OPDRACHT VOOR COLLEGIALE ASSISTENTIE

1. Hierbij verleen ik, schipper van de ............................…..Type*)........…….kW ……… (straalbuis van
het type “Kort” of gelijkwaardig: ja/neen), opdracht om aan mijn in averij verkerend vaartuig
assistentie te verlenen.
Naam van het vaartuig
Officieel Scheepsnr.:
Laadvermogen:
Eigenaar:
Adres:
Adres:
Verzekeraar:
Schipper:
Expert:
Ligplaats:

1.

Type*)
Ton beladen:

Ton leeg:

km linker/rechter oever:

De eigenaar van het onder mijn gezag varend schip verplicht zich om aan de eigenaar van het
assistentie verlenende schip voor de door dit schip verleende assistentie een marktconforme
vergoeding te betalen.
Mochten verdragspartijen het niet eens worden over de vergoeding zal de IVR in opdracht van de
partijen om benoeming van een deskundige worden verzocht, die een marktconforme vergoeding
vaststelt.

2. De eigenaar van het onder mijn gezag varend schip verbindt zich de financiële gevolgen te dragen
van alle tijdens de assistentie aan het assisterende vaartuig, zijn strangen en/of zijn bemanning
ontstane directe en indirecte materiële schaden en kosten, exploitatieverlies inbegrepen.
3. Voorts verbindt de eigenaar van het onder mijn gezag varend schip zich tegenover de eigenaar/
van het assisterende vaartuig en zijn bemanning de financiële gevolgen te dragen van alle
materiële schaden en kosten – exploitatieverlies inbegrepen – tijdens het assisteren ontstaan en
waarvoor door derden rechtsgeldige aanspraken worden gemaakt (in dit verband dienen
ladingbelanghebbenden als derden te worden beschouwd).
4. Alle aanspraken jegens de eigenaar/ van het assisterende vaartuig voor schaden, tijdens de
assistentie aan het door mij gevaren vaartuig en/of zijn lading en/of zijn bemanning of overige
personen ontstaan, zijn uitgesloten, ongeacht aard en omvang van deze schade.
5. De in de leden 2 tot 4 bedoelde ontheffing van aansprakelijkheid geldt alleen dan niet, wanneer
de ontstane schaden en kosten veroorzaakt zijn door eigen handelen of nalaten van de eigenaar
van het assisterende vaartuig c.q. gepleegd
- hetzij met opzet om deze schaden en kosten te veroorzaken
- hetzij lichtvaardig en met het besef dat deze schaden en kosten naar alle waarschijnlijkheid
zullen ontstaan.
- hetzij grof nalatig.
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6. Het overeengekomen assistentieloon alsmede alle verdere kosten en schadebedragen worden in
hun geheel vergoed, zelfs indien geen of slechts een gedeeltelijk resultaat wordt bereikt.
7. Op deze overeenkomst is het recht van de plaats van vestiging van de eigenaar van het collegiaal
assisterende schip van toepassing. Bevoegd is de rechter van de plaats van vestiging van de
eigenaar van het collegiaal assisterende vaartuig.

De eigenaar van het onder mijn gezag varend schip verplicht zich het verschuldigde bedrag binnen 30
dagen na dato te voldoen en voor zover voor afwikkeling van de betaling eventuele officiële
voorschriften in acht genomen moeten worden, ook de daardoor noodzakelijke formaliteiten te
vervullen. Bij te late voldoening wordt het te betalen bedrag verhoogd met rente overeenkomstig
Regel IX van de Avarij-Grosse Regels van de IVR . Verrekening of terughouding is slechts met/bij
opeisbare tegenvorderingen toelaatbaar, waartegen bezwaar mogelijk is

Plaats................................., datum………................20.......

...........……………...............................

(handtekening schipper van het in
avarij verkerende schip)
Plaats................................., datum………................20.......

...........……………...............................

(handtekening schipper van het
collegiaal assisterende schip)

*)

afkortingen der scheepstypen:

motorvrachtschip-MVS;
motortankschip MTS;
sleepschip-SLS;
sleeptankschip-STS;
sleepboot-SLB;
duwbak-DBA;
duwtankbak-DTB;
duwboot-DBO;
passagiersschip-PASS;
lashbak-LASH;
overige-OV
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