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                                    SPECIALE VOORWAARDEN  

                                          NEDERLAND 
Diensten/Verhuurdiensten ten aanzien van Zwaar Hijswerk/Zwaar Transport – mei 2022 

        
  

DEEL I – TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE 

 

Deze Speciale Voorwaarden Nederland – Diensten/Verhuurdiensten ten aanzien van Zwaar Hijswerk/Zwaar Transport mei 2022 
(‘Speciale Voorwaarden’) zijn een aanvulling op en worden uitgelegd en geïnterpreteerd als een aanvulling op de Algemene 
Voorwaarden (Nederland) Diensten/Verhuurdiensten ten aanzien van Zwaar Hijswerk/Zwaar Transport – versie mei 2022 ("Algemene 
Voorwaarden"). Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en 
Onderneming betreffende Diensten en/of Huurdiensten. Onderneming doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van eventuele 
andere (speciale) voorwaarden die worden gehanteerd door en/of waarnaar wordt verwezen door Onderneming met betrekking tot de 
(Huur)Diensten. In geval van enige discrepantie, dubbelzinnigheid, inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen deze Speciale Voorwaarden 
en de Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Speciale Voorwaarden. 

 

DEEL II – SPECIALE VOORWAARDEN 

 

Toepasselijk recht 

Algemene 
Voorwaarden - 
artikel 9.1.1 

Het artikel waarnaar verwezen wordt, wordt volledig vervangen door de volgende tekst: 
 
"9.1.1 De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht”. 

Geschillen 

Algemene 
Voorwaarden - 
artikelen 9.2.1 and 
9.2.2  

De artikelen waarnaar verwezen wordt, worden volledig vervangen door de volgende tekst: 
 
"9.2.1 Een Partij kan de andere Partij schriftelijk in kennis stellen van het ontstaan van een Geschil. De Partijen 
zullen, in eerste instantie, trachten het Geschil op te lossen door in goed vertrouwen met elkaar in 
onderhandeling te treden. Indien de Partijen binnen dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van 
kennisgeving, geen overeenstemming weten te bereiken over de oplossing van het Geschil, dan mag elke van 
de Partijen het Geschil voorleggen aan de in artikel 9.2.2 bedoelde rechter of arbitrage-instantie. 
9.2.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en die niet in overeenstemming 
met artikel 9.2.1 via onderhandelingen in goed vertrouwen worden opgelost, worden met uitsluiting van andere 
rechtbanken uitsluitend voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in Nederland die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van de Opdrachtnemer.  
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea zullen Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de 
Overeenkomst en die niet worden opgelost door middel van onderhandelingen in goed vertrouwen 
overeenkomstig artikel 9.2.1 en die een totaalbedrag van EUR 100.000,00 te boven gaan, definitief worden 
beslecht volgens het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel door een of meer arbiters 
die overeenkomstig dat reglement worden benoemd. De zetel, of wettelijke plaats, van arbitrage zal zijn gelegen 
in Rotterdam, Nederland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal”.  
 

 


