
, ...!,
t

r' 1

I
i-,

CONTRACT
betrefiende d" le,rlri.rg van een scheepsmotor tusschen
de N.V. KROMHOTJT MOTOREN FABRIEK D. GOEDKOOP Jr. te AMSTER-
DAM, hierin verder aangeduid als de AANNEMER en

d.e Xaa,m]-. Ilenaoo t rob ap S ahe 6p Eboul*Xaat sabêFpi J
voorhoon f,lrna E. $oboutan
hierin verder aangeduid ais de BES'IEDER.

ARTIKEL I.

De aannemer verklaart te hebben verkocht aan
van den aannemel'te hebben gekocht:

den besteder, ve

1-36 l/X Srornbout }41rtd.elènrk Soheeprxno or,type. I['3,So.2049,IlEggg4g-ê
compleet met vóór- en achteruitbeweging, assen, schroefaskoker, schroef, blenè

. .43Í€ó.sr.oilFr.*.-*** *p;idcidins€t-.taoaFa*tlter
OU YiOOfqgA vaa--+eràr*nds-€êes€*,--&1*-"- on- afrrec*-va.n Jresl-.-3tiÍ..€n v* i+
d, o or ge hf eldo. * I- ^r+',".e.o.-- ;".'i.'i- - nr.'.r rl eJ Li,y^-

: l als inventaris- en reservedeelen
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die

- In Ctj@-s,ss q"is-Àrgrrpcn*do-
40 lJogfdcA den aannemer van de .toodig. brandstof en sm-gsJgliÊia,b*+rhet Èàêlrinekamer-
d.oofgebaf1dp.."ote"1 voor hej!_*bggjlÊrc-en.-éEï-Tíb-ËfïËdtvan ten hoogste zes uren' De

No. 1606 dd. h.dlrn , welke de aannemer verklaart verzonden en de
besteder erkent ontvangen te hebben.

ln afwi.iking van rle normale uitvoering zullen vrorden geleverd:

De 'besteder betaalt ten
somma van : Fl. 648 6. --

ARTIKEL II.
kantore van den aannemer voor deze leveiing de

(zesge Zer. DrrLzenê Yfsp tsonèerd
YiJf en taohtlg OuLdau' )

in Nederlandsch bankpapier of specie en wel :

P,0.f, zÍJnd"e 81. 129?..*r b1í bestelllng,
bot roEteerêndo ledrag biJ.opLevêr1ng ïsn don notoro

De besteder neemt in verband met deze betalingscondities de verplichting op
zich, den aannemer in de gelegenheid te stellen den inbouw en de oplevering van
den motor door den aanneiner zonder vertraging te doen plaats vinden en daartoe
alle medev'erking te verleenen; indien de besteder hiertoe geen gelegenheicl biedt of
niet kan bieden, dan is de besteder verplicht de betaling van het nog van de koopsom
verschuldigde bedrag uiterlijk te doen plaats vinden den ..

met terzijdestelling van de hierbovengenoemde betalingscondities.

de fabriek van den aannemer. Mocht hiertoe geen gelegenheid bestaan, zoo
de aannemer zich den motor elders te monteeren, mits binnen de
het Koninkrijk der Nederlanden, in welk geval de kosten van port en ver-

lrttkgl 3 zekering van den motor en zijne onderdeelen, zoomede de-pd en verblijfkosten
van den monteur of de montettrs, door den besteder en aannemer worden

gche.l vergoed, terwijl de besteder in dat geval zal ííagen, dat de ligplaats van
g zij, dat de montage zonderhet vaartuig, waarvoor de motor bestemd is,

voor het binnenboord hijschen vanèoorscbaald::',ï:ï*":"m:ls*:J;:rï:ffi 
"-:i:i*,::lli;':[r:i.n,ïïl'ï;"I:ltot het gemakkelijk lichten áware deelen bij de montage. Gereedschappen

t.'. en sjouwermanshulp bij.";" latie moeten ter pla3't<rd
áan boord hijschen en gedurende de geheele instal-

waar de montage geschiedt, kosteloos aan den monteur
.van den ien diengte staan, evenals het vrije gebruik van een smidsvuur.
De ng, platen, trappen, schijnlichten, luchtkokers, roosters, leu-

ARTIKEL III.

