
Algemene contractvoorwaarden Hull Vane 

1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan 
onder: 

1.1. “Afnemer”: De contractuele tegenpartij van Hull 
Vane 

1.2. “Contractprijs”: De prijs welke op grond van de 
Overeenkomst aan Hull Vane verschuldigd is in 
verband met de Uitvoering en de Levering van de 
Hull Vane®. 

1.3.  “Haalbaarheidsstudie”: De studie naar de 
mogelijke weerstandsreductie die de Hull Vane® 
oplevert, uitgevoerd door Hull Vane in opdracht 
van Afnemer. 

1.4.  “Hull Vane”: De besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Hull Vane B.V., 
ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 61183199, zijnde de leverancier van de 
Hull Vane® 

1.5. “Levering”: De levering van de Hull Vane®, 
overeenkomstig hetgeen de partijen in de 
Overeenkomst hebben bepaald. 

1.6.  “Overeenkomst”: De schriftelijke overeenkomst 
tussen Hull Vane en Afnemer met inbegrip van 
deze Algemene Voorwaarden. 

1.7.  “Uitvoering”: De uitvoering van de 
Haalbaarheidsstudie dan wel de bouw van de 
Hull Vane®, uitgevoerd door Hull Vane in 
opdracht van de Afnemer, zoals 
overeengekomen in de Overeenkomst. 

2. Algemeen 
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van 

toepassing op elk aanbod en iedere 
overeenkomst tussen Hull Vane en Afnemer, 
waaronder die betreffende de levering van de 
Hull Vane®. 

2.2. Door het aangaan van de Overeenkomst wordt 
Afnemer, niettegenstaande eventuele verwijzing 
daarnaar of specifieke mededeling daarvan, 
geacht afstand gedaan te hebben gedaan van 
zijn eigen of andere voorwaarden en afwijkende 
of aanvullende bedingen. Hull Vane wijst 
algemene voorwaarden van Afnemer en  
uitdrukkelijk van de hand. 

2.3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen vanuit de 
Nederlandse taal in een vreemde taal zijn 
vertaald. In het geval van mogelijke verschillen 
tussen deze teksten die het gevolg zijn van deze 
vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst. 

2.4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts  
worden afgeweken wanneer Hull Vane daar 
schriftelijk mee instemt. 

2.5. Bij strijdigheid tussen deze Algemene 
Voorwaarden en de Overeenkomst gesloten 
tussen Hull Vane en de Afnemer, prevaleert de 
Overeenkomst. 

3. Aanbiedingen, opdrachten en 
overeenkomsten 

3.1. Elk aanbod van Hull Vane is vrijblijvend. 
3.2. Opdrachten en aanvaardingen door de Afnemer 

gelden als onherroepelijk. 
3.3. De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand na 

schriftelijke bevestiging door Hull Vane De inhoud 
van de overeenkomst wordt bepaald door de 
inhoud van de schriftelijke bevestiging, tenzij de 
Afnemer daartegen binnen 7 dagen bezwaar 
maakt. Mondelinge toezeggingen of afspraken 
door of met zijn personeel verbinden Hull Vane 
niet dan nadat en in zoverre Hull Vane deze 
afspraken schriftelijk heeft bevestigd. 

3.4. De Overeenkomst vervangt alle eerdere 
mondelinge en schriftelijke afspraken met 
betrekking tot het onderwerp van de 
Overeenkomst. 

3.5. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de 
opschortende voorwaarde dat alle toepasselijke 
exportvergunningen worden verkregen. 

4. Informatie en gegevens 
4.1. De Afnemer zal Hull Vane kosteloos, tijdig en 

ongevraagd alle informatie en gegevens 

verstrekken welke nodig zijn voor de Uitvoering 
door Hull Vane 

4.2. Als de Afnemer aan Hull Vane informatie en 
gegevens verstrekt, mag Hull Vane uitgaan van 
de juistheid en volledigheid hiervan. De gevolgen 
van fouten en lacunes hierin zijn voor rekening en 
risico van de Afnemer. 

4.3. Alle verstrekte informatie en gegevens blijven 
eigendom van degene die deze heeft verstrekt en 
mogen deze niet met derden worden gedeeld of 
openbaar worden gemaakt, behoudens voor 
zover noodzakelijk voor de Uitvoering en nadat 
de partij die de informatie of gegevens ter 
beschikking heeft gesteld daarmee schriftelijk 
heeft ingestemd. 

