (4) representatieve monsters, met inbegrip
van het MARPOL-monster, zullen worden afgenomen aan boord van het binnenschip en, voor zover
van toepassing, vanaf het spruitstuk van het ontvangende schip. De monsters, met inbegrip van het
MARPOL-monster, zullen adequaat verzegeld, ondertekend en gelabeld worden. Twee monsters (of
indien toepassing, twee van elk monster) worden overhandigd aan de functionaris van het schip die
verantwoordelijk is voor de acceptatie van de levering van BUNKERS en/of aan de
vertegenwoordiger van Koper. Het/de overige monster(s) worden gedurende 3 maanden door
Verkoper bewaard. In geval dat de BUNKERS zijn geleverd vanaf een tank aan land (hetzij direct
vanaf de tank aan land of via een binnenschip), naar keuze van Verkoper, is het monster uit de tank
aan land afdoende en bindend bewijs van de kwaliteit van de geleverde BUNKERS in plaats van het
monster van het binnenschip. Later afgenomen monsters zijn niet toelaatbaar als (aanvullend)
bewijs.
9.
Klachten
9.1.
Klachten met betrekking tot een hoeveelheid moeten onmiddellijk na voltooiing van de levering aan
Verkoper kenbaar worden gemaakt. Gebeurt dit niet, dan wordt definitief afstand gedaan van het
recht een klacht in te dienen of om compensatie van ongeacht welke aard te vorderen.
9.2.
Klachten met betrekking tot de kwaliteit moeten schriftelijk binnen 14 dagen na levering aan
Verkoper kenbaar worden gemaakt. Gebeurt dit niet, dan wordt definitief afstand gedaan van het
recht een klacht in te dienen of om compensatie van ongeacht welke aard te vorderen.
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9.3.
Ongeacht of er sprake is van klachten is Koper verplicht de betaling volledig te voldoen en alle
andere verplichtingen na te komen overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
9.4.
In elk geval vervallen vorderingen, tenzij een gerechtelijke procedure is ingesteld voor de bevoegde
rechtbank, 12 maanden na de datum van levering of de datum waarop de levering gedaan had
moeten worden.
9.5.
Wanneer Koper een vordering indient met betrekking tot de kwaliteit van Scheepsbrandstof die is
geleverd uit hoofde van de Overeenkomst, heeft Verkoper het recht en dient Koper, of wanneer
Koper het Schip heeft gecharterd, toe te laten toestemming van de eigenaar te verkrijgen om
Verkoper of Verkopers lasthebber of vertegenwoordiger aan boord van het Schip te laten gaan en de
vorderingen van Koper te onderzoeken, met inbegrip van maar niet beperkt tot inspectie van het
Kapiteinslogboek en/of de motorgegevens van het Schip, en kopieën te maken van deze of andere
documenten en het nemen van monsters/sondering van alle bunkertanks van het schip toe te staan
wanneer Verkoper dit noodzakelijk acht voor zijn onderzoeken, en toegang te krijgen tot de
motorruimten van het Schip. Zal Koper onder geen omstandigheden Verkoper de inzage in deze
documenten weigeren en/of weigeren kopieën te laten maken of het nemen van
monsters/sondering van alle bunkertanks van de hand wijzen. Indien Koper, de Charterer(s), de
Eigena(a)r(en) of vertegenwoordiger(s) van het schip toegang tot het schip, inzage en/of het maken
van kopieën van documenten weigert en/of geen toestemming geeft aan de vertegenwoordiger van
Verkoper voor het nemen van monsters/sondering, dan vormt dit een volledige afwijzing van enige
vordering zijdens Koper.
10.
Betalingsvoorwaarden
10.1.
De betaling van de overeengekomen koopprijs en alle extra gemaakte kosten is onmiddellijk
verschuldigd tegen overlegging van Verkopers handelsfactuur op de wijze zoals overeengekomen ten
tijde van het sluiten van het contract (d.w.z. per fax, e-mail of per post). Onder normale
omstandigheden en onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden zal Verkoper geen
incassomaatregelen treffen binnen een termijn van 30 dagen na de levering, tenzij specifiek een
andere betalingstermijn is overeengekomen en schriftelijk bevestigd. In geval van betaling later dan
de 30e dag - of de andere overeengekomen betaaldag - na de leverdatum, zal een rente van 1,5%
per maand of een deel daarvan verschuldigd zijn.
10.2.
De betaling dient echter onmiddellijk te geschieden in geval van faillissement, vereffening of uitstel
van betaling of een vergelijkbare situatie van Koper of beslag op activa en/of vorderingen van
Koper of in geval van enige andere situatie die naar mening van Verkoper de financiële positie van
Koper nadelig beïnvloedt.
10.3.
