DUWBAKKENVERHUURCONTRACT
Artikel 1 – Object
1.1
Verhuurder verhuurt aan huurder, gelijk huurder huurt van verhuurder de duwbak “A”
groot circa “B” ton.
Artikel 2 – Periode
2.1
De huur wordt aangegaan voor de minimum periode van “C” dagen vanaf “D”.
Nadien wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Huurder kan na deze minimum
periode de huur schriftelijk, per email of per fax opzeggen met een opzegtermijn van 24
uur.
Huurder kan na deze minimum termijn de huur schriftelijk, per email of per fax
opzeggen, hetgeen tot gevolg heeft dat de duwbak na leegkomst op de volgens artikel 7.2
bepaalde plaats dient te worden terug geleverd, bij welke teruglevering de overeenkomst
eindigt. Direct bij het eindigen van het huurcontract dient de duwbak te worden
teruggeleverd. Levering geschiedt te “E”.
Artikel 3 – Gebruik
3.1
De huurder zal de duwbak uitsluitend mogen gebruiken voor de opslag/het vervoer van
alle voorkomende ladingen voor zover de duwbak daarvoor gecertificeerd is (technisch
certificaat) – echter uitdrukkelijk met uitzondering van ladingen waarvan valt te voorzien
dat die schade veroorzaken van welke aard dan ook – o/over de bevaarbare
binnenwateren van Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland
met dien verstande dat aan de zeezijde de grens wordt gevormd door de kustlijn, waarbij
voor Nederland de vaart op de Waddenzee is inbegrepen, terwijl voor de zeegaten de
grens wordt gevormd door de lijn die de uiterste landkoppen of havenhoofden met elkaar
verbindt en voor de Westerschelde is de grens de denkbeeldige lijn Vlissingen-Nieuwe
Sluis, echter voor zover het (technisch) certificaat van de duwbak vervoer op het
vaargebied toelaat.
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Artikel 4 – Verbod van doorverhuur
4.1
Het is huurder niet toegestaan de duwbak door te verhuren, behoudens schriftelijke
toestemming van de verhuurder.
Artikel 5 – De huurprijs
5.1
De huurprijs bedraagt € “F” per dag (exclusief eventuele BTW).
5.2
De huur is betaalbaar per 30 dagen (of zoveel minder dagen als de overeenkomst duurt)
binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking.
5.3
De huurprijs wordt berekend vanaf het begin van de huur volgens artikel 2 tot aan het
tijdstip dat de duwbak op de in artikel 7 bepaalde plaats is teruggeleverd. Een deel van
een dag geldt als gehele dag.
Artikel 6 – Zorgplicht
6.1
De huurder is verplicht voor de duwbak als goed huisvader zorg te dragen.
Artikel 7 – Staat van de duwbak/Teruglevering
7.1
De duwbak wordt schoon, droog en in goede staat opgeleverd. Indien de huurder niet bij
het begin van de overeenkomst aanmerkingen heeft gemaakt ten aanzien van de schone-,
droge- en goede staat van de duwbak, wordt die behoudens tegenbewijs geacht te zijn
opgeleverd schoon, droog en in goede staat.

