ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Delta Marine Crewing BV te Vlissingen, Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding
tussen DMC en opdrachtgever, op al onze aanbiedingen, correspondentie en op
alle door “Delta Marine Crewing BV, hierna te noemen DMC, aangegane
overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van
toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het beschikbaar stellen
van bemanningsleden, hierna te noemen “Uitzendkrachten” ten behoeven van de
scheepvaart aan opdrachtgevers, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
2. Opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn met de toepasselijkheid
van deze algemene voorwaarden zodra de opdracht tot stand is gekomen.
3. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “Opdrachtgever”
moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in
een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten
inleenovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met
name wordt onder “Opdrachtgever” ook verstaan degene wiens opdracht en voor
wiens rekening zaken worden geleverd. Onder “Opdrachtgever” wordt ook
verstaan alle schepen en bedrijven die hij of zij vertegenwoordigd.
4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden
afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
5. Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de
voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders
indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de
opdrachtgever niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is
slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend
beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.
Door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden gelden enkel en alleen
wanneer deze uitdrukkelijk, schriftelijk door DMC aanvaard zijn.
6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "Uitzendkrachten en
Werknemers", wordt daaronder verstaan het verrichten van diensten en
werkzaamheden aan boord van schepen door personeel van DMC.
Artikel 2. Offertes
1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële
opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen
enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk)
het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst
na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht
wordt door ons te zijn aanvaard.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons
gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot
stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2. De opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven,
gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of
(indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van der order.
Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn order wenst te annuleren of te
wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet
voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot
stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze
periode van 8 dagen.
3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud
van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt
geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen
8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen
geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door
onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen
die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken
en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s)
schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4. Selectie werknemers
1. DMC is vrij in de keuze van de werknemer die zij op grond van een opdracht
beschikbaar stelt.
2. DMC staat er voor in dat de werknemer beschikt over de, met de opdrachtgever
alvorens de opdracht aangegeven, documenten en kwalificaties beschikt.
3. Niet-functierelevante eisen kunnen niet door inlener worden gesteld. Deze zullen
door DMC niet gehonoreerd worden.
4. Wanneer de werknemer niet ten minste éénmaal eerder voor opdrachtgever heeft
gewerkt en hij niet blijkt te beschikken over genoemde bevoegdheden en
kwalificaties, dan zal opdrachtgever zulks uiterlijk aan het einde van de eerste
werkdag van de werknemer met vermelding van redenen op schrift aan DMC
kenbaar moeten maken. DMC zal zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk voor
vervanging te zorgen.
Artikel 5. Arbeidstijd en –voorwaarden
1. De werknemer zal voor een bepaalde tijd of voor de duur van het project ter
beschikking worden gesteld.
2. Onder de duur van de arbeidsovereenkomst is inbegrepen de heen- en terugreis
van de woon- of verblijfsplaats van de werknemer naar of van de plaats van
aanvang of beëindiging van de werkzaamheden.
3. De opdrachtgever zal niet in negatieve zin afwijken, jegens de werknemer, van de
arbeidstijden en rust tijden die ook voor eigen personeel gehanteerd worden.
4. Mocht een collectieve regeling bij de betreffende opdrachtgever van toepassing
zijn, dan zal DMC deze hanteren. Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan
van de overeenkomst melding te maken van de volledige inhoud van genoemde
regeling en enige hieruit voortvloeiende tariefsverhoging aan DMC te voldoen.
5. Indien door opdrachtgever aan werknemer een auto of enig ander voertuig ter
beschikking wordt gesteld is opdrachtgever verplicht DMC hierover te informeren.
Indien de inlener dit nalaat is hij gehouden alle eventueel voortvloeiende schade,
kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die DMC en of werknemer hierdoor
lijdt.

Artikel 6. Doorlenen en aanbieden direct dienstverband:
1. Het staat de opdrachtgever niet vrij om de werknemer ter beschikking te stellen
aan een derde om onder diens leiding en toezicht werkzaam te zijn.
2. Het staat de opdrachtgever niet vrij om rechtstreeks, of via derde, een
arbeidsovereenkomst met de werknemer aan te gaan tijdens de duur van de
opdracht en niet voordat de duur van de opdracht(en) ten minste zes maanden
(180 dagen) is geweest.
Indien men wel wil overgaan tot een direct dienstverband binnen de gewerkte
termijn van zes maanden zal de opdrachtgever DMC een vergoeding verschuldigd
zijn van de resterende dagen tot een maximum van 180 maal het dag tarief.