De betaling moet worden gedaan zonder enige verrekening, aftrek of compensatie op de
bankrekening als vermeld door Verkoper op de respectievelijke factuur (sub 9.1).
Door het aanvaarden van de Bunkers aan boord van zijn Schip aanvaardt de Eigenaar een
gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van de overeengekomen koopprijs in
geval van wanbetaling om welke reden dan ook door Koper. De Eigenaar wordt in dat geval
medeschuldenaar van de overeengekomen koopprijs jegens Verkoper.
10.4.
In geval van te late of wanbetaling van een (deel van een) bedrag dat aan Verkoper is verschuldigd,
wordt Koper zonder nadere ingebrekestelling geacht in verzuim te zijn. In dat geval heeft Verkoper
het recht een eventuele korting te laten vervallen. Over het nog verschuldigde bedrag is vanaf de
verzuimdatum een rente 1,5% per maand of een deel daarvan verschuldigd.
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10.5.
Betalingen gedaan door Koper dienen, niettegenstaande de beschrijving, worden gecrediteerd met
kosten, vervolgens met rente en daarna volgens facturen in de volgorde van factuurdatum, ook
indien nog niet vervallen.
10.6.
Alle kosten die door Verkoper worden gedragen in verband met de incasso van te late betalingen,
zowel binnen als buiten rechte en in het algemeen alle kosten in verband met enige schending van
deze overeenkomst door Koper, zijn voor rekening van Koper.
10.7.
Verkoper heeft te allen tijde het recht van Koper, op een wijze welke door Verkoper genoegzaam
wordt geacht, zekerheid te verlangen voor de goede nakoming van al diens verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst. Wanneer deze zekerheid niet onmiddellijk wordt verstrekt, heeft
Verkoper het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst(en) te blokkeren totdat Koper de
verlangde zekerheid heeft verstrekt.
10.8.
Onverminderd de andere rechten van Verkoper zal Koper een bedrag van US$ 1.500 verbeuren in
geval van een ongegronde klacht.
10.9. Indien Koper de BUNKERS doorverkoopt aan een volgende koper, cedeert Koper zijn
vordering tot het ontvangen van betaling van de successieve koper aan Verkoper onder de
opschortende voorwaarde dat met betrekking tot Koper een faillissementsaanvraag is ingediend,
een moratorium is aangevraagd of een soortgelijk verzoek is gedaan.
11.
Eigendom
11.1.
Het eigendom in en op de geleverde BUNKERS en/of eigendomsrechten in en op deze BUNKERS
blijven gevestigd bij Verkoper totdat de betaling is ontvangen door Verkoper van alle verschuldigde
bedragen in verband met de respectievelijke levering.
11.2.
Tot aan de volledige betaling van al hetgeen dat aan Verkoper verschuldigd is, ongeacht uit hoofde
waarvan, heeft Koper geen recht de BUNKERS te gebruiken anders dan voor de aandrijving van het
schip, noch voor het combineren, verkopen, bezwaren, verpanden, vervreemden of overdragen van
de BUNKERS aan derden.
11.3.
In geval van schending van overeenkomst door Koper heeft Verkoper, onverminderd alle overige
rechten van Verkoper, het recht de BUNKERS weer in bezit te nemen zonder voorafgaande
gerechtelijke tussenkomst.
11.4.
In geval dat de BUNKERS, geheel of gedeeltelijk, niet meer (vaststelbaar) aanwezig zijn, heeft
Verkoper het recht om zonder voorafgaande kennisgeving beslag te laten leggen op het schip
waaraan de BUNKERS geleverd zijn en/of op andere schepen die het eigendom zijn, geëxploiteerd
of gecontroleerd worden door Koper, en/of op enige andere activa van Koper ongeacht waar ter
wereld deze zich bevinden.
11.5.
Wanneer het eigendom in en op de geleverde BUNKERS is overgegaan op Koper en/of anderen,
verleent Koper een pandrecht op deze bunkers. Koper verleent voorts een pandrecht op enige
andere bunkers die aanwezig zijn op het respectievelijke schip, inclusief combinaties van de
geleverde BUNKERS en andere bunkers. Dit pandrecht zal worden verleend voor alle vorderingen,
ongeacht de herkomst een aard ervan, die Verkoper kan hebben jegens Koper.
11.6.
Koper zal de BUNKERS niet combineren met bunkers aan boord wegens het expliciete doel van het
behoud van het volledige eigendom op de BUNKERS tot de definitieve betaling.
Resterende hoeveelheden aan boord voorafgaand aan de levering door Verkoper worden geacht
eerst te worden gebruikt alvorens deze worden aangevuld.
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12.
Aansprakelijkheid
12.1.
Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzettelijk wangedrag of grove
Nalatigheid zijdens Verkoper zelf.
12.2.
