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VERVOEROVEREENKOMST 
 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
 
1. …………………………………(bedrijfsnaam); gevestigd te: 

……………………………………, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
………………………, hierna te noemen: ‘de Vervoerder ’ 

 
en 
 
2. …………………………………….(opdrachtgever); gevestigd te: 

……………………………, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
……………………….,hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’  
 

tezamen ook aan te duiden als: ‘Partijen ’ 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 
(A) dat de Opdrachtgever een binnenschip nodig heeft voor het vervoer van zand, grind 

en aanverwante bouwstoffen.  
 
(B)  dat de Vervoerder beschikt over het binnenschip ……………………….  

europanummer…………..groot……..ton dat geschikt is voor het vervoer van zand, 
grind en aanverwante bouwstoffen. 

 
 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1.  Inhoud van de Overeenkomst 
 
1.1 Met inachtneming van het overige in de Overeenkomst bepaalde zal de vervoerder 

ten behoeve van de opdrachtgever zand en grind en aanverwante bouwstoffen 
vervoeren met het schip …………. 
Het vervoer zal plaatsvinden tussen de laadplaats(en)……………………………. en 
losplaats(en)……………………………(eventueel bijlagen maken) 

 
Artikel 2.  Duur van de Overeenkomst 
 
2.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van…………. 

tot……………………  
 Of 
2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor ………..reizen van…………..naar………..  
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Artikel 3. (Exploitatie) 
 
3.1 De opdrachtgever zal zorgen voor een voortdurende  benutting van het schip 

gebaseerd op ………………dagen van ………………uur per week/maand/jaar. 
3.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft bij de (exploitatie) is na………………dagen 

zonder opdracht de Vervoerder gerechtigd het schip te benutten voor ander vervoer.  
3.3 Indien Vervoerder niet slaagt het schip op andere wijze te benutten zal 

Opdrachtgever de helft van het overeengekomen liggeld vergoeden.  
3.4 De Vervoerder zal zorg dragen voor beschikbaarheid van het schip voor het 

overeengekomen vervoer.  
 
Artikel 4. Vracht 
 
4.1 Voor het vervoer tussen de plaatsen……………………… en…………………. 

zal de vracht per ton……………per m3…………….. bedragen. (eventueel bijlagen 
maken) 

4.2 De vracht wordt per ton / m3 over het uitgelost gewicht berekend. 
 

Artikel 5. Laad en Lostijd 
 
5.1 De laad- lostijd vangt aan na aankomst van het schip of op een nader 

overeengekomen tijdstip.  
5.2 De laadtijd bedraagt…………………………uur. 
5.3 De lostijd bedraagt…………………………..uur. 
5.4  De laad- c.q losdag loopt van ………….. uur tot …uur. 
5.5 Zon- en feestdagen worden niet beschouwd als laad- of losdag. 
 
Artikel 6. (Over)liggeld 
  
6.1 Het (over)liggeld is verschuldigd na afloop van de laad- c.q. lostijd gedurende ……… 

uur per dag. Op zondag is geen (over)liggeld verschuldigd. 
 Het (over)liggeld bedraagt ………………………per uur. 
 
Artikel 7. Gasolietoeslag 
 
7.1 De gasolietoeslag  of gasoliereductie op de vracht wordt gebaseerd op de CBRB 

gasoliecirculaire. De stand op de eerste dag van de kalendermaand is bepalend voor 
de toeslag.  

7.2 De toeslag bedraagt bij een stand van…………  … % per reis / week / maand / jaar 
De reductie bedraagt bij een stand van………..   …%  per reis / week / maand / jaar 
Te berekenen per ….. 

 
Artikel 8. Betaling 
 
8.1 De Opdrachtgever zal binnen ………………………. na facturering door de Vervoerder 

de verschuldigde vracht, inclusief toeslagen en (over)liggelden, betalen. 
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Artikel 9.  Kwaliteitsregeling 
 
9.1 Indien aan het vervoer een kwaliteitsregeling is verbonden zal Opdrachtgever deze 

regeling aan Vervoerder kenbaar maken. Na acceptatie zal Vervoerder volgens de 
kwaliteitsregeling vervoeren. 
 

Artikel 10.  Beëindiging 
 
10.1 De Overeenkomst eindigt in afwijking van het bepaalde in Artikel 1 en 2 met 

onmiddellijke ingang, zonder dat inachtneming van een opzegtermijn vereist zal zijn,  
 indien een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien aan 

hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend. 
 
Artikel 11. Wijzigingen 
 
11.1 Eventuele wijzigingen van, respectievelijk aanvullingen op de Overeenkomst, 

alsmede afstand van rechten, zullen uitsluitend rechtsgeldig en bindend zijn indien 
deze zijn neergelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst. 
 

Artikel 12.  Vervanging bij nietigheid 
 
12.1 Indien de Overeenkomst een nietige bepaling bevat, leidt dit niet tot nietigheid van de 
 overige bepalingen in de Overeenkomst. De nietige bepaling zal worden vervangen 
 door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de 
 bedoelingen van partijen bij de nietige bepaling. 
 
Artikel 13.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
13.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
 
13.2 Alle uit de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten voortvloeiende of 

daarmee verband houdende geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht 
door de bevoegde rechter te Rotterdam. 

 
13.3 Op deze overeenkomst zijn de CBRB vervoervoorwaarden, op 16 mei 2002 

gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, van 
toepassing. Deze voorwaarden zijn aan de opdrachtgever overhandigd. 

 
Aldus overeengekomen op ………………………… en opgemaakt respectievelijk in tweevoud 
ondertekend te………………….. op ……………………………… 
 
 
……………………     ……………. 
De Opdrachtgever     De Vervoerder 
 
 


