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1. Artikel 1    Begripsomschrijvingen  

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de 

personenvennootschap, dan wel rechtspersoon in opdracht en/of op wiens verzoek PRO-SEA Underwater 

Inspections een prestatie (heeft) verricht of met wie PRO-SEA Underwater Inspections in gesprek of onderhandeling 

is over het aangaan van een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten. 

Onder opdrachtgever worden ook begrepen zij die voor derden als hun principaal, al dan niet uitdrukkelijk namens 

die principaal, werkzaamheden en diensten aan PRO-SEA Underwater Inspections opdragen, alsmede die principaal 

zelf, terwijl beiden mede en hoofdelijk tot nakoming van alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen jegens 

PRO-SEA Underwater Inspections zijn verbonden.  

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarin Opdrachtgever aan PRO-SEA Underwater Inspections de 

opdracht verstrekt tot het verrichten van Werkzaamheden, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle 

(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.  

1.4. Werkzaamheden: het in opdracht van opdrachtgever door PRO-SEA Underwater Inspections verlenen van 

diensten en/of het aannemen van werk, waarbij door PRO-SEA Underwater Inspections een duikpersoneel en/of 

duikmateriaal wordt/worden ingezet.  

  

2. Artikel 2   Toepasselijkheid   

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking, alle aanbiedingen en offertes, 

alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en PRO-SEA Underwater Inspections alles in de ruimste zin 

van het woord, en maken daar onlosmakelijk deel van uit. Dit voor zover niet door opdrachtgever en PRO-SEA 

Underwater Inspections uitdrukkelijk en schriftelijk van (een deel van) deze voorwaarden is afgeweken. 
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Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst. 

Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten.  

2.2. Door het accepteren van een aanbieding of offerte van PRO-SEA Underwater Inspections , dan wel door het 

ondertekenen van een overeenkomst verklaart opdrachtgever deze voorwaarden te aanvaarden.  

2.3. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot 

latere (rechts)handelingen met PRO-SEA Underwater Inspections , al dan niet voortvloeiende uit een eerdere 

rechtsbetrekking. Eventuele door opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van 

toepassing op rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en PRO-SEA Underwater Inspections  

  

3. Artikel 3    Aanbiedingen en offertes  

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van PRO-SEA Underwater Inspections zijn vrijblijvend, zijn geldig gedurende de in 

de offerte vermelde termijn en kunnen te allen tijde door PRO-SEA Underwater Inspections worden herroepen.   

3.2. PRO-SEA Underwater Inspections kan niet aan haar aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, 

worden gehouden indien opdrachtgever had behoren te begrijpen dat er sprake is van een kennelijke vergissing of 

verschrijving.  

  3.3. Vermelde bedragen zijn, ongeacht de aard van het document, altijd exclusief btw.  

3.4. Aanbiedingen en offertes geven, tenzij expliciet anders vermeld, steeds louter een indicatie van het in rekening 

te brengen honorarium, zulks aan de hand van een schatting van de te besteden tijd en welke schatting, tenzij het 

tegendeel blijkt, wordt gedaan in de veronderstelling, dat de administratie van en verdere gegevens/informatie 

vertrekt door opdrachtgever volledig en ordelijk zijn.  

3.5. Is in de aanbieding/offerte een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs. Is in de 

aanbieding/offerte geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen opdrachtgever en PRO-SEA Underwater 

Inspections vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij PRO-SEA 

Underwater Inspections gebruikelijke (uur)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.   

3.6. Tenzij in de desbetreffende aanbieding/offerte anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op uitvoering 

van aangeboden werkzaamheden, gedurende normale dagwerktijd. Overwerk, met inbegrip van avond-, nacht-, 

zaterdag- en zondagwerk, werken op een algemene erkende feestdag, wachttijd buiten invloedsfeer van PRO-SEA 

Underwater Inspections en vertraging, welke redelijkerwijze niet door de PRO-SEA Underwater Inspections kan 

worden voorzien, komt steeds voor rekening van de opdrachtgever.  

3.7. Door PRO-SEA Underwater Inspections in redelijkheid gemaakte kosten, kosten wegens noodzakelijk  geachte 

inschakeling van derden daaronder begrepen, worden steeds afzonderlijk als verschotten aan opdrachtgever in 

rekening gebracht.  