De aansprakelijkheid van Verkoper wegens vertraging of gevolgschade, met inbegrip van maar niet
beperkt tot winstderving of inkomstenverlies en immateriële schade, wordt uitgesloten. In elk geval
zal de aansprakelijkheid of Verkoper nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde van de BUNKERS
die uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst zijn geleverd.
12.3.
Koper zal aansprakelijk zijn jegens Verkoper en verplicht zich hierbij Verkoper schadeloos te stellen
voor alle (te lijden) schade en/of (te maken) kosten door Verkoper wegens contractschending en/of
een fout of nalatigheid van Koper, diens lasthebbers, werknemers en de functionarissen, bemanning
en/of andere personen al dan niet aan boord van het/de respectievelijke schip/schepen.
12.4.
Koper verplicht zich voorts Verkoper schadeloos te stellen in geval een derde een vordering indient
tegen Verkoper in verband met een overeenkomst onder de bepalingen van deze voorwaarden.
Onder een derde wordt verstaan iedere andere (rechts)persoon dan Koper.
12.5.
Werknemers of lasthebbers van Verkoper (daaronder begrepen onafhankelijke (onder)aannemers die
op gezette tijden door Verkoper worden ingezet) zullen nimmer aansprakelijk zijn jegens Koper
voor verlies, schade of vertraging wanneer zij handelen tijdens of in verband met hun
dienstverband en/of lasthebberschap. Onverminderd het bovenstaande zal iedere ontheffing,
beperking, voorwaarde en vrijheid als hierin vervat en ieder recht, ontheffing van
aansprakelijkheid, verweer of immuniteit van ongeacht welke aard die geldt voor Verkoper of
waartoe deze gerechtigd is op grond van deze algemene voorwaarden eveneens beschikbaar zijn en
zich uitstrekken ter bescherming van iedere werknemer of lasthebber van Verkoper handelend als
voornoemd.
13.
Overmacht
13.1.
Er wordt geacht sprake te zijn van overmacht in al die omstandigheden die het Verkoper beletten of
onmogelijk of onredelijk belastend maken de overeenkomst of een deel daarvan uit te voeren, voor
zover deze omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van een of beide partijen.
13.2.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan natuurrampen en gevaren der zee door menselijke
vijanden, vijandigheden, oorlogssituaties (verklaard of niet verklaard), mobilisatie, opstanden,
rellen en civiele onrust, navigatiegevaren, overheidsmaatregelen, onteigening, confiscatie,
vordering, tekort of obstructie van de toevoer van grond- en hulpstoffen, of van de productie-,
fabricage-, meng-, verkoop-, transport- of leveringsfaciliteiten en apparatuur, of van brandstof en
elektriciteit, blokkades, embargo's, arbeidsconflicten, staking, tekort aan arbeidskrachten, brand,
overstroming, storm, sneeuw, vorst en andere natuurrampen, ongevallen, uitval van machines en
andere operationele uitval, verstoring van weg-, binnenwater- en zeeverkeer, bijvoorbeeld
(drijf)ijs, verbod van fabricage en levering, niet-nakoming van verplichtingen en/of contractbreuk
door (onder)leveranciers, export- of importverbod, het nalaten import- of exportvergunningen te
verkrijgen,
onvoorziene
economische
omstandigheden,
verstoring
van
de
markt,
overheidsmaatregelen van nationale of internationale aard, quarantaine, epidemieën,
besmettelijke ziekten, veterinaire maatregelen, evenals omstandigheden die een verstoring hebben
verergerd en voorts onder alle overige omstandigheden die in de handel als overmacht worden
beschouwd. Het niet verstrekken door Koper van gegevens die relevant zijn voor Verkoper in
verband met het nakomen van verplichtingen van Verkoper, vormt overmacht aan de kant van
Verkoper.
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13.3.
In geval of overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de
genoemde omstandigheden.
13.4.
De partij die zich beroept op overmacht zal de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis stellen
van het ontstaan en de beëindiging van enige van de voornoemde omstandigheden.
13.5.
In het geval dat Verkoper als gevolg van overmacht een onvoldoende hoeveelheid bunkers
beschikbaar heeft om al zijn kopers te kunnen bedienen, heeft Verkoper het recht te kiezen welke
verplichting(en) hij zal nakomen en in welke volgorde, en/of de hoeveelheid beschikbare bunkers
evenredig te verdelen tussen de verschillende kopers, daarbij hoeft Verkoper geen bunkers te kopen
ter vervanging van zijn aldus ingeperkte leveringen of gebruik te maken van andere dan zijn
normale transport- en/of andere faciliteiten.
13.6.
In het geval dat Verkoper, als gevolg van overmacht, slechts bunkers van een hogere
kwaliteitsklasse kan leveren, heeft Verkoper het recht deze klasse te offreren en moet Koper de
levering daarvan aanvaarden en de alsdan geldende prijs voldoen.
