Maritieme expertise & projectmanagement Mornout

Algemene voorwaarden MexproM
De algemene voorwaarden van MexproM (Maritieme expertise & projectmanagement Mornout) zijn
van toepassing op alle door MexproM geaccepteerde en uit te voeren opdrachten.

Artikel 1. Definities
MexproM: de gebruiker van deze algemene voorwaarden als opdrachtnemer.
De aankoop- en verkoopkeuring van pleziervaartuigen: Een niet destructief onderzoek naar de
technische en constructieve staat van het vaartuig en de daarbij behorende onderdelen van de
uitrusting, voor zover deze bij de keuring aan boord aanwezig zijn en zijn aangesloten.
De deelkeuring: een onderdeel van de aankoop- of verkoopkeuring vastgelegd in de
opdrachtbevestiging, door beide partijen ondertekend.
Keuringsrapport: rapport met de bevindingen van de door MexproM uitgevoerde keuring opgemaakt
naar aanleiding van de keuring.
De opdrachtgever: de natuurlijk- en/of rechtspersoon die MexproM de opdracht verstrekt via de
opdrachtbevestiging.
(Plezier)vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te
bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. Onder dit begrip valt ook een casco of
een vaartuig in aanbouw.
Projectmanagement: Het voorbereiden, opzetten en begeleiden van (maritieme) projecten met als
doel een tijdig oplevering binnen gestelde kosten en kwaliteitseisen te bewerkstelligen.

Artikel 2. Algemeen
1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Afwijkingen hiervan kunnen alleen schriftelijk of per e-mail worden overeengekomen. Ook zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing op alle nadere overeenkomsten die voortkomen uit het
bovenstaande aanbod of de bovenstaande overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de door een opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Wanneer de algemene voorwaarden vertaald worden naar een andere taal zal in geval van
afwijkingen in de vertaling de Nederlandse tekst prevaleren.
4. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de keuring, het keuringsrapport en de
projectmanagement werkzaamheden. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing ten
aanzien van derden, die op enige wijze rechten willen doen gelden met betrekking tot de keuring,
het keuringsrapport of de projectmanagement werkzaamheden.

Artikel 3. De keuringsovereenkomst
1. Een keuringsovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, waarbij MexproM zich tegenover
de opdrachtgever verplicht om, tegen betaling, een aankoop- of verkoopkeuring te verrichten naar
de technische en of constructieve conditie van het vaartuig en de daarbij behorende en aanwezige
onderdelen / uitrustingsstukken dan wel een (deel)keuring te verrichten naar de technische en of
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constructieve conditie van 1 of meer, vooraf tussen de partijen overeengekomen, onderdelen en
uitrustingsstukken van het vaartuig.
2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de directie van MexproM (BL Mornout).
Daarbij worden de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het burgerlijk wetboek uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 7:404 BW Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn
dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering
van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn
verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer.
Artikel 7:407 lid 2 BW Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen
voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem
kan worden toegerekend.
Artikel 7:409 Lid 1 BW Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn
dood. Lid 2. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht,
verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige
verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

3. De opdrachtgever stemt ermee in dat aan MexproM verleende opdrachten onder hun
verantwoordelijkheid door 1 of meer, door MexproM aan te wijzen medewerkers worden uitgevoerd,
zo nodig door inschakeling van derden.
4. MexproM verricht de keuring conform het door de opdrachtgever meegedeelde doel
(aankoopkeuring, verkoopkeuring, deelkeuring). De resultaten van de keuring zijn niet geschikt voor
enig ander doel dan het doel waarvoor de keuring is uitgevoerd.
5. MexproM voert de keuring uit op basis van de ten tijde van de keuring algemeen bekende stand
van de techniek.
6. Tenzij anders is overeengekomen beperkt de aankoop- of verkoopkeuring zich tot de plaatsen
en deel van het vaartuig die redelijkerwijze toegankelijk zijn en tot alle onderdelen en
uitrustingsstukken van het vaartuig die tijdens de keuring aan boord zijn.
7. MexproM heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen
en of aanvullingen in de overeengekomen opdracht, dan wel onderbreking van de werkzaamheden,
voor zover deze niet het gevolg zijn van oorzaken MexproM toe te rekenen. In geval van extra kosten
zal daar direct melding van gemaakt worden.
8. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar van het vaartuig is draagt de opdrachtgever er zorg
voor dat voor aanvang van de keuring een verklaring, schriftelijk of per e-mail, van de rechtmatige
eigenaar aanwezig is waarin deze verklaart toestemming te geven voor de keuring.
9. Op het moment van de keuring dient het te keuren vaartuig aan bepaalde voorwaarden te
voldoen zodat een goede keuring kan worden uitgevoerd. De opdrachtgever staat ervoor in dat aan
deze voorwaarden is voldaan. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan behoudt MexproM zich
het recht voor de opdracht niet of niet volledig uit te voeren.
10. Annuleren van de opdracht kan schriftelijk of per e-mail geschieden. Er zijn geen kosten aan de
annulering verbonden indien de annulering 5 kalenderdagen voor de afgesproken keuringsdatum
door MexproM ontvangen is. Indien de keuring later wordt geannuleerd, kan MexproM de
overeengekomen kosten in rekening brengen dan wel een afkoopsom vaststellen.

