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I –  ALGEMENE BEPALINGEN 
1. Toepasselijkheid 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
door Taurus Boats&Tenders B.V. opgestelde aanbiedingen 
en tussen haar en Opdrachtgever gesloten en te sluiten 
overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden waar Opdrachtgever eventueel naar verwijst, 
wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
 
2. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende 
definities de navolgende betekenissen: 
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene 
voorwaarden. 
Artikel: een in de Algemene Voorwaarden opgenomen 
artikel. 
I.E.-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder 
begrepen maar daartoe niet beperkt tot alle tekeningen, 
ontwerpen, (technische) documentatie, bouwspecificaties, 
computerprogramma's, broncodes, alsmede alle dragers 
van die rechten (hierna gezamenlijk: "I.E.-rechten"), 
waarvan de Opdrachtgever in het kader van de aanbieding 
en/of overeenkomst op enige wijze kennis neemt. 
Opdrachtnemer: Taurus Boats&Tenders B.V. (KvK-nummer: 
72006277). 
Opdrachtgever: degene met wie de Opdrachtnemer een 
overeenkomst heeft gesloten of mogelijk een overeenkomst 
zal gaan sluiten. 
Zaak: de door Opdrachtnemer te leveren of te bewerken 
zaak, waaronder (mede) begrepen het schip, de schepen 
en/of de overige te leveren of te bewerken zaken waarop de 
betreffende overeenkomst tussen Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer betrekking heeft, zowel in geval van 
nieuwbouw, reparatie, refit, conversie of anderszins. 
 
II –  AANBOD 
3.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het aanbod 
vrijblijvend, geeft inzicht in de prijs en vermeldt de 
betalingswijze. Indien en voor zover de aanvaarding van 
Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Opdrachtnemer, 
zijn de betreffende afwijkingen alleen geldig indien en voor 
zover Opdrachtnemer schriftelijk en gespecificeerd met die 
desbetreffende afwijkingen instemt. Opdrachtnemer heeft 
gedurende vijf werkdagen na ontvangst van een aanvaarding 
door Opdrachtgever het recht om haar aanbod te herroepen. 
 
4.Mondelinge toezeggingen door en afspraken met 
(vertegenwoordigers van) Opdrachtnemer binden 
Opdrachtnemer alleen indien en voor zover Opdrachtnemer 
die schriftelijk bevestigt. 
 
5.Opgegeven prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, exclusief belastingen, heffingen of 
opslagen van overheidswege, waaronder BTW. Zij gelden 
slechts voor uitvoering van het werk in gewone werktijd op 
c.q. af het werfterrein. 
 
6.Indien de kosten van uitvoering na uitbrengen van het 
aanbod dan wel na totstandkoming van de overeenkomst 
aan verhoging ondergaan is, is Opdrachtnemer gerechtigd 
deze kosten door te belasten aan Opdrachtgever indien en 
voor zover dat redelijk is. In ieder geval is van 
omstandigheden die verhoging redelijkerwijs rechtvaardigen 

sprake bij verhoging van lonen, van prijzen van grondstoffen 
en/of materialen, en/of van belastingen/heffingen. 
 
7.Kosten verbonden aan het behandelen en/of verzamelen, 
en/of bemonsteren, en/of afvoeren, opslag, transport en het 
vernietigen van materialen, afval, resten en dergelijke die 
mogelijk niet op het aanbod vermeld staan, mogen door 
Opdrachtnemer bovenop de prijs in rekening worden 
gebracht. 
 
III – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
8.Indien het aanbod van Opdrachtnemer wordt aanvaard, 
dan komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat 
Opdrachtnemer de aanvaarding binnen een redelijke termijn 
bevestigt, ofwel met de uitvoering van de werkzaamheden 
aanvangt. Opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden 
met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle 
daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de 
overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. 
 
IV – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
9.Opdrachtnemer heeft het recht bij uitvoering van de 
overeenkomst derden in te schakelen. Voor fouten die 
gemaakt worden door deze derden is Opdrachtnemer 
slechts aansprakelijk met inachtneming van de beperkingen 
van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als vastgelegd 
in artikel 37. 
 