14.
Annulering
14.1.
Verkoper kan de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk annuleren, of de BUNKERS
geheel of gedeeltelijk (laten) opslaan voor rekening en risico van Koper en de daarbij gemaakte
kosten aan Koper doorberekenen, of Koper volledig aan de overeenkomst houden of andere
maatregelen nemen welke Verkoper passend acht, onverminderd diens rechten op
schadeloosstelling, zonder enige aansprakelijkheid zijdens Verkoper, in een van (maar niet beperkt
tot) de volgende gevallen:
a) wanneer Koper, om ongeacht welke reden, de BUNKERS niet geheel of gedeeltelijk
aanvaardt op de plaats en tijd als bepaald voor de levering;
b) wanneer Koper zijn verplichtingen tot betaling van enig bedrag dat aan Verkoper
verschuldigd is en/of tot het stellen van zekerheid zoals beschreven in deze voorwaarden
gedeeltelijk of in zijn geheel niet nakomt;
c) wanneer het, vóór de datum van levering, duidelijk wordt dat de financiële positie van
Koper naar het oordeel van Verkoper een risico oplevert voor Verkoper;
d) wanneer, in geval of overmacht, Verkoper van mening is dat de aard of duur van de
omstandigheden zodanig is dat de uitvoering van de overeenkomst niet langer verlangd kan
worden.
15.
Milieubescherming
15.1.
Wanneer lekkage optreedt tijdens de levering van BUNKERS, dient Koper onverwijld de zodanige
stappen te nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de gelekte BUNKERS te verwijderen en de
gevolgen ervan te beperken. Verkoper krijgt hierbij toestemming om naar zijn keuze na
kennisgeving aan en op kosten van Koper deze maatregelen te nemen en deze kosten te maken
(hetzij door gebruikmaking van zijn eigen middelen of door onderaanneming met anderen) zoals
redelijkerwijs noodzakelijk is naar het oordeel van Verkoper om de gelekte BUNKERS te verwijderen
en de gevolgen ervan te beperken. Koper zal hieraan meewerken en zodanige ondersteuning bieden
als door Verkoper wordt vereist tijdens het nemen van deze stappen. Alle kosten, vorderingen,
verliezen, schade, aansprakelijkheid en boetes als gevolg van lekken zullen ten laste komen van de
partij die dit heeft veroorzaakt door nalatigheid of omissie. Indien beide partijen nalatig hebben
gehandeld zullen alle kosten, vorderingen, verliezen, schade, aansprakelijkheid en boetes worden
gedeeld tussen de partijen in overeenstemming met de respectievelijke mate van nalatigheid. De
bewijslast om de nalatigheid van Verkoper aan te tonen ligt bij Koper.
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Koper zal aan Verkoper alle documenten en andere informatie met betrekking tot enig lekken of
een programma ter voorkoming daarvan verstrekken, hetzij doordat deze door Verkoper worden
verlangd of vereist zijn volgens de wet- en regelgeving die geldt op de tijd en plaats van levering.
16.
Retentierecht
16.1.
Verkoper heeft een retentierecht op het schip waaraan de BUNKERS geleverd zijn.
17.
Recht en jurisdictie
17.1.
De overeenkomst die met Koper is aangegaan wordt beheerst door het Nederlands recht. De
federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika zijn echter van toepassing op het geding of
sprake is van een maritiem retentierecht. De toepasselijkheid van de CISG wordt uitgesloten.
17.2.
Alle geschillen tussen Verkoper en Koper zullen, naar keuze van Verkoper, worden beslecht (i) door
arbitrage volgens de TAMARA-regels of (ii) door de bevoegde rechtbank van Rotterdam. In geval dat
Koper voornemens is een gerechtelijke procedure aan te spannen tegen Verkoper, zal Verkoper
binnen 8 werkdagen na kennisgeving van een voorgenomen gerechtelijke procedure door Koper
(welke kennisgeving per aangetekende post dient te worden verzonden) mee te delen of deze kiest
voor arbitrage of voor de bevoegde rechtbank van Rotterdam. Onverminderd deze bepaling heeft
Verkoper te allen tijde het recht een gerechtelijke procedure te starten voor rechtbanken die
anders rechtsmacht zouden hebben.
17.3.
Wanneer de hoofdvestiging van Koper buiten Nederland is, dan kiest deze domicilie ten kantore van
de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche/NOVE, Kosterijland 15, 3981 AJ BUNNIK, voor
alle zaken betreffende de offertes, prijsopgaven, overeenkomsten of contracten zoals beschreven in
deze algemene voorwaarden.
18.
De tekst van deze voorwaarden
18.1.
De tekst van deze voorwaarden is op 13 juli 2018 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van
Rotterdam onder documentnummer 41/2018.
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