4.4. De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan 
informatie, gegevens en adviezen die hij van Hull 
Vane krijgt als deze geen betrekking hebben op 
de Overeenkomst. 

5. Prijzen en prijswijzigingen 
5.1. De opgegeven Contractprijs is exclusief in- en 

export heffingen, lokale heffingen, belastingen, en 
overige heffingen of opslagen van 
overheidswege, waaronder BTW. 

5.2. De opgegeven Contractprijs is exclusief 
transport- of leveringskosten, en reis- en 
verblijfkosten. 

5.3. Hull Vane mag een stijging van 
kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na 
het sluiten van de Overeenkomst aan de Afnemer 
doorberekenen. 

5.4. Werk dat niet in de oorspronkelijke 
Overeenkomst is inbegrepen en voor het 
uitvoeren van de Overeenkomst naar het oordeel 
van Hull Vane noodzakelijk is en waarmee 
Afnemer heeft ingestemd, danwel Werk dat in 
aanvulling op de Overeenkomst op verzoek van 
Afnemer wordt uitgevoerd, wordt aan Afnemer in 
rekening gebracht tegen de op het moment van 
Uitvoering bestaande standaardtarieven van Hull 
Vane. 

5.5. Hull Vane mag de onder 5.3 en 5.4 genoemde 
kosten in rekening brengen op de volgende 
momenten: 

a. Het moment waarop de prijsstijging zich 
voordoet; 

b. Op het moment dat de hoofdsom verschuldigd 
is; 

c. Gelijk met de eerstvolgende overeengekomen 
betalingstermijn. 

6. Uitvoering (plaats, tijdstip, duur) 
6.1. Hull Vane heeft het recht bij de Uitvoering derden 

in te schakelen. 
6.2. Hull Vane heeft het recht de Uitvoering te laten 

plaatsvinden op de locatie naar zijn voorkeur. 
6.3. De Uitvoering vangt aan op het overeengekomen 

tijdstip. Hull Vane mag de aanvang opschorten 
totdat Hull Vane naar zijn eigen oordeel beschikt 
over alle door de Afnemer te verstekken zaken, 
informatie en gegevens en totdat een eventueel 
overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen of 
zekerheid voor een overeengekomen bedrag ten 
behoeve van Hull Vane is gesteld. 

6.4. De uitvoeringsperiode en levertijd worden door 
Hull Vane bij benadering vastgesteld en zijn geen 
fatale termijnen. 

6.5. Bij de vaststelling van de uitvoeringsperiode en 
levertijd gaat Hull Vane ervan uit dat hij de 
Overeenkomst kan uitvoeren onder de 
omstandigheden die hem op het moment van de 
totstandkoming van de overeenkomst bekend 
zijn.  

6.6. Hull Vane is onder meer gerechtigd de 
uitvoeringstijd en levertijd te verlengen indien 
sprake is van: 

a. Gewijzigde omstandigheden ten opzichte van 
de omstandigheden die Hull Vane bekend 
waren ten tijde van het tot stand komen van de 
Overeenkomst.; 

b. Meerwerk; 

c. Opschorting van verplichtingen door de 
Afnemer; 

d. Overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, 
overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, 
schade aan het product, mislukken van giet- of 
smeedstukken, onwerkbaar weer, het (tijdelijk) 
uitblijven van levering van zaken en het 
verrichten van diensten door derden, transport 
moeilijkheden, bedrijfs-, arbeidsstoornis en 
stakingen. 

6.7. Alle kosten die aan de zijde van Hull Vane 
ontstaan als gevolg van een vertraging in de 
uitvoeringstijd en levertijd zoals vermeld in lid 6 
van dit artikel zijn voor rekening van Afnemer.  

6.8. Overschrijding van de uitvoeringstijd en/of 
levertijd ten gevolge van overmacht geeft de 
Afnemer niet het recht de Overeenkomst te 
ontbinden en/of daarvoor aanspraak op 
vergoeding van enige schade. 

6.9. In geval van toerekenbare tekortkoming met 
betrekking tot de uitvoeringstijd en/of levertijd 
heeft Afnemer recht op een vooraf 
overeengekomen vaste schadevergoeding voor 
zover deze schriftelijk is overeengekomen. Deze 
schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan 
5% van de voor het vertraagde werk 
overeengekomen Contractprijs. 