10.Behalve de gebruikelijke en overeengekomen toleranties 
in maat, prestatie of anderszins zijn ook die afwijkingen 
toegestaan die nodig zijn om de gewenste resultaten te 
bereiken of die het gevolg zijn van een veranderde werkwijze. 
 
11.Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer in staat te 
stellen haar werkzaamheden ongehinderd uit te voeren. 
Hiertoe dient Opdrachtgever onder andere de Zaak en alle 
overige door hem voor het werk ter beschikking te stellen of 
te leveren zaken tijdig en geheel gereed voor uitvoering van 
het werk ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. 
Opdrachtnemer mag de Zaak en andere zaken van 
Opdrachtgever verplaatsen, waaronder begrepen te water 
laten en droogzetten. 
 
12.Opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan de 
aanvang van de werkzaamheden uit eigen beweging 
Opdrachtnemer op de hoogte te stellen van de aanwezigheid 
van gevaarlijke materialen, zoals, maar niet beperkt tot, 
asbest en chemische of radioactieve afvalstoffen en van 
maatregelen die met betrekking daartoe in de laatste 90 
dagen zijn getroffen. 
 
Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet 
13.Al hetgeen Opdrachtnemer méér levert en/of presteert 
en/of aanbrengt dan in de overeenkomst uitdrukkelijk en 
specifiek is vastgelegd, betreft meerwerk. Opdrachtgever 
dient daarvoor te betalen, in aanvulling op hetgeen hij reeds 
op grond van de overeenkomst aan Opdrachtgever moet 
betalen, ongeacht of het meerwerk schriftelijk is vastgelegd 
en ongeacht of het meerwerk voorzienbaar was. 
Opdrachtnemer stelt het door Opdrachtgever voor het 
meerwerk verschuldigde bedrag in redelijkheid vast. 
Minderwerk lijdt niet tot verlaging van de overeengekomen 
prijs, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen. 
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Verrekening van meer- en minderwerk 
14.Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij de 
eerstvolgende betalingstermijn of, indien geen 
termijnbetaling is overeengekomen, na voltooiing daarvan. 
Verrekening van minderwerk, in geval zulks schriftelijk is 
overeengekomen, geschiedt bij de eindafrekening. 
Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn 
aan Opdrachtnemer worden verrekend als meerwerk. 
 
Overmacht 
15.In geval van overmacht is Opdrachtnemer bevoegd 
zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het 
werk te schorsen gedurende de periode dat de overmacht 
zich voordoet, hetzij het werk in onvoltooide staat te 
beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding 
gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Opdrachtnemer 
gemaakte kosten zullen terstond en volledig opeisbaar zijn. 
 
16.In deze Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht 
verstaan: elke buiten de macht van Opdrachtnemer 
opkomende omstandigheid – ook al was deze ten tijde van 
het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien 
– die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds 
begrepen, werkstaking door en ziekte van personeel van 
Opdrachtnemer, transportproblemen en computer- en 
andere ernstige storingen. Ook is sprake van overmacht 
indien Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tekort schiet 
als gevolg van tekortkomingen van de door Opdrachtnemer 
dan wel Opdrachtgever ingeschakelde derden. 
 
Oplevering 
17.De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht 
worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. 
Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, geeft 
overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht op 
schadevergoeding, althans nooit meer dan 5 procent van de 
voor het vertraagde werk overeengekomen prijs. 
 
18.De Zaak wordt als opgeleverd beschouwd wanneer 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven 
dat het werk voltooid en bedrijfsklaar is en deze de Zaak dan 
wel verrichte (onderhouds)werkzaamheden heeft 
goedgekeurd dan wel aanvaard, ofwel wanneer uiterlijk acht 
dagen zijn verstreken nadat Opdrachtnemer schriftelijk 
(d.w.z. per fax, e-mail of post) aan Opdrachtgever heeft 
verklaard dat het voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en 
deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te 
keuren dan wel te aanvaarden. 
 
19.Oplevering ontslaat Opdrachtnemer van alle 
aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op dat 
tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. Geringe en/of 
gebruikelijke tekortkomingen en afwijkingen staan aan 
oplevering niet in de weg. 
 
