
 

Scheldewerf Rupelmonde  N.V. – ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
1.ALGEMEEN: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, herstellingen die 
worden uitgevoerd door de Scheldewerf Rupelmonde N.V. (verder SWR genoemd) tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders werd bepaald door SWR. 
Het sluiten van een overeenkomst, aanvaarding van materiaal door de opdrachtgever, geven van een opdracht aan SWR, 
het louter aanbieden van een schip, duwbak, ponton… (verder Materieel genoemd) aan SWR, … houdt bijgevolg van 
rechtswege de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. De algemene voorwaarden en andere algemene 
eenzijdige bepalingen van de opdrachtgever zijn nooit van toepassing, zelfs niet aanvullend. 
 
2.TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST: 2.1 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de 
eerste van volgende data, al naargelang de feitelijke omstandigheden: De datum van ondertekening van het contract 
door de partijen; De datum van ondertekening van de offerte door de opdrachtgever; De datum waarop het schip bij 
SWR ter herstelling wordt aangeboden door de opdrachtgever, eventueel vertegenwoordigd door zijn schipper of 
aangestelde; De datum van afgifte of verzending van de orderbevestiging door SWR. 
2.2 De oorspronkelijk gemaakte afspraak wordt door SWR schriftelijk bevestigd . Indien de opdrachtgever niet akkoord 
gaat, dient hij dit onmiddellijk per kerende en ten laatste 48 uren voor aanvang der werken schriftelijk bekend te maken. 
Voor wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht welke de opdrachtgever na opdrachtbevestiging of de aanvang van de 
werken aanvraagt, geldt inschrijving op de werklijst als bewijs en mag SWR hiervoor een gangbare vergoeding voor in 
rekening brengen. Deze wijzigingen zijn eveneens onderworpen aan de hier voorliggende algemene voorwaarden. 
 
3.GEWICHTEN, AFMETINGEN, CAPACITEITEN: De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, worden 
door de SWR steeds ter indicatie opgegeven. Deze gegegevens verbinden slechts voor zover de overeenkomst ze 
uitdrukkelijk verplicht stelt. 
 
4.AFBRAAKMATERIALEN: Zoals gebruikelijk in de sector en behoudens schriftelijke afwijking worden alle uitgebroken 
materialen eigendom van SWR. 
 
5.CONTROLE: De opdrachtgever wordt geacht, zowel tijdens als na de voltooiing van het werk, of bij oplevering, de 
hoedanigheid van het geleverde werk en van het gebruikte materiaal te controleren of te laten controleren en verifiëren 
door zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers. Deze controles en verificaties worden in de normale werkuren op 
de werkplaats uitgevoerd, nadat met SWR van tevoren dag en uur overeengekomen zijn. De kosten die voortkomen uit 
dit onderzoek of uit de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme zijn ten laste van de opdrachtgever. 
 
6.LEVERINGSTERMIJNEN: 6.1 Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data: 
a)deze die in gemeen overleg bepaald werd; 
b)de dag waarop SWR het voorschot ontvangt dat bij artikel 10.3 bedongen werd; 
c)de dag waarop het voornaamste materiaal bij SWR aankomt; 
6.2 Behoudens andersluidende overeenkomst geven de genoemde leveringstermijnen slechts een indicatie; 
 een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding. 
De termijnen worden steeds in normale werkdagen berekend. 
6.3 Indien de opdrachtgever het Materieel niet in ontvangst neemt, op het ogenblik dat het ter beschikking wordt gesteld 
door SWR, mag de opdrachtgever niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de aan de levering 
verbonden betalingen niet uitstellen. In dit geval heeft SWR tevens van rechtswege recht op de vergoeding voor 
onbeschikbaarheid van de scheepshelling of van de tijzate en dit vanaf de dag na de dag van de terbeschikkingstelling; 
per kalenderdag zal alsdan voor de scheepshelling 50% van het hellingsgeld worden aangerekend en voor de tijzate € 185 
per kalenderdag. 
7.BEWAKING EN BEWARING: 7.1 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, blijven de verzekering en de 
bewaking en de bewaring van het schip tijdens zijn verblijf aan en op de werf ten laste van de opdrachtgever. 
7.2 Zonder afbreuk te doen aan art.11 neemt SWR nooit de verzekering, bewaking en bewaring van het 
Materieel voor haar rekening. Na afloop van de werken dient de opdrachtgever het Materieel dadelijk in ontvangst te 
nemen en het bij SWR te verwijderen. 
7.3 Zo de opdrachtgever in gebreke blijft, kan SWR het schip op kosten en op risico van de opdrachtgever laten 
wegbrengen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de opdrachtgever. 
 
