ALGEMENE VO
OORWA
AARDEN ATM B.V
V.
Artikel 1
Toep
passelijkheid
d algemene voorwaarde
en
1
De
eze algemene voorwaard
den worden g
gebruikt doorr ATM B.V., hierna
h
te noeemen: "ATM"". Deze
alg
gemene voorrwaarden zijn
n van toepasssing op alle door ATM opgestelde offfertes en op alle
ove
ereenkomste
en die zij sluiit met haar C
Contractant (w
waarmee de Opdrachtgeever van ATM
M wordt
bedoeld). Zij ge
elden tevens
s voor eventu
uele aanvulle
ende of vervo
olgopdrachteen.
2
Ind
dien de Nede
erlandse teks
st van de alg
gemene voorrwaarden afw
wijkt van de vvertaling daa
arvan in
de Engelse of een
e andere taal,
t
is de Ne
ederlandse te
ekst beslisse
end.
Artikel 2
Toep
passelijk rec
cht en forum
mkeuze
1
Op
p alle offertea
aanvragen aan ATM, offe
ertes van AT
TM en op alle
e overeenkom
msten tussen
n ATM en
haar Contracta
ant, alsmede op eventuel e geschillen die daaruit voortvloeien
v
is Nederland
ds recht
van toepassing
g.
2
Ge
eschillen tusssen ATM en haar Contra ctant zullen bij uitsluiting worden vooorgelegd aan de
bevoegde rech
hter te Rotterdam.
Artikel 3
Bevo
oegdheid tott inschakeli ng hulppers
sonen; betekenis termijjnen
1
Bij de uitvoerin
ng van een op
pdracht mag
g ATM een off meer natuu
urlijke en/of reechtspersonen
insschakelen die
e al dan niet direct of ind irect aan AT
TM zijn verbonden.
2
Ge
een enkele te
ermijn waarb
binnen ATM e
een prestatie
e moet verric
chten geldt alls fatale term
mijn, tenzij
anders overeen
ngekomen.
Artikel 4
Verze
ekeringsplic
cht
1
Ind
dien de overe
eenkomst me
et de Contra
actant ziet op
p het tot stand
d brengen vaan een werk,
resspectievelijk op het huren
n van een op
pslagfaciliteit van ATM, dient de Conttractant voor dat werk
resspectievelijk voor de gehuurde opslag
gfaciliteit een
n verzekering
g af te sluitenn waarbij de belangen
van ATM zijn meeverzeker
m
d. ATM heefft voorts het recht
r
van de Contractantt te verlangen een
aansprakelijkhe
eidsverzekerring af te sluiiten. De Con
ntractant dien
nt op eerste vverzoek van ATM
inzzage in de be
etreffende po
olissen te gevven.
Artikel 5
Aans
sprakelijkheidsbeperkin
ng ATM
1
Alle aansprake
elijkheid voorr schade, dire
ect of indirec
ct, hoe ook genaamd, diee de Contracttant van
AT
TM onverhoo
opt mocht lijden, is beperkkt tot het bed
drag dat voorr de prestatiee van ATM is
s
verschuldigd, tenzij de scha
ade is veroorrzaakt met opzet
o
of door grove schuldd van een be
estuurder
of leidinggeven
nde van ATM
M. In ieder ge
eval strekt de
e aansprakelijkheid van A
ATM zich nim
mmer
t het bedra
ag dat de verrzekeraar van
n ATM in hett voorkomennde geval zal uitkeren.
verder uit dan tot
Artikel 6
Bijzo
ondere bepa
aling
1
Ing
geval ATM optreedt als afnemer
a
c.q. koper, zijn mede
m
de Aanvullende Inko
koopvoorwaa
arden van
AT
TM van toepa
assing. Deze
e Aanvullend e Inkoopvoo
orwaarden wo
orden, op eeerste verzoek
k van de
Co
ontractant (de
e Leverancie
er) aan het in
n het briefhoo
ofd genoemd
de adres, toeegezonden. Zij
Z kunnen
tevvens worden gedownload
d via de interrnetsite www
w.atm.nl.
2
Ing
geval ATM optreedt
o
als leverancier c.q. verkope
er, vervoerde
er en/of diennstverlener, zijn naast
deze algemen
ne voorwaarden mede de Aanvullende Verk
koopvoorwaaarden van ATM
A
van
toe
epassing. Deze
D
Aanvullende Verkkoopvoorwaa
arden worde
en op eersste verzoek
k van de
Co
ontractant (d
de Opdrachtg
gever) toege
ezonden. Zijj kunnen tev
vens wordenn gedownloa
ad via de
inte
ernetsite ww
ww.atm.nl.
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