7. Levering en keuring 
7.1. De Hull Vane geldt als geleverd op een van de 

volgende momenten: 
a. Het moment waarop de Hull Vane aan Afnemer 

is geleverd is conform de bepalingen in de 
Overeenkomst; 

b. Wanneer dat Hull Vane te kennen heeft 
gegeven dat het product klaar is om te worden 
opgeleverd en Afnemer het product binnen de 
overeengekomen termijn keurt en bij die 
keuring geen gebreken zijn gebleken, op het 
moment dat de keuring is afgerond. 

c. Wanneer Hull Vane te kennen heeft gegeven 
dat het product klaar is om te worden 
opgeleverd en Afnemer het product binnen de 
overeengekomen termijn keurt en uiterlijk 
binnen 48 uur na de keuring gebleken 
tekortkomingen schriftelijk aan Hull Vane 
bevestigt, op het moment dat de 
tekortkomingen zijn verholpen; 

d. Wanneer Hull Vane te kennen heeft gegeven 
dat het product klaar is om te worden 
opgeleverd en Afnemer het product niet binnen 
twee weken keurt, na ommekomst van de 
hiervoor bedoelde periode van twee weken.  

7.2. Afnemer is verplicht de Levering in ontvangst te 
nemen op de locatie en het tijdstip als in de 
Overeenkomst bepaald. Indien Afnemer de 
Levering zonder geldige reden weigert, zal Hull 
Vane de Levering onder zich houden voor 
rekening en risico van Afnemer.  

7.3. Afnemer dient alle medewerking te verlenen die 
redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om 
de Levering mogelijk te maken. 

8. Overmacht 
8.1. Hull Vane is gerechtigd de nakoming van zijn 

verplichtingen op te schorten als hij door 
overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele 
verplichtingen jegens de Afnemer na te komen. 

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de 
omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers 
van Hull Vane, of door Hull Vane ingeschakelde 
transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun 
verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, 
stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan 
van gereedschappen of materialen, 
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen 
en import- of handelsbeperkingen voor Hull Vane 
of derden betrokken bij de Uitvoering.  

8.3. Indien er sprake is van overmacht en nakoming 
blijvend onmogelijk is of wordt, kunnen Hull Vane 
en de Afnemer de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend 



voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is 
nagekomen. 

8.4. De partijen hebben geen recht op vergoeding van 
de als gevolg van de opschorting of de 
beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te 
lijden schade. 

9. Risico- en eigendomsoverdracht 
9.1. Het risico voor de door Hull Vane te leveren 

producten is voor de Afnemer zodra deze 
geleverd is conform artikel 7. 

9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
gaat de eigendom van alle door Hull Vane te 
leveren producten niet eerder over dan op het 
moment waarop Afnemer al zijn verplichtingen 
jegens Hull Vane is nagekomen . 

9.3. De intellectuele eigendomsrechten te zake het 
geleverde blijven bij Hull Vane of derden-
rechthebbenden en gaan nimmer op de Afnemer 
over.  

9.4. Hull Vane blijft eigenaar van het geleverde zolang 
de Afnemer: 

a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de 
nakoming van zijn verplichtingen jegens Hull 
Vane op grond van enige Overeenkomst met 
Hull Vane; 

b. Vorderingen die voortvloeien uit het 
toerekenbaar niet nakomen van 
bovengenoemde Overeenkomsten, zoals 
schade, boete, rente en kosten, niet heeft 
voldaan. 

10. Aansprakelijkheid 
10.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is 

Hull Vane slechts gehouden zijn contractuele 
verplichtingen alsnog na te komen. 

10.2. De aansprakelijkheid van Hull Vane is beperkt tot 
het bedrag dat de verzekeraar in het 
voorkomende geval in verband met die 
aansprakelijkheid heeft vergoed, met andere 
woorden, indien Hull Vane jegens Afnemer 
aansprakelijk is en een schadevergoeding dient 
te betalen, is Hull Vane slechts gehouden tot het 
aan Afnemer vergoeden van schade tot het 
bedrag dat in verband met de hiervoor bedoelde  
aansprakelijkheid door de verzekeraar onder de 
betreffende aansprakelijkheidspolis van Hull 
Vane is uitgekeerd. 