8.WAARBORG: 8.1 De werken worden geacht aanvaard en goed bevonden te zijn na de oplevering of op het ogenblik dat 
het Materieel de werf van SWR verlaat. 
8.2 Later aan het licht komende fouten of storingen ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden door SWR worden 
door SWR onder waarborg aanvaard, voor zover zij niet voortvloeien uit verkeerd gebruik of andere toepassingen dan de 
aanvankelijk bedoelde, en in zoverre het verborgen gebreken betreft die vóór het verlaten van de werf van SWR niet 
vastgesteld konden worden. De garantieverplichting bestrijkt evenmin gebreken die aan het licht komen in materiaal dat 
door de opdrachtgever geleverd werd of voortspruiten uit een door hem opgedrongen concept. 
8.3 De waarborg is uitdrukkelijk beperkt tot het herstel, het wijzigen of de gebeurlijke vervanging van de onderdelen 
of stukken die de goede werking van het Materieel zouden belemmeren ingevolge een gebrek in het ontwerp,  
in de constructie of de montage of een behoorlijk vastgesteld gebrek in het materiaal en met uitzondering van alle andere 
vergoedingen en schadeloosstellingen voor gebruiksderving, voor ongeval of voor gelijk welke andere reden met dien 
verstande dat de herstelling zo spoedig mogelijk door SWR zal worden uitgevoerd. De waarborg zoals hiervoor bepaald, 
is in elk geval beperkt tot het bedrag van de door SWR onderschreven verzekeringspolis en beperkt in de tijd tot 6 
maanden na vertrek van de werf van SWR. De tussenkomst van SWR is daarenboven beperkt tot de tegenwaarde van de 
reparatie in haar eigen beheer. Alle gevolgschade wordt uitdrukkelijk uit de waarborg uitgesloten.  
8.4 Om zich op de rechten, die uit dit artikel voortspruiten, te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever op straffe van 
verval SWR onmiddellijk en per aangetekend schrijven van de gebreken in kennis te stellen. Hij moet alle medewerking 
verlenen om SWR in staat te stellen de gebreken vast te stellen en te verhelpen. De opdrachtgever mag zelf geen enkele 
herstelling uitvoeren of laten uitvoeren zonder de schriftelijke toestemming van SWR. 
8.5 Onder geen beding kan men de normale betalingsverplichtingen opschorten; SWR zal pas beginnen met de reparatie 
onder waarborg van zodra alle verschuldigde bedragen voor de gepresteerde werken betaald zijn. 
8.6 De uitdrukkelijke overeenkomst is dat SWR niet tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden is voor 
persoonlijke ongevallen of voor schade aan andere goederen, dan die waarop de overeenkomst slaat, noch wegens 
gederfde winst, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat deze gevolgen duidelijk te wijten zijn aan grove schuld van SWR. 
8.7 Ten aanzien van door derden toegeleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden zijn de garantieverplichtingen van 
SWR beperkt –in omvang en duur- tot de door die toeleverancier daadwerkelijk gegeven garantie. 
SWR zal terzake van zijn garantieverplichting zijn gekweten door overdracht van zijn eventuele aanspraak tegenover de 
leverancier. 
8.8 Werkzaamheden, onderzoekswerkzaamheden daaronder begrepen, na ten onrechte door opdrachtgever gedaan 
beroep op garantie worden in rekening gebracht. 
 
9.PRIJZEN: 9.1 De prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers van de grondstoffen, lonen en sociale lasten zoals die 
van kracht zijn op de offertedatum. Tenzij anders bepaald zal elke wijziging in deze factoren vanaf de offertedatum tot 
en met het einde van de uitvoering een evenredige prijsaanpassing tot gevolg hebben. 
9.2 Alle huidige en toekomstige belastingen, van welke aard ook, zijn ten laste van de opdrachtgever. 
 