3.8. Opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en wijzigingen daarvan of daarin kunnen zowel mondeling 

als schriftelijk aan PRO-SEA Underwater Inspections worden verstrekt. Zij zijn voor PRO-SEA Underwater Inspections 

slechts bindend nadat zij door deze schriftelijk zijn aanvaard.   

3.9. De schriftelijke aanvaarding vermeldt of de opdracht een incidenteel, dan wel een doorlopend karakter heeft, bij 

gebreke van welke vermelding de opdracht geacht wordt doorlopend tot het moment van opzegging te zijn gegeven.   

3.10. Behoudens omgaand schriftelijk tegenbericht van opdrachtgever wordt de schriftelijke aanvaarding door PRO-

SEA Underwater Inspections geacht een juiste weergave te zijn van de aan PRO-SEA Underwater Inspections 

verstrekte opdracht.   

3.11. Partijen kunnen door middel van elektronische post, waaronder, doch niet beperkt tot, e-mail, met elkaar 

communiceren. Aan het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen kleven echter risico’s, zoals (maar niet 

beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. PRO-SEA Underwater Inspections is 

niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van deze communicatiemiddelen.  
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4. Artikel 4   Verplichtingen   

4.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat PRO-SEA Underwater Inspections ongehinderd met de 

overeengekomen werkzaamheden kan aanvangen en dat de werkzaamheden een geregelde voortgang kunnen 

vinden. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat alle noodzakelijk veiligheids- en andere 

voorzorgsmaatregelen tijdig en volledig zijn genomen en worden gehandhaafd. Opdrachtgever staat er verder voor 

in dat PRO-SEA Underwater Inspections steeds toegang heeft tot de plaatsen waar zij de werkzaamheden dient uit te 

voeren. De kosten ontstaan doordat aan een en ander niet of niet tijdig is voldaan, zijn geheel voor rekening van 

opdrachtgever.  

4.2. Indien niet aan alle naar mening van PRO-SEA Underwater Inspections noodzakelijke veiligheids- en andere 

voorzorgsmaatregelen is voldaan, is PRO-SEA Underwater Inspections gerechtigd de werkzaamheden op te schorten 

tot het moment dat wel aan alle maatregelen is voldaan. Vertragingen zijn geheel voor rekening en risico van 

opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden de door PRO-SEA Underwater Inspections bestede tijd en gemaakte 

kosten te vergoeden. Indien dit mogelijk blijkt, kan PRO-SEA Underwater Inspections voor rekening van 

opdrachtgever verzorgen dat aan alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen wordt voldaan.   

4.3. PRO-SEA Underwater Inspections bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, doch neemt 

daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.  

4.4. PRO-SEA Underwater Inspections zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend 

professional uitvoeren.   

 

5. Artikel 5   Betaling  

5.1. Betaling van het aan PRO-SEA Underwater Inspections verschuldigde, zal geschieden binnen 30 dagen na 

factuurdatum.  

5.2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, is opdrachtgever vanaf de datum van 

het verstrijken van de betalingstermijn rente aan PRO-SEA Underwater Inspections verschuldigd. De rente bedraagt 5 

% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a BW indien deze hoger is. Bij de 

renteberekening geldt een gedeelte van de maand als een volle maand. Daarnaast komen voor zijn rekening alle 

door PRO-SEA Underwater Inspections te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning of verhaal 

van haar vordering, kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen. 

5.3. Betalingen vinden plaats zonder aftrek of schuldvergelijking.  

5.4. PRO-SEA Underwater Inspections is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst tot het verrichten van 

de werkzaamheden, alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever te eisen deugdelijke zekerheid te stellen 

ter zake van de nakoming van zijn verplichtingen.  

5.5. PRO-SEA Underwater Inspections behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te 

schorten indien opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit eerdere overeenkomsten met PRO-SEA 

Underwater Inspections is nagekomen.  

  

6. Artikel 6   Werkzaamheden  

6.1. De werkzaamheden van PRO-SEA Underwater Inspections zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de 

aanbieding/offerte/overeenkomst en/of opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. Indien de 

werkzaamheden geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden die niet aan PRO-SEA 

Underwater Inspections te wijten zijn, zullen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van opdrachtgever 

komen.   