Duwbakkenverhuurcontract

Pagina 2

7.2
De teruglevering van de duwbak geschiedt te “G” en in dezelfde staat waarin die is
geleverd. De schade die ontstaat door laden en lossen ook al is die inherent aan de lading,
is voor rekening van huurder, echter met inachtneming van artikel 9.1. Schade gemoeid
met de verlette tijd in verband met reparatie van de duwbak door schade ontstaan tijdens
de huurperiode is voor rekening van de huurder. De hoogte van de schade per dag ter
zake van verlette tijd wordt gefixeerd op het bedrag van de huurprijs van artikel 5 lid 1
per dag.
7.3
Zowel de huurder als verhuurder kunnen verlangen dat een in- en/of uithuur rapport
wordt opgemaakt. Bij voorkeur zullen de partijen daartoe gezamenlijk een expert
benoemen wiens oordeel bindend is. Indien één der partijen dat wenst, wordt echter door
ieder der partijen een expert benoemd. In het eerste geval dragen beide partijen de kosten
op fifty fifty basis, in het tweede geval draagt ieder der partijen de kosten van de door hen
benoemde expert.
Artikel 8 – Exploitatiekosten
8.1
Alle exploitatiekosten zoals havengeld, vaartrechten, andere rechten etc. zijn voor de
rekening van de huurder.
Artikel 9 – Gebruik voor risico en rekening huurder
9.1
De exploitatie, dat wil zeggen het gebruik van de duwbak geschiedt door de huurder en
geschiedt voor rekening van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor schade die
gedurende de huurperiode aan de duwbak door het gebruik daarvan ontstaat, waaronder
ook hulploon vorderingen. Averij-grossebijdragen en andere schade door ongevallen,
voor zover die schade niet betreft normale slijtage (echter onverminderd hetgeen omtrent
schade door laden en lossen is bepaald in artikel 7) en voor zover die niet door
verzekering wordt gedekt. Echter blijft de verhuurder aansprakelijk tegenover de huurder
voor schades die ontstaan door gebreken aan de duwbak, die reeds bestonden voor ingang
van de huur en de verhuurder kenbaar waren althans behoorden te zijn maar niet door
hem gemeld alsmede die na ingang van de huur zijn ontstaan en aan de verhuurder
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kunnen worden toegerekend. De huurder is tevens aansprakelijk voor schade in de zin
van artikel 8:1030 BW.
9.2
Wat betreft het duwwerk dat ten aanzien van de duwbak zal worden verricht, geldt echter
een dat huurder is gehouden alle duwwerk ten aanzien van de duwbak te laten verrichten
op basis van de Algemene Duwconditiën 2004, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank
te Rotterdam op 11 november 2004 onder nummer 123/04, of bij grensoverschrijdend
vervoer naar Duitsland de Europese Duwcondities 2007. Indien het duwwerk door
huurder in eigen beheer geschiedt, wordt de verhouding tussen huurder en verhuurder ten
aanzien van dat duwwerk beheerst door de Algemene Duwconditiën 2004 of in
voorkomend geval de Europese Duwcondities 2007.
9.3
De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor vorderingen van derden indien krachtens
deze overeenkomst die vordering voor rekening en/of risico van de huurder komt.
Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden,
indien van hem mocht blijken dat de huurder een of meer verplichtingen uit deze
overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement en/of surseance van betaling
verkeert. De huurder blijft onverminderd aansprakelijk, ook voor de gevolgen van de
ontbinding.
Artikel 10 – Verzekering
10.1
Verhuurder zal de duwbak gedurende de gehele huurperiode verzekerd houden volgens
de Nederlandse Beurscasco-polis voor de binnenvaart 2006, danwel gelijkwaardige
voorwaarden, waarbij verzekeraars tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid van
degene die de schade heeft veroorzaakt, de door hen betaalde schade niet verhalen op de
huurder, degene, die zich op de duwbak bevindt net uitdrukkelijke of stilzwijgende
machtiging van iemand die tot machtigen bevoegd is, alsmede de werkgever van de
hiervoor genoemde personen, indien deze in die hoedanigheid voor aansprakelijk is. Per
schade geval dat door de cascoassuradeuren wordt gedekt, is door huurder het dan
geldende eigen risico, echter met een maximum van € 3.500,- per schadegeval, aan
verhuurder verschuldigd.
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10.2
Huurder is verplicht gedurende de gehele huurperiode zijn “P&I risico’s” ter zake van het
gebruik van de duwbak te verzekeren volgens een algemeen gebruikelijk polis.
Verhuurder is verplicht gedurende de gehele huurperiode zijn “P&I” risico’s ter zake van
de duwbak te verzekeren volgens een algemeen gebruikelijke polis.
10.3
Huurder dient iedere schade/alle ongevallen direct te melden aan verhuurder. Bij
nalatigheid daartoe is de huurder schadeplichtig voor de schade die door late melding
mocht ontstaan.
Artikel 11 – Vervoerder
11.1
Huurder vrijwaart verhuurder terzake van welke aanspraken van wie dan ook jegens
verhuurder in zijn eventuele hoedanigheid van vervoerder in de zin der Wet.
Artikel 12 – Certificaten
12.1
De duwbak wordt geleverd in het bezit van: een geldig (technisch) certificaat voor de
duur van deze huurovereenkomst.
Artikel 13 – Bevoegde rechter
13.1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die uit deze
overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden is de Rechtbank te Rotterdam
bevoegd.
Artikel 14
14.1
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als Duwbakkenverhuurcontract.
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