10.BETALING: 10.1 Behoudens andere schriftelijke overeenkomst dienen alle werken en leveringen betaald te zijn 
 vóór het Materieel de werf van SWR verlaat. 
10.2 Alle betalingen geschieden in euro’s en  zijn netto berekend en discontovrij. 
10.3 De Facturen zijn contant betaalbaar. Een voorschot van 30% is onmiddellijk betaalbaar bij de aankomst van het 
Materieel bij SWR. 
10.4 Op alle facturen is vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd gelijk  
aan de wettelijke intrest verhoogd met 3%. 
10.5 Daarenboven is voor elke niet tijdig betaalde factuur eveneens zonder ingebrekestelling en van rechtswege een 
forfaitaire en conventionele schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding wordt berekend als volgt: 
15% op de achterstallige betalingen van minder dan € 2.478,94 en met een minimum van 50€. 
10% op de achterstallige betalingen gelijk aan of hoger dan € 2.478,94 maar minder dan € 12.394,68. 
5% op de achterstallige betalingen gelijk aan of hoger dan € 12.394,68 maar minder dan € 61.973,38. 
2,5% op de achterstallige bedragen gelijk aan of hoger dan € 61.973,38. 

Voor de vaststelling van de toepasselijke percentages wordt enkel rekening gehouden met het totale nog verschuldigde 
bedrag per factuur. 
10.6 Het feit dat er intresten bedongen worden, doet niets af van de eisbaarheid van betalingen op hun vervaldag. 
 
11.FINANCIELE WAARBORGEN: 11.1 SWR behoudt zicht het recht voor om, indien na het sluiten van de overeenkomst 
maar voor de totale betaling van de prijs, blijkt dat het krediet van de opdrachtgever in het gedrang komt of wanneer 
zijn kredietwaardigheid vermindert, garanties te eisen die zij nodig acht voor de goede uitvoering van de 
verbintenissen, zelfs na de levering van de goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist. De krediet- 
waardigheid van de opdrachtgever wordt geacht in het gedrang te komen in o.a. volgende gevallen: aanvraag van 
betalingsuitstel, protest, aanvraag voor minnelijk of gerechtelijk akkoord, beslag op het geheel of een deel van de 
goederen van de opdrachtgever op vraag van de schuldeiser, vertraging in betalingen van de R.S.Z. en/of fiscale 
schulden, enz. 
11.2 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van art.6.1 kunnen de werken, in geval van niet-betaling van 
voorschotten op de gestelde vervaldagen, worden opgeschort tot op de dag van ontvangst van de betaling en wordt de 
leveringstermijn met evenveel dagen verlengd als de betaling is uitgebleven. De kosten veroorzaakt door het blokkeren 
van de werf van SWR wegens deze wachttijd worden de opdrachtgever in rekening gebracht. 
11.3 Wanneer de betalingen zoals voorzien volgens overeenkomst en/of de facturen niet op hun vervaldag betaald 
worden, beschikt SWR, zonder dat hiervoor enige aanmaning vereist is, over een retentierecht op enig Materieel van de 
opdrachtgever. Wanneer de SWR hierdoor geblokkeerd wordt, komen de kosten eveneens ten laste van de 
opdrachtgever en wordt het Materieel slechts vrijgegeven na ontvangst van de door de opdrachtgever verschuldigde 
bedragen in hoofdsom, kosten, intresten en schadevergoedingen. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat SWR dit 
retentierecht ook mag uitoefenen voor onbetaalde facturen welke betrekking hebben op vroegere 
prestaties van SWR. 

12.BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN: 12.1 Als bevrijdende omstandigheden gelden indien zij zich voordoen na de 
totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en allerhande 
omstandigheden zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort 
aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, onwerkbaar of 
onveilig weer, machinebreuk, enz., zelfs indien deze omstandigheden zich voordoen bij toeleveranciers of 
onderaannemers, buiten de wil van partijen. 
12.2 De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook 
van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. 
 
