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Afdeling Maritieme Diensten 

1. De schipper neemt het schip namens de opdrachtgever/eigenaar/reder in 

beheer.

2. De opdrachtgever/eigenaar/reder geeft de verantwoordelijkheid voor de 

bedrijfsvoering over aan de schipper. De schipper is bij het uitvoeren van de 

afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. De schipper verricht de 

overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of 

leiding door de opdrachtgever/eigenaar/reder.    

3. De schipper kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een 

ander laten verrichten indien hij dit tevoren aan de eigenaar heeft medegedeeld 

en de schipper zich met die ander kan verenigen. De 

opdrachtgever/eigenaar/reder kan slechts een ander weigeren indien deze niet 

aan een aantal tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet. De 

schipper blijft echter te allen tijde jegens de opdrachtgever/eigenaar/reder 

aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij de desbetreffende 

werkzaamheden zelf verricht heeft.    

4. De schipper brengt de opdrachtgever/eigenaar/reder voor de afgesproken 

periode een bedrag exclusief btw, vermeerderd met de wettelijk te berekenen 

btw in rekening.    

5. De in het kader van de opdracht door schipper gemaakte onkosten in verband 

met de bedrijfsvoering (havengelden, gasolie, was, gas, reparaties, onderdelen, 

gereedschappen, verf, etc.) worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening 

gebracht conform artikel 7: 403 lid 2 BW. De schipper zendt de 

opdrachtgever/eigenaar/reder een gespecificeerde factuur inzake honorarium 

en onkosten.    

6. De opdrachtgever/eigenaar/reder draagt er zorg voor dat het schip voor de 

veilige vaart is uitgerust, technisch in goede en representatieve staat verkeert 

en dat de nodige kaarten, boekwerken, vergunningen en overige geldige 

papieren (meetbrief, marifoon-machtiging, CVO/CVD, vaarvergunning, 

verzekeringspolis) aan boord zijn.

7. De opdrachtgever/eigenaar/reder dient het schip voldoende te hebben 

verzekerd tegen schade, aansprakelijkheid en andere calamiteiten.
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8. De schipper is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de 

opdrachtgever/eigenaar/reder, diens personeel en/of derden, van welke aard 

dan ook, voorvloeiend of verbandhoudend met de overeenkomst.

9. Schipper en opdrachtgever/eigenaar/reder komen uitdrukkelijk overeen dat er 

tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van de 

werkzaamheden. Beide partijen beogen nadrukkelijk dat tussen hen een 

verhouding bestaat als bedoeld in art. 7: 400 e.v. B.W.   

10. De schipper verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de 

zelfstandige uitoefening van zijn beroep. Het over het overeengekomen 

honorarium verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting en premies sociale 

verzekering is voor rekening van de schipper. Het door de 

opdrachtgever/eigenaar/reder aan de schipper verschuldigde bedrag aan 

honorarium is inclusief het door de schipper te betalen bedrag aan 

inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.    

11. Ieder der partijen kan de samenwerking beëindigen zonder rechterlijke 

tussenkomst.

12. Zowel opdrachtgever/eigenaar/reder als de schipper hebben het recht om 

ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de 

overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

13. Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing. Alle

geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen 

aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Leeuwarden.   

Harlingen, 14 sepember 2019
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