Artikel 4. Andere en/of Bijkomende opdrachten
1. Behalve aankoop- en verkoopkeuringen, als bedoeld in artikel 3, kunnen aan MexproM ook
andere en/of bijkomende opdrachten worden verstrekt zoals opdrachten tot het verrichten van
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projectmanagement, diepgaandere technische inspecties, het geven van adviezen of het verrichten
van toezicht- en/of bouwbegeleidingswerkzaamheden voor pleziervaartuigen en beroepsvaartuigen.
2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdracht” kan zowel de aankoopen verkoopkeuringsopdracht als een andere en/of bijkomende opdracht zoals omschreven in lid 1
van dit artikel 4 bedoeld worden.
3. In geval van het uitvoeren van een opdracht tot taxatie in het kader van een aankoop- of
verkoopkeuring dan wel in het kader van het verkrijgen van een financiering, heeft de opdrachtgever
geen garantie of aanspraken met betrekking tot de door MexproM opgegeven taxatiebedragen,
althans kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 5. De opdrachtbevestiging
De aanvaarding van de opdracht wordt door MexproM schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd
met aanduiding van het onderhevige vaartuig en een beschrijving van de uit te voeren
werkzaamheden. De schriftelijke opdrachtbevestiging is bindend voor wat betreft de vaststelling,
omvang en inhoud van de opdracht.

Artikel 6. Verplichtingen van MexproM
1. MexproM zal de aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren, nauwgezet en
onbevooroordeeld, zoals van hen, als onpartijdige bedrijf, mag worden verwacht.
2. MexproM is verplicht tot geheimhouding jegens derden van wat bij de aanvaarding en de
uitvoering van de opdracht ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de rapportage aan de
opdrachtgever. MexproM verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke
of e-mail toestemming van de opdrachtgever.
3. MexproM staat ervoor in dat de medewerkers of derden, van wiens diensten bij de uitvoering van
de opdracht gebruik gemaakt wordt, zich gedragen zoals in lid 2 van artikel 6 omschreven.
4. Indien nodig geacht door MexproM, of zoals overeengekomen, zal MexproM een
tussenrapportage aan de opdrachtgever verstrekken.
5. MexproM sluit voor beroepsaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 12 van deze algemene
voorwaarden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.
6. MexproM bewaart alle op de opdracht betrekking hebbende documenten gedurende 5 jaar, op
een door MexproM te bepalen wijze.

Artikel 7. Geassumeerde deskundigen
1. De opdrachtgever stemt ermee in dat, indien en voor zover MexproM dit nodig acht voor de
deugdelijke uitvoering van de opdracht, geassumeerde deskundigen bijstand kunnen bieden.
2. Deze deskundigen zullen door MexproM, daar waar nodig geacht, na overleg met de
opdrachtgever worden aangewezen. De kosten voor deze deskundigen komen voor rekening van
de opdrachtgever.

Artikel 8. Gegevens opdrachtgever
1. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze uit eigen beweging, of op verzoek daartoe, aan
MexproM alle informatie en gegevens, welke betrekking hebben op en/of van belang kunnen zijn
voor de opdracht en/of over het betreffende vaartuig tijdig verstrekt.
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2. De opdrachtgever garandeert dat de door hem ter beschikking gestelde/verstrekte informatie,
gegevens, specificaties en dergelijke juist en volledig zijn.
3. De opdrachtgever maakt het vaartuig op eigen kosten gereed voor keuring en/of proefvaart, dit
ter beoordeling van MexproM. Indien het schip niet naar genoegen voor keuring en/of proefvaart
gereed is geldt hetgeen onder artikel 3 lid 9 bepaald is.

Artikel 9. De rapportage
1. Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt MexproM aan de opdrachtgever schriftelijk
rapportage uit van de bevindingen.
2. MexproM zal ernaar streven binnen een aanvaardbare termijn zijn eindrapportage aan de
opdrachtgever ter beschikking te stellen. Een eventueel door MexproM opgegeven levertijd zal
uitdrukkelijk niet als fatale termijn gelden. Bij niet tijdige levering dient MexproM schriftelijk of per email in gebreke te worden gesteld.
3. Uitsluitend op nadrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zal MexproM in overleg met derden
(reparateurs en leveranciers) een kosteninschatting maken van herstelwerkzaamheden die nodig
zijn om de door MexproM geconstateerde gebreken te verhelpen. Aan deze kosteninschatting kan
de opdrachtgever geen rechten ontlenen. MexproM adviseert bij meerdere reparateurs en
leveranciers een offerte aan te vragen.

