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I ALGEMEEN  

  

Artikel 1  Definities  

  

Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van het afmeren van een of meerdere 

Duwbak(ken) gebruik maakt van de Ligplaatsen in beheer bij Havenbedrijf alsmede degene die als 

vertegenwoordiger van voornoemde (rechts)perso(o)n(en) (ook) voorbereidende handelingen jegens 

Havenbedrijf heeft verricht voor voornoemd gebruik van de Ligplaatsen of afname van overige 

diensten van het Havenbedrijf;  

  

Contract: een datacontract Poseidon dat is gesloten tussen Cliënt en Havenbedrijf; 

 

Diensten: het bieden van een Ligplaats met alle daarbij behorende werkzaamheden en 

dienstverlening door Havenbedrijf;  

  

Divisie Havenmeester: de afdeling binnen het Havenbedrijf die zich bezighoudt met de publieke taak 

om zorg te dragen voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde scheepvaart in Amsterdam en het 

Noordzeekanaalgebied;  

  

Duwbak: bakvormig, voor lading bestemd vaartuig, zonder eigen beweegkracht (eventueel met 

stuurmotor), dat voor de voortbeweging geduwd wordt door een duwboot of een motorschip;  

 

Havenbedrijf: Havenbedrijf Amsterdam N.V. (Port of Amsterdam) 

 

Ligplaats A en B: een openbare kade, een boei of een paal in beheer bij Havenbedrijf en bestemd 

voor het afmeren van Duwbakken;  

 

Ligplaats A: een Ligplaats gereserveerd voor Duwbakken met een tracker en een Contract; 

 

Ligplaats B: een Ligplaats voor Duwbakken zonder een tracker en een Contract; 

  

Gebied: het havengebied en de havenwateren van Amsterdam, inclusief het IJ;  

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen inzake het Ligplaats nemen met een Duwbak, 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

  

   

II UITVOERING  

  

Artikel 2  Toepasselijkheid  

  

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Cliënt en 

Havenbedrijf betreffende het gebruik van een Ligplaats.  

 

2.2 Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen doet Cliënt afstand van 

de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden en wijst Havenbedrijf de 

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Cliënt uitdrukkelijk van de hand. 

 

2.3.1 Wijzigingen en/of afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald binden 

Havenbedrijf uitsluitend indien en voor zover Havenbedrijf de wijzigingen respectievelijk 

afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.  

 

Artikel 3  Doel, totstandkoming van de overeenkomst en hoofdelijkheid  

  

3.1  Het doel van de Overeenkomst is vastleggen van de voorwaarden voor het gebruik van een 

Ligplaats van Havenbedrijf op een Ligplaats A of B.  



  

1 september 2020 

4  

  

 

3.1   Een Overeenkomst tussen Havenbedrijf en Cliënt komt tot stand wanneer Cliënt gebruik 

maakt van een Ligplaats.  

  

3.3  De in artikel 1 van deze algemene voorwaarden onder Cliënt aangemerkte (rechts)personen 

worden als hoofdelijk debiteur aangemerkt voor de nakoming van alle verplichtingen van 

Cliënt jegens Havenbedrijf.  

 

Artikel 4  Uitvoering van de Diensten  

  

4.1  Op de als bijlage bij deze algemene voorwaarden is opgenomen kaart  zijn de Ligplaatsen 

aangegeven. Cliënt mag van een Ligplaats gebruik maken nadat hij dat heeft gemeld bij de 

Divisie Havenmeester: Duwbakken met een tracker doen dit door middel van de tracker en 

voor Duwbakken die niet over een tracker en een Contract beschikken geldt de opgave voor 

het binnenhavengeld als de melding.  

4.2  De op de kaart die als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen, aangewezen Ligplaatsen 

A  zijn uitsluitend bestemd voor Duwbakken die beschikken over een werkende tracker en een 

Contract. Deze aangewezen Ligplaatsen zijn met een bord aangegeven. Havenbedrijf is 

bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze aanwijzing (aanvullen en beperken ligplaatsen). 

