Algemene voorwaarden Alfa Diving B.V.
1. Begripsomschrijvingen
1.1 Onder "opdrachtnemer" worden in deze algemene voorwaarden verstaan het duik- en
bergingsbedrijf Alfa Diving B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
…. (hierna: ‘Alfa Diving’).
1.2 Onder "opdrachtgever" worden in deze Algemene Voorwaarden verstaan diegene die
terzake van de opdracht krachtens artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden jegens
opdrachtnemer verbonden en/of aansprakelijk zijn.
1.3 Onder "duik- en bergingswerkzaamheden" wordt verstaan het verlenen van zaken en
diensten en het aannemen van werk waarbij Alfa Diving (een) duiker(s) en/of duikmateriaal
heeft ingezet of zal inzetten.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alfa
Diving optreedt als (potentieel) leverancier van zaken en diensten, waaronder begrepen
doch niet daartoe beperkt, het verrichten van duik- en bergingswerkzaamheden.
2.2 Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan een eventuele
schriftelijke afwijking kan geen recht voor de toekomst worden ontleend.
2.4 Alfa Diving is eveneens gerechtigd zich te beroepen op voorwaarden van derden, met wie
zij ter uitvoering van haar werkzaamheden een overeenkomst heeft gesloten of door wie
zij is ingeschakeld, dan wel zich te beroepen op enige bepalingen uit dergelijke
voorwaarden of enige met zodanige derden gesloten overeenkomst.
2.5 Wanneer enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of zou worden
vernietigd, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en
wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
2.6 Indien Alfa Diving niet steeds de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, heeft dit niet tot gevolg dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat in de
toekomst niet de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden kan worden verlangd.
2.7Alfa Diving heeft het recht deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De
gewijzigde voorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende
voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande
overeenkomsten zodra aan de afnemer en/of het aangesloten bedrijf de redelijke
mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.
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3. Opdrachtgever
3.1 Zij die voor derden als mede voor hun principaal —al dan niet uitdrukkelijk namens die
principaal werkzaamheden en diensten aan Alfa Diving opdragen of zaken bestellen
verbinden zich, mede en hoofdelijk jegens Alfa Diving tot nakoming van alle uit de opdracht
aan Alfa Diving jegens van haar voortvloeiende verplichtingen en aanvaarden met en door
het enkele verstrekken van de opdracht aan Alfa Diving hun eigen aansprakelijkheid jegens
deze voor die nakoming. De opdrachtgever wordt geacht zich voor deze aansprakelijkheid
bij de principaal te hebben ingedekt.
3.2 Naast en onverminderd de in het vorige lid omschreven gehoudenheid van hen die voor
derden handelen, wordt en blijft hun principaal zelf, mede en hoofdelijk, tot nakoming
van alle uit de opdracht aan Alfa Diving voortvloeiende verplichtingen jegens Alfa Diving
verbonden, ook wanneer zijn identiteit eerst te eniger tijd na het verstrekken van de
opdracht aan Alfa Diving bekend wordt; deze verbintenis wordt geacht —met en door de
opdracht- voor en namens de principaal aanvaard te zijn.
3.3 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Alfa Diving met de overeengekomen
werkzaamheden ongehinderd kan aanvangen en dat de overeengekomen werkzaamheden
een geregelde voortgang kunnen vinden. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en
risico dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en
worden gehandhaafd. De opdrachtgever staat er verder voor in dat Alfa Diving steeds
toegang heeft tot de plaatsen waar zij haar werkzaamheden dient uit te voeren. De kosten
die ontstaan doordat aan een ander niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
4. Aanbieding en totstandkomen van de overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van Alfa Diving zijn vrijblijvend.
4.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand door een uitdrukkelijke bevestiging van Alfa Diving

of doordat Alfa Diving een begin van uitvoering van de overeenkomst maakt.
4.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden
gebracht, komt in afwijking van het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand
indien en zodra Alfa Diving de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze
afwijkingen in het aanbod in te stemmen.
5. Prijzen en kosten
5.1 Is in de aanbieding een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen
prijs. Is in de aanbieding geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen opdrachtgever en
Alfa Diving vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond
van de bij Alfa Diving laatst vastgestelde tarieven en methoden. Is in het laatste geval in de
aanbieding een richtprijs opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer dan een
vrijblijvende schatting van de kosten.