10.3. Hull Vane zal op het eerste verzoek van Afnemer 
de polisvoorwaarden van haar 
aansprakelijkheidsverzekering aan Afnemer 
overleggen. 

10.4. Als Hull Vane om welke reden dan ook geen 
beroep toekomt op de beperking haar 
aansprakelijkheid als hiervoor omschreven, is 
een eventuele verplichting tot het aan Afnemer 
betalen van een schadevergoeding beperkt tot 
15% van de totale Contractprijs, exclusief BTW. 

10.5. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a. Gevolgschade; waaronder is begrepen 

stagnatieschade, productieverlies, gederfde 
winst, reputatieschade, transportkosten en reis- 
en verblijfkosten. Afnemer kan zich indien 
mogelijk tegen deze schade verzekeren; 

b. Opzichtschade; waaronder is begrepen schade 
die door of tijdens de Uitvoering wordt 
toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid 
van de plaats waar wordt gewerkt. De Afnemer 
kan zich desgewenst tegen deze schade 
verzekeren; 

c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste 
roekeloosheid van hulppersonen of niet 
leidinggevende ondergeschikten van Hull Vane 

10.6. De Afnemer vrijwaart Hull Vane voor alle 
aanspraken van derden wegens 
productaansprakelijkheid als gevolg van een 
gebrek in een product dat door de Afnemer aan 
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit 
door Hull Vane geleverde producten. De Afnemer 
is gehouden alle voor Hull Vane in dit verband 
geleden schade waaronder de volledige kosten 
van verweer te vergoeden. 

11. Garantie en overige afspraken 
11.1. Hull Vane garandeert dat het product aan de 

overeengekomen productspecificaties voldoet.  
11.2. De hiervoor bedoelde garantie geldt voor een 

periode van 12 maanden te rekenen vanaf de 
datum van Levering. 

11.3. De hiervoor bedoelde garantie betreft uitsluitend 
de constructie van het product en de gebruikte 
materialen. Er wordt geen garantie gegeven op 
de effecten die het product veroorzaakt of kan 
veroorzaken zoals vermindering van 
brandstofverbruik of vaareigenschappen.  

11.4. Als het geleverde product binnen de 
garantietermijn gebreken vertoont, zal Hull Vane 
de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk 
uitvoert of de Afnemer crediteert voor de 
herstelkosten. Kiest Hull Vane voor het alsnog 
deugdelijk uitvoeren van het product, bepaalt hij 
zelf de wijze en tijdstip van de uitvoering. 

11.5. De garantieverplichting is beperkt tot herstel van 
het geleverde product of creditering van het 
betaalde bedrag. 

11.6. Afnemer moet Hull Vane in alle gevallen de 
gelegenheid bieden een eventueel gebrek te 
herstellen of de Uitvoering opnieuw uit te voeren. 

11.7. Afnemer kan alleen een beroep doen op de 
garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten 
opzichte van Hull Vane heeft voldaan. 

11.8. Indien gedurende de garantieperiode een gebrek 
is hersteld, wordt de oorspronkelijke 
garantieperiode verlengd met de periode die was 
gemoeid met het herstel van het gebrek. 

11.9. Afnemer kan geen aanspraak maken op herstel 
van gebreken gedurende de garantieperiode 
wanneer de gebreken het gevolg zijn van: 

a. Normale slijtage; 
b. Onoordeelkundig gebruik; 
c. Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
d. Installatie, montage, wijziging of reparatie door 

de Afnemer of door derden; 
e. Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken 

afkomstig van, of voorgeschreven door de 
Afnemer; 

f. Gebreken aan of ongeschiktheid van door de 
Afnemer gebruikte materialen of hulpmiddelen. 

11.10. Geen garantie wordt gegeven op: 
a. Geleverde producten die niet nieuw waren op 

het moment van levering; 
b. Het keuren en repareren van zaken van de 

Afnemer; 
11.11. Herstel van de gebreken of creditering van het 

betaalde bedrag gelden als enige en volledige 
nakoming van de garantie verplichtingen en als 
gehele vergoeding van de geleden schade. 
Indien Hull Vane aan haar garantieverplichtingen 
heeft voldaan heeft Afnemer geen recht op 
vergoeding van enige door hem geleden schade 
direct of indirect samenhangende met de 
herstelde gebreken.  