Werkzaamheden door opdrachtgever of derden 
20.Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is 
Opdrachtgever niet gerechtigd om op het terrein van 
Opdrachtnemer respectievelijk op of aan de Zaak of andere 
zaken werkzaamheden uit te (laten) voeren. In overleg met 
Opdrachtnemer kunnen dagelijkse en noodzakelijke 
werkzaamheden door de bemanning worden uitgevoerd.  
 

Opschorting en ontbinding 
21.Indien een overeenkomst niet kan worden uitgevoerd 
wegens overmacht, heeft Opdrachtnemer het recht om hetzij 
de uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten, 
hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, 
zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding 
gehouden zal zijn.  
 
22.Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding 
krachtens artikel 23 heeft Opdrachtnemer het recht op directe 
betaling van de ter uitvoering van de overeenkomst verrichte 
werkzaamheden, dit voor de door Opdrachtnemer in 
redelijkheid daaraan toe te kennen waarden.  
 
23.Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de 
overeenkomst of uit een daarmee samenhangende 
overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond 
bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal 
zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens 
Opdrachtnemer te voldoen, alsmede indien aan de zijde van 
Opdrachtgever sprake is van faillissement, surséance van 
betaling, conservatoire of executoriale beslaglegging op een 
substantieel deel van het vermogen, stillegging, liquidatie of 
geheel of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid 
– van het bedrijf van Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer 
het recht om zonder ingebrekestelling hetzij (i) de uitvoering 
van elk van deze overeenkomsten per direct op te schorten, 
(ii) hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, dit zonder dat 
zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en 
onverminderd de haar verder toekomende rechten. Voorts is 
Opdrachtnemer in de voornoemde gevallen gerechtigd om 
een order zonder ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het 
onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te 
vorderen. Annulering en terugname laten het recht van 
Opdrachtnemer op vergoeding onverlet. In deze gevallen zal 
elke vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct 
en volledig opeisbaar zijn. 
 
24.In geval van opschorting krachtens artikel 23 wordt de 
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek 
van de reeds voldane termijnen, en is Opdrachtnemer 
bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door 
haar gereserveerde, in bewerking genomen en/of 
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en 
andere zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op 
te slaan of te doen opslaan.  
 
25.In geval van ontbinding krachtens artikel 23 wordt de 
overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting 
heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek 
van de reeds voldane termijnen, en is Opdrachtgever 
gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de 
daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke 
waarvan Opdrachtnemer bevoegd is deze zaken, voor 
rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen 
opslaan. 
 
26.Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen 
jegens Opdrachtnemer op te schorten. Opdrachtgever heeft 
niet het recht om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, te vernietigen, te wijzigen ex art. 6:230 lid 2 BW, 
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dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van 
onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW.  
 
Garantie en reclames 
27.Behoudens anders overeengekomen, bedraagt de 
garantietermijn drie maanden en vangt aan na oplevering als 
bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Alle 
garantieverplichtingen van Opdrachtnemer vervallen indien 
Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige 
verplichting jegens Opdrachtnemer. Zaken en materialen die 
door Opdrachtgever zijn toegeleverd of voorgeschreven zijn 
uitgesloten van garantie, net als iedere vorm van 
conservering. 
 
28.Opdrachtnemer zal gebreken aan de Zaak die bij 
(op)levering niet zichtbaar waren gedurende de 
garantieperiode kosteloos herstellen op locatie van 
Opdrachtnemer indien deze gebreken het gevolg zijn van 
tekortkomingen in constructie, materiaal of vakmanschap en 
binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk 
aan Opdrachtnemer zijn gemeld. De herstelplicht is beperkt 
tot herstel van het gebrekkige onderdeel en strekt zich niet 
uit tot herstel van enige andere of verdergaande materiële 
dan wel immateriële schade die het gevolg is van zodanig 
gebrek. Transport- en opslagkosten die gemoeid gaan met 
het herstel van de Zaak komen voor rekening van 
Opdrachtgever. 
29.Ten aanzien van door derden toegeleverde zaken en 
uitgevoerde werkzaamheden zijn de garantieverplichtingen 
van Opdrachtnemer beperkt – in omvang en duur – tot de 
door die toeleverancier daadwerkelijk gegeven garantie. 
Opdrachtnemer zal ter zake van zijn garantieverplichting zijn 
gekweten door overdracht van zijn eventuele aanspraak 
jegens de leverancier(s). 
 