6teunders, hangers, enz. vallen buiten de levering van den aannemer,



leiding, kleppen, enz,, terwijl voor 't ceval het vaartuig van meer dan
moet worden voorzien, het leveren en aanbrengen van de buitenboqn en nlet
in de levering van den aannemer begrepen zijn,

Mochten de in dit artikel genoemde werkzaa
door den aannemer zelve of dooi derden worden ver I dan verplicht de besteder

of gedeeltelijk

zich de kosten daarvan aan den aannemeï en,
Indien het plaatsen ,r.., ï.n lLok"r, schroefas, schroeï en andere

deelen, nielaan deJabriek van r doch elders moet geschieden, dan
moet door den besteder wo edragen dat aan den monteur oÍ de montiurs,
met de uitvoering
gebruik van sm
staan. De 6Gn van transport en verzekering van de schroefaskoker, schroefas

de reis- en verbiijfkosten van den monteur of de monteurs betre6endeenz.

ARTIKEL IV.
De. aannenrer verbindt zich de machine in zijne fabriek gereed te hebbenden 2&. Ootober. .1921.
Oorlog, brand, votst of watersnood, transport-hindernissen, bedrijfsstoringen

mislukken van belangr.ijke gietstukken, werkstakingen, uitsluitingen, verrragint in
de levering van derden of andere oorzaken buiten het veÍmo€Íen .rrn d.., orn-
nemer, ontslaan hem van de verplichting om op tijd te leveren

Voor directe of indirecte schade, ontstaan door vertraging in de aflevering,
is de aannemer niet aansprakelijk.
. In geen geval heeft de besteder het recht de ontbinding der overeenkomst
te vorderen op grond van vertraging in de afevering.

ARTIKEL V.

Wanneer de besteder de overeengekornen betalingsvoorwaarden getrouwelijk
nakomt, geeft de aanneiner hem een garantie voor zes maanden op de geleverde
goederen. Deze garantie bestaat hierin, dat de aannemer, zonder daarvoor iets in
rekening te brengen, voor alle deelen, well<e binnen zes maanden na proefvaart
of uiterlijk binnen 7 maanden na verzending af fabriek, uitsluitend tengevolge
van slecht materiaal of getrrekkige bewerking, onbruikbaar mochten worden, ver-
vanging aÍ fabriek beschikbaar stelt. Deze door den aannemer te vervangen onder-
deelen worden zijn eigendom en nloeten hem franco wordeu toegezonden.

De besteder verplicht zich, al het geleverde met zorg te bedienen en te onder-
houden. Cebrèken, voortvloeiend uit het gebruik van-ohdeugdelijke brandstof of
smeermiddelen, uit onoordeelkundige behandeling of on,rJdo.rrde onderhoud.
vallen niet onder de garantie van den aannemer.

. Van elke verantwoordelijkheid voor directe oÍ indirecte schade door den
be_steder ten-g-evolgb van eenig gebrek. adn 

.}tèt 
geleveràe of van de móntage

geleden, is dé aannemer uitdrukkelijk vrijgesteld,

uren, een monteur ter beschikking van den besteder, teneinde het

ge-{e=" werkzaarnheden belast, sjouwermanshulp, alsmede
ur, hijschwerktuigen en gereedschappen gratis ten dienste
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richt te geven in de behandeling der machine. De reis- eÈ-+€Í6lfikosten van
dezen monteur komen ten laste van den besteder. blr.<íp een dag meer dan
acht werkuren van den monteur *ordel1.^gen:ráód, worden den besteder deze
extÍa uren in rekening gebracllg-gar-á-en maatstaf van / per gewooncÀLr4 ut€rl rtt rcÁerllrtg gcDracnyuEÍ qen maatslar van J per gewoon
uur. Voor de eerste 2 oytffivordt het uurloon verhoogd met 25 0f6, voor de
verdere uren mg$O-ffirwijl voor Zondagsuren een verhooging van l0ó0ro wordt
toegepgg-E€ê beschikbaarstelling van een monteur geldt slechts voor'verblijf

ARTIKEL VII.
Alle geschillen en vorderingen, (da^ronder begrepen die geschillen, welke

slechts door een der partijen als zoodanig worden beschouwd alsook het enkel
uitblijven eener betaling) wellce naar aanleiding van deze overeenkomst tusschen
partijen mochten ontstaan, of n"ar aanleiding van overeenkomster, welke daar-
van het uitvloeisel mochten zijn, zullen met uitsluiting van den gewonerr rechter
worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht
wordt benoemd overeenLomstig de statuten van d9F Raad van Axbitrage voor 

,

Metaalnijverheid en -Ha'del en doet met inachtneming van de statuten vàn dien l

Raad uitepraak,

Aldus in duplo en te goeder trouw opgemaakt.

l. AMSTERDAM, *Jr,'$ 
4eB.y" i1ry'' 
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ARTIKEL VI.
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