12. Klachtplicht 
12.1. De Afnemer kan op een gebrek in de uitvoering 

geen beroep meer doen, als hij hierover niet 
binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft 
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te 
ontdekken schriftelijk bij Hull Vane heeft 
geklaagd. 

12.2. De Afnemer moet klachten over de hoogte van 
het factuurbedrag schriftelijk bij Hull Vane 
indienen binnen het kortste van 30 dagen of de 
overeengekomen betalingstermijn, bij gebreke 
waarvan het in rekening gebrachte geldt als door 
Afnemer aanvaard en betwisting van de 
verschuldigdheid daarvan niet meer mogelijk is. 

13. Betaling 
13.1. De betaling vindt plaats in de termijnen als in de 

Overeenkomst overeengekomen tussen Hull 
Vane en Afnemer. 

13.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum, doch uiterlijk op het tijdstip van 
Levering, tenzij schriftelijk een andere 
betalingstermijn is overeengekomen. 

13.3. Afnemer doet afstand van enig recht op 
verrekening van over en weer verschuldigde 
bedragen. Garantieaanspraken schorten de 
betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op. 

13.4. Ongeacht of Hull Vane de overeengekomen 
prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat 
Afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan 
hem verschuldigd is of zal zijn voor het op dat 
moment reeds uitgevoerde werk onmiddellijk 
opeisbaar als: 

a. Een betalingstermijn met meer dan 30 dagen is 
overschreden; 

b. Het faillissement of de surseance van betaling 
van de Afnemer is aangevraagd; 

c. Beslag op zaken of vorderingen van Afnemer 
wordt gelegd; 

d. Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of 
geliquideerd; 

e. Afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet 
te worden toegelaten tot de wettelijke 
schuldsanering, onder curatele wordt gesteld, 
of is overleden. 

13.5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden 
binnen de overeengekomen betalingstermijn, is 
Afnemer direct rente aan Hull Vane verschuldigd. 
De rente bedraagt 1.5%, cumulatief per maand of 
gedeelte van een maand waarover het verzuim 
voortduurt. 

14. Zekerheden 
14.1. Indien in het kader van een gerechtelijke 

procedure Hull Vane betaling van het nog 
verschuldigde bedrag vordert en door Afnemer 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn, dan 
zullen die tenminste 15% van de 
overeengekomen opdrachtsom bedragen. 

14.2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities 
is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Hull 
Vane een naar diens oordeel voldoende 
zekerheid voor betaling te verstrekken. Als 
Afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan 
voldoet, heeft Hull Vane het recht de 
Overeenkomst te ontbinden en heeft Afnemer de 
plicht om de hierdoor ontstane schade te 
vergoeden. 

14.3. Zolang er op geleverde producten een 
eigendomsvoorbehoud rust, mag Afnemer deze 
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet 
bezwaren of vervreemden. 

14.4. Nadat Hull Vane zijn eigendomsvoorbehoud heeft 
ingeroepen, mag hij alle nodige acties 
ondernemer om de geleverde producten weer in 
eigendom te verkrijgen. Afnemer zal daartoe alle 
medewerking verlenen. Indien hier 
buitenrechtelijke kosten aan verbonden zijn, zijn 
die voor rekening van Afnemer. 

15. Beëindiging en ontbinding van het 
contract 

15.1. Als Afnemer de Overeenkomst wil beëindigen 
zonder dat er sprake is van een tekortkoming van 
Hull Vane, en Hull Vane hiermee instemt, wordt 
de Overeenkomst met wederzijds goedvinden 
beëindigd. Hull Vane heeft in dat geval recht op 
vergoeding van alle vermogensschade zoals 
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte 
kosten. 

15.2. Hull Vane heeft het recht de Overeenkomst 
eenzijdig te ontbinden wanneer zich een van de 
in artikel 13, lid 4 genoemde situaties zich 
voordoet.  

16. Toepasselijk recht en bevoegdheid 
16.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 
16.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van 

toepassing, evenmin als enige andere 
internationale regeling waarvan uitsluiting is 
toegestaan. 

16.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter in de 
vestigingsplaats van Hull Vane is bevoegd van 
een geschil in eerste aanleg kennis te nemen, 
tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Hull 
Vane mag van deze bevoegdheidsregel afwijken 
en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 