5.2 Tenzij anders is vermeld, zijn de tarieven gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden
gedurende normale dagwerktijd. Overwerk, met inbegrip van avond-,nacht-,zaterdag- en
zondagwerk, werken op een algemene erkende feestdag, wachttijd buiten invloedssfeer
van Alfa Diving en vertraging, welke redelijkerwijs niet door Alfa Diving kan worden
voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.
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6. Uitvoering werkzaamheden
6.1 De werkzaamheden van Alfa Diving zijn uitdrukkelijk beperkt tot de overeengekomen
werkzaamheden. Indien de werkzaamheden van Alfa Diving geen doorgang kunnen
vinden ten gevolge van omstandigheden die niet aan Alfa Diving te wijten zijn, zullen alle
kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever komen.
6.2 Alfa Diving heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden of diensten geheel of
gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer derden of met personeel, dat in dienst is
van een of meer derden. Alfa Diving heeft de volledige vrijheid de volgorde en wijze van
uitvoering van de werkzaamheden te bepalen.
6.3 Alfa Diving verbindt zich om de werkzaamheden en diensten naar beste kunnen en weten
te verrichten, zonder echter voor één en ander enige garantie op zich te nemen.
6.4 Alfa Diving is niet verplicht de werkzaamheden en diensten te verrichten indien en
wanneer en waar dit te haren beoordeling in verband met weers- of andere
omstandigheden te veel gevaar medebrengt of anderszins niet raadzaam is.
6.5 De uitvoering van de werkzaamheden en diensten vangt aan op het ogenblik waarop het
personeel en/of materiaal ter vervulling van de opdracht vertrekt en zij eindigt op het
ogenblik waarop het ingezette personeel en/of materiaal op de vertrekplaats is
teruggekeerd.
6.6 Kwaliteitsbewaking en/of inspecties, uitgevoerd door Alfa Diving, zullen de opdrachtgever

op geen enkele wijze van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de door harer te
leveren en/of te repareren goederen jegens derden ontslaan.
6.7 Een overeengekomen levertijd en/of tijd waarbinnen een zaak geleverd zal worden en/of
de werkzaamheden zullen aanvangen en/of worden uitgevoerd is geen fatale termijn tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering, aflevering c.q. oplevering
dient de opdrachtgever Alfa Diving schriftelijk in gebreke te stellen.
7. Oplevering bij berging
7.1 In geval van berging (waaronder begrepen is het verlenen van hulp) van vaartuigen en
andere voorwerpen zal de uitvoering van de werkzaamheden beëindigd zijn bij de
oplevering van het geborgene. Deze oplevering zal plaatshebben:
- van vaartuigen drijvend ter plaatse der lichting, of op of naast de door Alfa Diving aan
te wijzen wal, of op ponton(s);
- van andere voorwerpen op door Alfa Diving aan te wijzen wal of in lichters.
7.2 De opdrachtgever zal gehouden zijn het geborgene bij oplevering terstond in ontvangst te
nemen. Wal- en/of lichterhuur, alsmede verdere door niet terstond in ontvangst te nemen
ontstane kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.3 Ingeval het geborgene niet terstond in ontvangst wordt genomen, zal Alfa Diving gerechtigd
zijn om, na verloop van twee weken na oplevering, zonder enige voorgaande kennisgeving
en zonder inachtneming van enige formaliteit, het geborgene onderhands of publiek te
verkopen, mits de opbrengst, onder aftrek van het Alfa Diving toekomende, ter beschikking
van de opdrachtgever wordt gesteld. Doordat de opdrachtgever Alfa Diving opdracht voor
het verrichten van diensten heeft gegeven, dan wel doordat hij zaken bij Alfa Diving heeft
besteld, heeft de opdrachtgever aan Alfa Diving een onherroepelijke volmacht tot een
dergelijke verkoop gegeven.
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7.4 Voor het geval het geborgene aan bederf onderhevig is, of de bewaring voor derden gevaar
of hinder dreigt op te leveren, zal Alfa Diving niet gehouden zin genoemde termijn van twee
weken in acht te nemen.
7.5 De kosten voor aanduiding en waarschuwing zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8. Betaling
8.1 Alle betalingen aan Alfa Diving dienen, zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding
of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, te geschieden op de door
Alfa Diving op de factuur aangegeven wijze en binnen de daarop aangegeven termijn.
