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Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de “Algemene
Voorwaarden Evides Waterbedrijf” (de algemene voorwaarden) is de volgende
regeling voor het levering van drinkwater aan de scheepvaart vastgesteld.

1

Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
1.1

bedrijf: Evides Drinkwater B.V., gevestigd te Rotterdam. Evides
Drinkwater B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Evides N.V.,
gevestigd te Rotterdam. Indien de aanvrager/verbruiker echter een
overeenkomst tot levering van drinkwater heeft met Evides N.V., wordt
onder bedrijf verstaan Evides N.V.;

1.2

levering: de levering respectievelijk de terbeschikkingstelling van
drinkwater aan binnenvaartuigen en/of andere dan binnenvaartuigen;

1.3

binnenvaartuigen: alle vaartuigen met uitzondering van zeeschepen,
schepen bestemd voor personenvervoer, sleepboten, pontons,
drijvende werktuigen en pleziervaartuigen, doch met inbegrip van
duwboten;

1.4

verzorgingsgebied: het gebied waarin de levering van drinkwater aan
vaartuigen plaatsvindt. Hierbij worden drie gebieden onderscheiden, en
wel:
a. het gebied van het Scheur, de Nieuwe Maas tot Bolnes, de Oude
Maas tot het Spui, alle met aangrenzende havens en onder
verwaarlozing van de binnen dit gebied voorkomende
gemeentegrenzen, hierna te noemen “het Maasgebied”;
b. het gebied van de Nieuwe Waterweg en de Europoort met
aangrenzende havens en onder verwaarlozing van de binnen dit
gebied voorkomende gemeentegrenzen, hierna te noemen “het
Waterweggebied”;
c. het gebied van het Hartelkanaal met aangrenzende havens en onder
verwaarlozing van de binnen dit gebied voorkomende
gemeentegrenzen, hierna te noemen “het Hartelgebied”.
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2

Dienstverlening

2.1

De levering van drinkwater aan de scheepvaart in het
verzorgingsgebied vindt plaats op de hierna volgende wijze.

2.2

Het bedrijf verzorgt de levering:

2.3

2.4

a.

aan binnenvaartuigen per watertankboot in het Maasgebied en het
Hartelgebied;

b.

aan andere dan binnenvaartuigen per watertankboot in het
Hartelgebied en in de kleinere binnenhavens in het Maasgebied.
Onder kleinere binnenhavens worden verstaan: alle binnen de
Parksluizen gelegen havens, het Leuvehavencomplex, de
Scheepmakershaven, de Wijnhaven, de Oude Haven, het
Haringvliet, het Boerengat, het Buizengat, de Spoorweghaven, de
Binnenhaven, de Nassauhaven en de Persoonshaven.

Op grond van een daartoe strekkende overeenkomst met het bedrijf
verzorgt B.V. Watervoorziening Hatenboer-Neptunus te Rotterdam,
verder te noemen Hatenboer-Neptunus, de levering:
a.

aan binnenvaartuigen in het Waterweggebied;

b.

aan andere dan binnenvaartuigen in het Waterweggebied en in
havens in het Maasgebied die niet overeenkomstig lid 2.2 sub b
van dit artikel door het bedrijf worden beleverd.

De levering door Hatenboer-Neptunus vindt plaats per watertankboot
van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op afroep,
zoveel mogelijk dezelfde dag, doch uiterlijk op de volgende werkdag en
overigens onder de door Hatenboer-Neptunus gestelde voorwaarden,
met inachtneming van het gestelde ten aanzien van binnenvaartuigen
in artikel 4.

Levering door het bedrijf

3

Bedrijfsuren

3.1

De bedrijfsuren van de watertankboot zijn van maandag tot en met
vrijdag van 7.45 uur tot 16.15 uur, met uitzondering van de erkende
feestdagen. Levering vindt plaats volgens een vastgesteld vaarschema.

3.2

Eventuele wijzigingen van de bedrijfsuren of het vaarschema zullen
door het bedrijf te bestemder plaats worden aangekondigd.
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4

Binnenvaartuigen

4.1

Levering per watertankboot vindt plaats volgens een door het bedrijf
vastgesteld vaarschema.

4.2

Aanvraag tot levering dient te geschieden door het tijdig hijsen van een
witte vlag.

4.3

Op eenzelfde dag wordt aan een vaartuig slechts eenmaal water
geleverd; aanvulling geschiedt alleen wanneer de watervoorraad tot op
de helft is verminderd.

4.4

Bij vulling of aanvulling van de watervoorraad van een vaartuig wordt
per dag niet meer dan 6 m³ gratis aan boord geleverd met
inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van de geldende
Tarievenregeling.