3. Indien DMC de opdracht krijgt voor alleen werving en selectie dan zal een DMC
een fee berekenen van drie bruto maandsalarissen van de aangenomen
werknemer ofwel 25% van het totale jaarloon inclusief emolumenten. Deze fee zal
moeten worden voldaan zodra de werknemer zijn contract tekent.
Artikel 7. Tarieven
1. Onze tarieven zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. Onze prijzen zijn exclusief kosten voor reis, verblijf, accommodatie, voedsel,
vaccinatie, visum, COC specifieke vlag, kleding (PPE) en een
tewerkstellingswerkvergunning voor de Zeevarenden.
3. Het afgesproken dagtarief voor de werknemer gaat in bij vertrek van huis van de
werknemer tot en met de dag van thuiskomst van de werknemer tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
4. De arbeids-, rust- en werktijden van de uitzendkracht zullen in overeenkomstig
zijn met de tijden die bij de opdrachtgever worden gehanteerd. Bij overschrijding
van de afgesproken werkuren (deze is standaard 12 uur per werkdag) zullen wij
10% van het dagtarief of 125% van het uurtarief per overuur in rekening
brengen.
5. Tenzij DMC haar schriftelijke toestemming heeft gegeven is het aan
opdrachtgever verboden om de werknemer in een andere functie of rang onder te
brengen dan overeengekomen.
6. In geval de uitzendkracht in een lagere functie wordt ingezet aan boord tijdens de
contract periode zal het huidige tarief gehandhaafd blijven.
7. In geval de uitzendkracht aan boord in een hogere functie zal worden ingezet
tijdens het contract zal een nieuw tarief afgesproken worden.
8. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de
overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen
in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in
rekening te brengen.
Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.
Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit
veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging
genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt,
dient hij binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van
ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
9. Zo zich tariefswijzigingen voordoen uit hoofde van wetgeving, CAO-verplichtingen
of enige andere regeling berekent DMC deze met ingang van het tijdstip van
ingang met kennisgeving door aan opdrachtgever.
10. Opdrachtgever verklaard zich akkoord met PDF facturering.
11. De moedermaatschappij van de opdrachtgever garandeert dat alle
betalingsverplichtingen jegens DMC zullen worden gehonoreerd en is als zodanig
als moedermaatschappij financieel aansprakelijk.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. DMC is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe-,
indirecte schade of enige andere vorm van schade, hoe ook genaamd
winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de
opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of
derden ontstaan.
2. Onder lid 1 genoemde volledige uitsluiting lijdt uitzondering wanneer
opdrachtgever bewijs levert dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld
aan de zijde van DMC. In dit geval beperkt DMC haar aansprakelijkheid tot 50%
van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag voor het ter beschikking stellen
van de werknemer die in het nauwste verband staat tot de verwezenlijking van de
schade. DMC heeft het recht om maatregelen te treffen om de schade ongedaan
te maken, voor zover mogelijk.
3. De opdrachtgever zal het door DMC geleverde personeel meeverzekeren op zijn
“Hull & Machinery” en “P&I” polis van het schip.
4. DMC draagt geen verantwoordelijkheid voor schade die, door DMC beschikbaar
gesteld personeel, aan opdrachtgever, ander personeel of derde wordt
toegebracht. Opdrachtgever vrijwaart DMC en haar medewerkers voor eventuele
aanspraken van derde voor schade en/of verliezen welke door DMC ter
beschikking gesteld personeel zou zijn veroorzaakt tijdens het verrichten van
diens werkzaamheden.
Artikel 9. Dienstverband personeel, leiding en toezicht, duur
terbeschikkingstelling
1. Personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever is in dienst van
DMC. Gedurende de periode dat personeel ter beschikking is gesteld aan
opdrachtgever is deze laatste echter gehouden tot het geven van leiding en het
houden van toezicht.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de werknemer te werk te stellen op een
plaats of gebied waar gevaar aanwezig is voor de gezondheid van de werknemer
of waar de veiligheid van de werknemer in gevaar is of kan zijn.
3. Als na aanvang van de werkzaamheden de gezondheid of de veiligheid van de
werknemer in gevaar komt of is gekomen is opdrachtgever verplicht om de
werknemer terstond te repatriëren op haar kosten.
4. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade die de werknemer door of
ten gevolge van de aantasting van zijn gezondheid of bedreiging van zijn
veiligheid heeft geleden.