8.2 Alfa Diving is ten alle tijden onder opgave van redenen gerechtigd gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens (verder) te
presteren.
8.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde prijs niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn
betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt hij zonder dat daartoe een
nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een
contractuele rente van 1% per maand - of deel van een maand - verschuldigd, alsmede een
boete van € 500,--. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover contractuele
rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
8.4 Alle in redelijkheid door Alfa Diving gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening in- en
buiten rechte, zijn voor rekening van opdrachtgever, voor zover deze kosten een in rechte
verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan.
8.5 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, worden alle door hem aan Alfa
Diving verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en kan Alfa Diving de onmiddellijke
betaling daarvan vorderen, vermeerderd met de onder artikel 8.3 genoemde rente en
boete, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Alfa Diving is in dat geval
gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de opdrachtgever op te
schorten totdat al hetgeen ingevolge de vorige zin opeisbaar is geworden is betaald, een en
ander onverminderd het recht van Alfa Diving op volledige schadevergoeding en haar recht
op ontbinding conform artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.
8.6 Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van alle opeisbare facturen die het langst
openstaan. Dit geldt ook in het geval de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
8.7 Tenzij anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever, op eerste verzoek, ten behoeve
van Alfa Diving de nodige zekerheid stellen tot betaling van het verschuldigde bedrag.
9. Zekerheid
9.1 Indien er goede grond bestaat dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet stipt zal
nakomen, is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Alfa Diving terstond
genoegzaam en in de door Alfa Diving gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig
aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de op drachtgever
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daaraan niet voldaan heeft, is Alfa Diving gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten.
9.2 Indien de opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een
daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar
verplichtingen direct opeisbaar.
10. Recht van retentie
Aan Alfa Diving komt een retentierecht toe op al hetgeen Alfa Diving van of voor haar
opdrachtgever onder zich heeft.
11. Ontbinding
11.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke
voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling of onder curatelenstelling van de opdrachtgever of
stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Alfa Diving te harer keuze gerechtigd, zonder
enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende
rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere)
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alfa Diving is in die gevallen voorts
gerechtigd onmiddellijke vordering van het hem toekomende te vorderen.
11.2 Indien de behoorlijke nakoming door Alfa Diving ten gevolge van één of meer
omstandigheden, die niet voor rekening van Alfa Diving komen, waaronder de
omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij
tijdelijk hetzij blijvend, heeft Alfa Diving het recht de overeenkomst te ontbinden.
11.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Alfa Diving komen zijn:
gedragingen van personen, van wie bij de uitvoering van de verbintenissen gebruik wordt
gemaakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Alfa Diving bij de uitvoering van een
verbintenis gebruik maakt; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of
doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door
toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of
oorlogdreiging.
12. Aansprakelijkheid
12.1 Alfa Diving is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in
de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan
hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten
aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden
ontbonden door de opdrachtgever.
12.2 Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme
en/of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel extreme of
onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het
bedrijf van Alfa Diving of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn
bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Alfa Diving of
betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden,
vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en
Alfa Diving BV, Nieuwe Hemweg 3-D, 1013 BG Amsterdam, Rabobank: 10.24.35.561, KvK Amsterdam
34227462, BTW NL 8149.32.472.B01

ondercapaciteit bij Alfa Diving die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde
omstandigheden.

12.3 Alfa Diving aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de
overeenkomst door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is. Tevens is Alfa Diving niet aansprakelijk voor schade
ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Alfa Diving van instructies, adviezen of
opdrachten van opdrachtgever die buiten de uit de opdracht voortvloeiende
werkzaamheden vallen, tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld
of opzet.
12.4 Alfa Diving is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering
van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk
indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij
Alfa Diving werkzame leidinggevenden.
12.5 De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen
hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of
gevolgschade.
12.6 Ieder aansprakelijkheid van Alfa Diving is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke
reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering
of de schade een niet in redelijkheid verzekerbaar risico betreft, is de aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte.
12.7 Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Alfa
Diving kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de opdrachtgever inroepen ter afwering
of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de opdrachtgever worden
aangesproken.
13. Competentie en toepassing Nederlands recht
13.1 Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken
waarbij de rechtbank bevoegd is, is de rechtbank van het arrondissement waarin
opdrachtgever zijn woonplaats heeft, bevoegd.
13.2 Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing.
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