Havenbedrijf maakt wijzigingen tijdig publiekelijk bekend. 

4.3 Duwbakken met een tracker en een Contract mogen ook op andere Ligplaatsen ligplaats 

nemen dan Ligplaatsen A. 

4.4  Onder Diensten in de zin van deze algemene voorwaarden valt niet de uitoefening door 

Havenbedrijf van de publieke taak waar een publiekrechtelijke grondslag voor geldt.  

4.5  Havenbedrijf is gerechtigd de in deze algemene voorwaarden genoemde Diensten naar eigen 

inzicht te verrichten.  

4.6  Havenbedrijf zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg en voor zover 

mogelijk naar de wensen van Cliënt uit te voeren.  

4.7  Havenbedrijf is te allen tijde gerechtigd bij het verrichten van Diensten in het kader van een 

goed havenbeheer Cliënt te verplichten de Duwbak(ken) naar een andere Ligplaats te 

verplaatsen. Havenbedrijf zal van deze bevoegdheid terughoudend gebruik maken. 

4.8  Cliënt aanvaardt hierbij dat de bevoegdheid van het Havenbedrijf als bedoeld in lid 4.7, 

alsmede overige en/of onvoorziene omstandigheden - zoals onder meer een tekort aan 

Ligplaatsen – het verlenen van Diensten kunnen beïnvloeden.   

4.9  Cliënt zal Havenbedrijf steeds tijdig alle voor een deugdelijke uitvoering van de Diensten 

noodzakelijke gegevens verstrekken en daartoe alle medewerking verlenen.  

4.10 Indien Cliënt de noodzakelijke gegevens niet of niet tijdig aan Havenbedrijf verstrekt, is 

Havenbedrijf bevoegd de Diensten niet te verlenen.  

 

III GEBRUIK LIGPLAATS   

   

Artikel 5 Gebruik van de ligplaats 

 

5.1 Cliënt mag de Ligplaats uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden, en is onder geen 

omstandigheid, anders dan na schriftelijke toestemming van Havenbedrijf, gerechtigd derden 

gebruik te laten maken van het aan Cliënt toekomende recht op een Ligplaats. 

5.2 Het afmeren aan en gebruik van een Ligplaats dienen zodanig plaats te vinden dat geen 

schade wordt toegebracht aan de afmeer- en andere voorzieningen die ter plaatse aanwezig 

zijn. 

5.3 Toegebrachte schade aan de Ligplaats wordt onmiddellijk gemeld aan Havenbedrijf. 

5.4 De kosten voor het herstel van schade zijn voor rekening van Cliënt. 

 

Artikel 6  Tarieven  

  

6.1.  Voor het gebruik van de Ligplaats is uitsluitend binnenhavengeld verschuldigd. De 

algemene voorwaarden binnenhavengeld beroepsvaart van Havenbedrijf en 



  

1 september 2020 

5  

  

gemeente Zaanstad (site: www.portofamsterdam.com) zijn van toepassing op de 

opgave, heffing en inning.  

 

Artikel 7 Overige verplichtingen 

 

7.1 Cliënt zorgt ervoor dat hij op en in de directe omgeving van zijn Duwbak geen overlast, in 

welke vorm dan ook, zal veroorzaken. 

 

   

IV OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN  

  

Artikel 8  Aansprakelijkheid  

  

8.1 In geval van aansprakelijkheid voor schade van Havenbedrijf, gaat deze aansprakelijkheid niet 

verder dan het maximale bedrag dat uitgekeerd wordt onder de toepasselijke polis van de 

verzekeraar van Havenbedrijf.  

8.2 De aansprakelijkheid van Havenbedrijf voor activiteiten zoals omschreven in artikel 5 is 

uitgesloten.   