6.2. PRO-SEA Underwater Inspections heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te 

laten uitvoeren door een of meer derden of met personeel, dat in dienst is van een of meer derden. Het staat PRO-

SEA Underwater Inspections vrij om naar eigen keus de volgorde en wijze van uitvoering van de werkzaamheden te 

bepalen.  
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6.3. PRO-SEA Underwater Inspections is niet verplicht de werkzaamheden te verrichten indien, wanneer en waar dit  

ter harer beoordeling in verband met weers- of andere omstandigheden te veel gevaar medebrengt of het 

anderszins niet raadzaam is.  

6.4. De uitvoering van de werkzaamheden 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.  

6.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle gevolgen ontstaan door het te laat verstrekken van documenten 

en/of instructies of door het verstrekken van onjuiste, onvoldoende of onvolledige documenten en/of instructies.   

 

 Artikel 7   Aansprakelijkheid 

  

7.1. PRO-SEA Underwater Inspections is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de uitvoering van de 

werkzaamheden, noch voor schade die ontstaat uit de (meet)resultaten van de werkzaamheden, tenzij de schade 

gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van PRO-SEA Underwater Inspections Hoofdstuk 5, afdeling 2 van het 

Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. De aansprakelijkheidsbeperking geldt voor alle rechtsgronden voor 

aansprakelijkheid waaronder, maar niet beperkt tot, onrechtmatige daad, wanprestatie en ongerechtvaardigde 

verrijking.  

7.2. Indien in rechte mocht worden geoordeeld dat de aansprakelijkheidsuitsluiting uit het vorige lid geen stand kan 

houden, is de aansprakelijkheid van PRO-SEA Underwater Inspections beperkt tot het factuurbedrag behorende bij de 

werkzaamheden waaruit de schade is ontstaan. PRO-SEA Underwater Inspections is echter niet aansprakelijk voor 

gevolgschade, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.  

7.3. Elk vorderingsrecht jegens de opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 6 maanden nadat de 

werkzaamheden zijn uitgevoerd.  

7.4. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van door PRO-SEA Underwater Inspections  verhuurde 

materialen, kunnen niet op PRO-SEA Underwater Inspections   verhaald worden. 

7.5. PRO-SEA Underwater Inspections regelt en bemiddeld de inhuur van werkschepen, of vaartuigen met of zonder 

schipper. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van door PRO-SEA Underwater Inspections 

ingehuurde werkschepen kunnen niet op PRO-SEA Underwater Inspections verhaald worden. PRO-SEA Underwater 

Inspections is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze werkschepen. Voor bemiddeling voor de inhuur van 

werkschepen wordt een commissie gerekend van 15%. 

 

7. Artikel 8   Schade toegebracht door opdrachtgever  

De opdrachtgever is jegens PRO-SEA Underwater Inspections aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook toegebracht 

of ontstaan in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, aan PRO-SEA Underwater Inspections zelf of diens 

ondergeschikten en/of aan de eigendommen van PRO-SEA Underwater Inspections , respectievelijk diens 

ondergeschikten, dan wel aan door PRO-SEA Underwater Inspections ingeschakelde derden en/of diens 

ondergeschikten en/of aan eigendommen van deze derden, respectievelijk hun ondergeschikten.  

8. Artikel 9   Vrijwaring  

Opdrachtgever vrijwaart PRO-SEA Underwater Inspections tegen aanspraken van derden ter zake van de verrichte 

werkzaamheden.  

9. Artikel 10  Ontbinding  

Naast de uit de wet voortvloeiende rechten aangaande ontbinding, is PRO-SEA Underwater Inspections gerechtigd de 

overeenkomst door een buitenrechtelijke verklaring te ontbinden indien:  

• zij vreest voor een verslechtering van de financiële positie van opdrachtgever;  

• opdrachtgever in staat van faillissement raakt;  
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• opdrachtgever in surseance van betaling raakt;  

• opdrachtgever haar bedrijfsvoering (grotendeels) staakt of voornemens is haar bedrijfsvoering (grotendeels) te 

staken.  

10. Artikel 11  Geschillen  

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 

tussen partijen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg tenzij PRO-SEA Underwater 

Inspections de woonplaats van opdrachtgever zou verkiezen .  