4.5

Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde gratis levering
geschiedt de levering van de meerdere hoeveelheid tegen de in artikel
4 van de geldende Tarievenregeling genoemde tarieven.

4.6

Levering buiten de bedrijfsuren en/of buiten het door het bedrijf
vastgestelde vaarschema geschiedt ter beoordeling van het bedrijf en
tegen de in artikel 4 van de geldende Tarievenregeling genoemde
tarieven.

5

Andere dan binnenvaartuigen

5.1

Aanvraag tot levering kan schriftelijk/per email (dws@evides.nl), of
telefonisch geschieden bij het kantoor van het bedrijf.

5.2

Levering tijdens de bedrijfsuren en binnen het verzorgingsgebied
geschiedt tegen de in artikel 4 van de geldende Tarievenregeling
genoemde tarieven.

5.3

Levering buiten de bedrijfsuren en en/of buiten het door het bedrijf
vastgestelde vaarschema geschiedt ter beoordeling van het bedrijf en
tegen de in artikel 4 van de geldende Tarievenregeling genoemde
tarieven. Het bedrijf kan vanwege de omvang of aard van de gevraagde
levering besluiten het verzoek tot levering over de dragen aan
Hatenboer-Neptunus.
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6

Tarieven

6.1

Voor de tarieven behorend bij deze Regeling wordt verwezen naar de
geldende Tarievenregeling (artikel 4 – Scheepvaart).

7

Betaling

7.1

Alle bedragen, die aan het bedrijf zijn verschuldigd ingevolge deze
regeling, worden in rekening gebracht op door het bedrijf te bepalen
wijze.

7.2

Tot zekerheid van de betaling van de ter zake van de levering ingevolge
deze regeling te berekenen bedragen kan het bedrijf de storting van
een waarborgsom eisen. Deze waarborgsom zal niet hoger zijn dan het
bedrag dat de afnemer naar het oordeel van het bedrijf ter zake van de
desbetreffende levering zal moeten betalen.
De waarborgsom wordt terugbetaald of verrekend, zodra de noodzaak
tot zekerheidsstelling niet meer aanwezig is.

8

Belastingen en heffingen

8.1

Alle bedragen, die aan het bedrijf zijn verschuldigd wegens de levering
volgens deze regeling, zullen worden verhoogd met de belastingen
(waaronder B.T.W.) en heffingen die het bedrijf op grond van een
besluit van de overheid verplicht of bevoegd is in rekening te brengen.

9

Bijzondere bepalingen

9.1

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, gelden de
bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor de levering van
drinkwater. Voorzien ook deze niet, dan beslist het bedrijf.

9.2

Schepen, waaraan op de in deze regeling aangegeven wijze water
wordt geleverd, dienen hiertoe wegens de daarvoor geldende
technische en/of overheidsvoorschriften te zijn uitgerust. Het bedrijf
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele toegebrachte schade
in verband met waterlevering onder deze voorwaarden, ten gevolge van
niet voldoen aan voornoemde voorschriften.
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10

Wijziging van deze Regeling

10.1

De “Regeling voor de levering van drinkwater aan de scheepvaart” kan
door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking
tien dagen na de dag, waarop de wijzigingen zijn bekendgemaakt,
tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is
vermeld.

10.2

Als bekendmaking geldt de kennisgeving, geplaatst in één of meer dagof weekbladen, die in het verzorgingsgebied worden verspreid, dat deze
regeling is gewijzigd, bij het bedrijf ter inzage ligt en bij het bedrijf op
aanvraag verkrijgbaar is.

11

Slotbepalingen

11.1

De Algemene Voorwaarden voor de levering van drinkwater en de
daarop gebaseerde Tarievenregeling zijn mede op de “Regeling voor de
levering van drinkwater aan de scheepvaart ” van toepassing. Indien de
bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de daarop gebaseerde
Tarievenregeling strijdig zijn met de bepalingen van deze regeling, dan
prevaleren de laatstgenoemde.

11.2

Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

11.3

Met ingang van bovengenoemd tijdstip vervalt de “Regeling voor de
levering van drinkwater aan de scheepvaart” van december 2004.

11.4

De Regeling kan worden aangehaald onder de titel “Regeling voor de
levering van drinkwater aan de scheepvaart”.

11.5

Deze Regeling is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam
en ligt bij het bedrijf ter inzage en is aldaar op aanvraag kosteloos
verkrijgbaar. Tevens kan deze regeling en de Tarievenregeling worden
ingezien op en gedownload van de website van het bedrijf:
www.evides.nl.

Rotterdam, december 2014,
De directie van Evides
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