30.Na een ten onrecht beroep op garantie zullen de 
werkzaamheden en kosten door Opdrachtnemer verricht c.q. 
gemaakt bij Opdrachtgever ingevolge artikel 13 in rekening 
worden gebracht.  
 
V - BETALING 
31.Betaling dienst plaats te vinden uiterlijk binnen veertien 
dagen na verzending van de factuur tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. Indien de betaling niet tijdig is verricht, 
verkeert Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtnemer 
bevoegd het werk te schorsen, onverminderd de hem verder 
toekomende rechten. Nadat Opdrachtgever in verzuim is 
gekomen, is Opdrachtnemer bevoegd zonder nadere 
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan 
hem verschuldigde bedrag.  
 
32.Een door Opdrachtgever gedane betaling strekt in de 
eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en 
rente tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het 
langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de 
voldoening betrekking heeft op latere facturen. 
 
33.In geval van verzuim is Opdrachtgever gehouden de door 
Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke incassokosten 
te vergoeden. Deze worden geacht ten minste vijftien procent 
van het openstaande bedrag te zijn. Daarnaast is 
Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim 
vertragingsrente aan Opdrachtnemer verschuldigd van 
anderhalf procent per (gedeelte van een) maand. 

 
Eigendomsvoorbehoud 
34.Opdrachtnemer blijft de eigenaar van alle geleverde en 
nog te leveren zaken, zoals materialen en onderdelen, 
zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn 
betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst 
en reeds eerder gesloten overeenkomsten, met inbegrip van 
hetgeen Opdrachtgever in verband met het tekortschieten in 
zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden. 
 
35.De I.E.-rechten zijn en blijven eigendom van 
Opdrachtnemer dan wel derden-rechthebbenden en gaan 
nimmer over op Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht 
vertrouwelijk om te gaan met I.E.-rechten die door hem in 
verband met de nakoming van zijn verplichtingen te zijner 
kennis is gekomen.  
 
36.Cessie en verpanding van vorderingen uit hoofde van 
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten 
overeenkomsten is, behoudens schriftelijke toestemming 
van Opdrachtnemer, verboden en goederenrechtelijk niet 
mogelijk als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW. 
 
VI – AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER 

37.Opdrachtnemer is, niet aansprakelijk voor enige directe 
dan wel indirecte schade van Opdrachtgever. De uitsluiting 
van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geldt ongeacht de 
grondslag van aansprakelijkheid (zoals niet-nakoming van 
een contractuele verbintenis, onrechtmatige daad, 
verbintenissen tot herstel of ongedaanmaking of anderszins). 
Op dit artikel zal geen beroep worden gedaan in geval van 
opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. 
 
38.Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, en stelt 
Opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van 
derden jegens Opdrachtnemer tot vergoeding van kosten 
en/of schade, waarvoor Opdrachtnemer niet aansprakelijk is 
of zou zijn jegens Opdrachtgever op grond van de Algemene 
Voorwaarden of anderszins. 
 
39.Indien in rechte wordt vastgesteld dat Opdrachtnemer de 
schade die Opdrachtgever lijdt dient te vergoeden, zal deze 
nimmer meer bedragen dan het voor de verleende diensten 
te factureren bedrag en deze zal slechts verschuldigd zijn 
indien en voor zover het voornoemde bedrag wordt 
uitgekeerd door de verzekeraar van Opdrachtnemer. 
 
IX – SLOTBEPALING 
40.De aanbiedingen en/of overeenkomsten, waarop deze 
Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van 
toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht, 
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De 
toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties 
inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken is uitgesloten.  
 
41.Elk mogelijk geschil tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever zal worden beslecht door de bevoegde sector 
van de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam. 
Opdrachtnemer blijft echter bevoegd om Opdrachtgever te 
dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk 
internationale verdrag bevoegde rechter. 