Artikel 10. Beëindiging en bewaarplicht
1. De werkzaamheden van MexproM zijn beëindigend na het indienen van de rapportage met
betrekking tot de door hun aanvaarde opdracht.
2. Aan- en/of opmerkingen over het uitgebrachte rapport dienen binnen 7 kalenderdagen na het
indienen van de rapportage bij de opdrachtgever, aan MexproM schriftelijk of per e-mail te zijn
kenbaar gemaakt. Als dit niet het geval is gaat de opdrachtgever akkoord met de rapportage.
3. MexproM zal alle gegevens, correspondentie, documenten en andere stukken, die betrekking
hebben op de opdracht gedurende een periode van 7 jaar na het indienen van het rapport bewaren.

Artikel 11. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen vindt de betaling plaats op rekening van MexproM voor aanvang
van de werkzaamheden.
2. Bij incasso maatregelen tegen de opdrachtgever komen alle kosten, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.
3. Klachten inzake de hoogte van de door MexproM verzonden facturen dienen binnen 7
kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk of per e-mail te worden gemeld. Na deze datum wordt
de factuur als aanvaard gezien en geen klachten meer in behandeling genomen.
4. Door MexproM kan een voorschotbetaling gevraagd worden, welk voorschot strekt tot zekerheid
van de door MexproM uit te voeren werkzaamheden. Een voorschot wordt verrekend met de
eindafrekening van de opdracht en er wordt geen rente vergoed over het voorschot. Het is MexproM
toegestaan de uitvoering van de overeenkomst niet eerder aan te vangen of stop te zetten dan wel
op te schorten tot het moment dat genoemde betaling ontvangen is.
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Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. MexproM staat ervoor in dat hun onderzoek voldoet aan redelijke eisen en de keuring heeft
uitgevoerd naar beste weten en kunnen.
2. MexproM is niet aansprakelijk voor enige indirecte kosten en indirecte schade (denk aan gederfd
gebruiksgenot, gederfd vakantiegenot, vertragingsschade, liggeld etc.) die op enigerlei wijze
verband houden met, dan wel veroorzaakt zijn door een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de
uitvoering van de overeengekomen keuring.
3. MexproM maakt nadrukkelijk voorbehoud voor schades en of gebreken die alleen kunnen
worden geconstateerd na destructief onderzoek. Dit destructief onderzoek valt niet onder de
standaard aankoop- en verkoopkeuring.
4. Iedere aansprakelijkheid van MexproM is beperkt tot primair het gedrag, gemoeid met de
opdrachtverlening, maar onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal 50% van het bedrag dat
door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering jaarlijks is gedekt, te vermeerderen
met een eventueel eigen risico.
5. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden, zoals in artikel 7 genoemd, is
uitgesloten.
6. De opdrachtgever vrijwaart MexproM van alle aanspraken van derden met betrekking tot de
uitvoering van de opdracht, dan wel met betrekking tot de door MexproM uitgebrachte rapportage,
waaronder, doch niet uitsluitend, instanties die op basis van de door MexproM opgemaakte
rapportage financieringen hebben verstrekt dan wel partijen die een overeenkomst zijn aangegaan
met de opdrachtgever of derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en MexproM is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing. Geschillen zullen wordt betwist via een door MexproM gekozen rechtbank.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt een gebeurtenis of situatie verstaan die niet te voorzien was en die tot
gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd.
2. MexproM moet overmacht schriftelijk of per e-mail melden bij de opdrachtgever. In overleg wordt
bekeken of en hoe de opdracht verder kan worden uitgevoerd. Als beide partijen overeenkomen de
opdracht te annuleren zijn de kosten gemaakt door MexproM voor de melding van overmacht voor
rekening van de opdrachtgever.
3. MexproM kan zich niet op overmacht beroepen als de overmacht situatie is ontstaan nadat
MexproM in verzuim is geraakt.

Artikel 15. Privacy verklaring & AVG
De privacy verklaring van MexproM is onderdeel van de algemene voorwaarden. In de privacy
verklaring informeert MexproM de opdrachtgeven welke persoonsgegevens er bewaard worden en
hoe deze gebruikt worden. De opgestelde privacy verklaring is in lijn met de AVG (Algemene
Verordening Persoonsgegevens).
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