ALGEMENE VOORWAARDEN Reym B.V.
Artikel 1
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Reym B.V., hierna te noemen: “REYM”. Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op alle door REYM opgestelde offertes en op alle overeenkomsten die
zij sluit met haar Contractant (waarmee wordt bedoeld hetzij de Leverancier, hetzij de Opdrachtgever van
REYM). Zij gelden tevens voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2 Indien de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden afwijkt van de vertaling daarvan in de Engelse of
een andere taal, is de Nederlandse tekst beslissend.
Artikel 2
Toepasselijk recht en forumkeuze
1 Op alle offerteaanvragen aan REYM, offertes van REYM en op alle overeenkomsten tussen REYM en haar
Contractant, alsmede op eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2 Geschillen tussen REYM en haar Contractant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Rotterdam.
Artikel 3
Bevoegdheid tot inschakeling hulppersonen; betekenis termijnen
1 Bij de uitvoering van een opdracht mag REYM een of meer natuurlijke en/of rechtspersonen inschakelen die
al dan niet direct of indirect aan REYM zijn verbonden.
2 Geen enkele termijn waarbinnen REYM een prestatie moet verrichten geldt als fatale termijn, tenzij anders
overeengekomen.
Artikel 4
Verzekeringsplicht
1 Indien de overeenkomst met de Contractant ziet op het tot stand brengen van een werk, respectievelijk op
het huren van een opslagfaciliteit van REYM, dient de Contractant voor dat werk respectievelijk voor de
gehuurde opslagfaciliteit een verzekering af te sluiten waarbij de belangen van REYM zijn meeverzekerd.
REYM heeft voorts het recht van de Contractant te verlangen een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
De Contractant dient op eerste verzoek van REYM inzage in de betreffende polissen te geven.
Artikel 5
Aansprakelijkheidsbeperking REYM
1 Alle aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, hoe ook genaamd, die de Contractant van REYM
onverhoopt mocht lijden, is beperkt tot het bedrag dat voor de prestatie van REYM is verschuldigd, tenzij de
schade is veroorzaakt met opzet of door grove schuld van een bestuurder of leidinggevende van REYM.
In ieder geval strekt de aansprakelijkheid van REYM zich nimmer verder uit dan tot het bedrag dat de
verzekeraar van REYM in het voorkomende geval zal uitkeren.
Artikel 6
Bijzondere bepalingen
1 Ingeval REYM optreedt als afnemer c.q. koper, zijn naast deze algemene voorwaarden mede de
Aanvullende Inkoopvoorwaarden van REYM van toepassing. Deze Aanvullende Inkoopvoorwaarden worden
op eerste verzoek van de Contractant (de Leverancier) toegezonden. Zij kunnen tevens worden gedownload
via de internetsite www.reym.nl.
2 Ingeval REYM optreedt als leverancier c.q. verkoper, vervoerder en/of dienstverlener, zijn naast deze
algemene voorwaarden mede de Aanvullende Verkoopvoorwaarden van REYM van toepassing.
Deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden worden op eerste verzoek van de Contractant (de Opdrachtgever)
toegezonden. Zij kunnen tevens worden gedownload via de internetsite www.reym.nl.
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