13.BEPERKINGEN VAN DE SCHADEVERGOEDING: Schadevergoeding waartoe SWR jegens de opdrachtgever gehouden 
zou zijn, kan niet méér bedragen dan de prijs die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst 
overeengekomen is. 
 
14.VEILIGHEIDSMAATREGELEN: Vooraleer het Materieel  bij SWR komt, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat 
het volledig gasvrij en brandvrij is en klaar voor de werken. Daarvan dient de opdrachtgever het bewijs te leveren 
d.m.v. een certificaat afgeleverd door een erkend organisme. Noodzakelijke werken, nodig om de gasvrije toestand te 
herstellen of te bestendigen i.v.m. de omvang der werken of de noodzakelijke veiligheid, vallen ten laste van de 
opdrachtgever.  
Op de werf van SWR dienen de opdrachtgever en zijn aangestelden ten allen tijde de nodige PBM’s 
(helm,veiligheidsschoenen…) te dragen en de regels van de SWR te respecteren. De geldende milieuvoorschriften 
dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.  
Bij niet naleving kunnen er sancties worden gesteld en zal de opdrachtgever SWR vrijwaren voor alle hinder die zij 
hierdoor ondervindt.  

15.SLOTBEPALINGEN: 15.1 Voor zover er in voorliggende algemene voorwaarden niet wordt van afgeweken zijn de 
bepalingen van de “Handleiding voor de herstelling van stalen binnenschepen”, een uitgave van FABRIMETAL die 
voldoende bekendheid geniet bij de opdrachtgever, van toepassing. 
15.2 Voor het gebeurlijk in overleg met de scheepseigenaar uitgevoerd over- of nachtwerk, worden de handleiding 
prijzen verhoogd met inachtneming van de op dat tijdstip terzake vigerende wetsbepalingen, besluiten of 
overeenkomsten. 
15.3 Voor werken uitgevoerd in bijzonder moeilijke omstandigheden wordt in akkoord met de 
scheepseigenaar een toeslag van 10 tot 15% op de handleiding prijzen toegepast. Deze toeslag geldt voor werken in 
enge of belemmerde lokalen (o.a. motorkamer – kofferdams – ballastruimten – pieken – kombuizen – kettingbakken), 
in slecht verlichte en verluchte lokalen (o.a. tanks), in vuile of moeilijk bereikbare plaatsen (o.a. machinefundaties). 
 
16.TOEPASSELIJKE WET: De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst. 

17.BEVOEGDE RECHTBANKEN:  
De rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat 
kan voortspruiten uit de overeenkomst, waarvan de factuur alleen reeds het bewijs is, alsmede voor de betwistingen 
die betrekking hebben op de uitvoering van verbintenissen van partijen. 
 
18.ALGEMENE BEPALING : Onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling. 
Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, 
ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, 
nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de 
partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, 
geldige, niet-nietige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking. 
 
19.WERKZAAMHEDEN DOOR DE OPDRACHTGEVER OF DERDEN:  
19.1 Zonder schriftelijke toestemming van SWR is de opdrachtgever niet gerechtigd om op de werf van SWR 
respectievelijk op of aan het voorwerp of een andere zaak, werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren andere 
dan dagelijkse routinewerkzaamheden door de bemanning. 
19.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door het Materieel of andere zaken van de opdrachtgever, door 
de bemanning, door hem ingeschakelde derden of zijn personeel aan SWR wordt berokkend ongeacht of de 
opdrachtgever terzake een verwijt kan worden gemaakt. De opdrachtgever is gehouden  SWR te vrijwaren terzake van 
schade die verband houdt met hun aanwezigheid op de werf van SWR ongeacht of die schade aan de werf van SWR te 
wijten is.  
 
20 PERSOONSGEGEVENS 
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de 
overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering 
van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 
De verwerkingsverantwoordelijke is Scheldewerf Rupelmonde nv, Gelaagstraat 51, 9150 Rupelmonde. Deze 
persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit 
noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. 
 
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt 
er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de 
persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van 
ons en onze medewerkers zou ontvangen. 
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn 
rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 
 
Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals  terug te vinden op onze website 