5. De opdrachtgever zal DMC ten allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens DMC
ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in dit artikel
genoemde verplichtingen en verleent DMC de bevoegdheid haar aanspraken aan
de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens DMC tegen de
opdrachtgever geldend te maken.
6. Op opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid tot uitvoering en naleving van de
door de wet opgelegde werkgeversverplichtingen ten aanzien van veiligheid en
verdere arbeidsomstandigheden, alsmede alle verdere ter plaatse van toepassing
zijnde wetten en/of regelingen.
7. Op basis van de Arbowet en de algemene veiligheid op het werk dient
opdrachtgever er voor te waken dat de werknemer geen alcohol of drugs gebruikt
tijdens het werk. Niet onder invloed is van alcohol of drugs tijdens het werk. Geen
drugs of overmatig alcohol gebruikt buiten werktijd, indien de werknemer bij DMC
in dienst is en als zodanig op een project is tewerkgesteld. Na het nuttigen van
alcohol een alcoholvrije periode in acht houdt van minimaal 8 uur, alvorens weer
met de werkzaamheden wordt aangevangen.

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, door
overmaking op een door ons aangewezen bankrekening en uiterlijk binnen 30
dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van
onze bank of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in
verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan
hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het
niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen
jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige
schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, onverminderd al
onze rechten uit het algemene recht voortvloeiend.
3. Voorts zijn wij dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te
ontbinden, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door
ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de
opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel
de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds
nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente
gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde
bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip
van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met
een minimum van € 250,- dit alles exclusief omzetbelasting.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late
betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou
koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn
betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen
buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige
wijze.
4. Bij faillissement, surséance van betaling, liquidatie, staking van activiteiten of
beslaglegging is DMC gerechtigd om de opdracht doormiddel van een
aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat
ingebrekestelling vereist is.
5. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering
op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente
en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
6. Indien in de financiële positie van opdrachtgever na de totstandkoming van de
overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering
optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere
uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de
betalingsvoorwaarden te vorderen.
7. Betalingen door opdrachtgever aan de werknemer geschieden steeds voor risico
van de opdrachtgever. Door opdrachtgever aan de werknemer betaalde
voorschotten dienen alvorens salarisbetaling en facturatie van de desbetreffende
maand schriftelijk te worden ingediend bij DMC. DMC zal tevens deze aanvraag
tot voorschot eerst moeten goedkeuren alvorens de opdrachtgever tot betaling
kan overgaan. Zonder schriftelijke goedkeuring van het voorschot zal het risico
van een eventueel negatief salaris saldo ten kosten komen van de opdrachtgever.
8. Alle reis- en verblijfskosten zijn tenzij anders schriftelijk is overeengekomen niet
bij de overeengekomen dagtarieven inbegrepen en dienen door opdrachtgever te
worden vergoed.
9. Kosten voortvloeiende uit het tijdig beschikbaar stellen van vervanging in geval
van ziekte zijn voor rekening van opdrachtgever.
10. De facturen van DMC zijn mede gebaseerd op de door opdrachtgever
geaccordeerde urenlijsten. Na accordering zijn fouten op de urenlijsten voor

rekening van opdrachtgever. De handtekening van de kapitein staat voor akkoord
van de opdrachtgever van de urenlijst.
11. Bezwaar naar aanleiding van een ontvangen factuur door opdrachtgever dient
binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur kenbaar gemaakt te zijn aan
DMC. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt niet opgeschort door
melding van het bezwaar.
Artikel 11. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die
van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan
worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht
wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot; oorlog, onlusten en vijandelijkheden van
welke aard ook, blokkade, Staking, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in
ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door
maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)
instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet
tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde
gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te
schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot
schadevergoeding aanspreken tevens zullen verplichtingen uit hoofde van de opdracht
worden ten aanzien van DMC worden opgeschort. Het eventueel geldende dagtarief zal
worden gehandhaafd gedurende de overmacht.
Indien de overmacht een periode van drie maanden overschrijd heeft elk van de partijen
het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere
partij te beëindigen, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Artikel 12. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is
uitsluitend Nederland recht van toepassing.
Artikel 13. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons
aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de
bevoegde rechter te Rechtbank Middelburg.
Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zullen de overige
bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig verklaarde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
DMC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen
worden van kracht zodra de opdrachtgever hiervan door DMC op de hoogte is gesteld.
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