8.3  Indien de verzekeraar van Havenbedrijf niet tot uitkering aan Havenbedrijf overgaat of de 

schade niet onder de dekking van de verzekering van Havenbedrijf valt, is de  

aansprakelijkheid van Havenbedrijf beperkt tot een bedrag van € 500,--  

(vijfhonderd euro) per schadegeval/ gebeurtenis. Samenhangende schadegevallen/ 

gebeurtenissen gelden als één schadegeval/gebeurtenis.  

8.4 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of 

grove schuld van Havenbedrijf.  

8.5 Aansprakelijkheid van Havenbedrijf voor gederfde winst of verminderde opbrengst en overige 

indirecte en gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.  

  

Artikel 9  Overmacht  

  

9.1 Indien Havenbedrijf tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt kan dat 

tekortschieten niet aan Havenbedrijf worden toegerekend indien de nakoming van deze 

verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet 

voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Havenbedrijf is gelegen. Havenbedrijf is 

dan niet in verzuim.  

Dergelijke omstandigheden zijn in elk geval, doch niet uitsluitend: oorlog, terrorisme, 

bezetting, overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, natuurrampen, brand, explosie, 

uitzonderlijk slecht weer, te hoge of te lage waterstand, blokkades, stakingen, tekort aan 

Ligplaatsfaciliteiten.  

9.2 In geval van overmacht is Havenbedrijf bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen op te 

schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de toestand van overmacht 

langer duurt dan één maand hebben zowel Havenbedrijf als Cliënt het recht de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

  

Artikel 10  Vrijwaring  

  

10.1 Cliënt vrijwaart Havenbedrijf tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen 

schade te hebben geleden door het gebruik van het Gebied, dan wel door de Diensten van 

Havenbedrijf aan Cliënt.  

  

Artikel 11  Opschorting en ontbinding  

  

11.1 Indien Cliënt in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting jegens Havenbedrijf, 

alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of stillegging van de activiteiten 

van Cliënt, is Havenbedrijf zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ter zake enige 

vergoeding aan Cliënt is verschuldigd, bevoegd om, te harer keuze, de Diensten geheel of 

http://www.portofamsterdam.com/
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gedeeltelijk de betreffende Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Cliënt, onverminderd de haar 

verder toekomende rechten.  

11.2 Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst op de gronden vermeld in lid 1 van dit artikel   

  wordt elke vordering die Havenbedrijf heeft terstond in haar geheel opeisbaar.  

  

Artikel 12  Verwijderen van een Duwbak/Boete 

  

12.1 Indien Cliënt zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, daaronder 

begrepen het Ligplaats nemen van een Duwbak zonder tracker en een Contract op een 

Ligplaats A, is Havenbedrijf gerechtigd de Duwbak op kosten van Cliënt van de Ligplaats te 

(doen) verwijderen, dit voor rekening en risico van de Cliënt.   

12.2 Voor het Ligplaats nemen van een Duwbak zonder tracker en een Contract op een Ligplaats A 

verbeurt Cliënt een onmiddellijk opeisbare boete van € 50,-- per Duwbak per dag dat de 

overtreding voortduurt. 

  

Artikel 13  Toepasselijk recht en geschillen  

  

13.1 Op deze algemene voorwaarden en al hetgeen daaruit voortvloeit is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing.  

13.2 Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting 

worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter  van de rechtbank Amsterdam.  

  

Artikel 14  Ongeldigheid van een of meer bepalingen  

  

14.1 De ongeldigheid van enige bepaling van de Overeenkomst of van deze algemene 

voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de 

Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.  

14.2 Indien en voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden 

onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig moet 

worden geacht, geldt tussen partijen een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking 

genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte 

bepaling het meest benadert.  

  

Artikel 15  Privacy  

 

15.1 Cliënt is ermee akkoord dat Havenbedrijf de gegevens van Cliënt, waaronder eventueel 

persoonsgegevens, verwerken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Bij de 

verwerking ervan is Havenbedrijf gebonden aan de regels van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 september 2020  

 

 

Amsterdam, de directie van Havenbedrijf 


