ELSTER WATER METERING N.V.
VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN
1.

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1

De volgende definities en interpretatieregels zijn van toepassing voor deze
voorwaarden ("Voorwaarden"):
"Aangesloten ondernemingen": Elke rechtspersoon die controle uitoefent over
een andere rechtspersoon, die door een rechtspersoon wordt gecontroleerd of die
samen met een andere rechtspersoon onder gezamenlijke controle staat. Een
rechtspersoon wordt geacht "controle uit te oefenen" over een andere
rechtspersoon indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks voldoende stemrecht heeft
om een meerderheid van de bestuurders of besturende instanties te verkiezen of
om anders de zaken of het bestuur van de andere rechtspersoon te regelen.
"Bevestiging van de Bestelling": De schriftelijke goedkeuring van de Bestelling
door de Vennootschap.
“Bestelling”: Elk schriftelijk verzoek voor de Producten en/of Diensten ontvangen
door de Vennootschap van de Koper.
“Diensten”: Diensten (waaronder software als dienst) verleend aan de Koper door
of namens de Vennootschap.
“Document”: Elke tastbare vertegenwoordiging of belichaming van informatie,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot een schriftelijk stuk, tekening, folder,
plan, diagram, ontwerp, afbeelding of een ander beeld, geluidsopname, schijf of en
ander toestel of opname in gelijk welke vorm.
"Garantie": De garanties gegeven door de Vennootschap ten aanzien van elk
Product en/of Diensten vervat in Clausule 13, de Standaardgarantie inbegrepen.
"Gegevens van de Koper": alle informatie die wordt verzameld, gegenereerd,
verwerkt of overgedragen door of via Software, Diensten of Producten maar met
uitzondering van informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of
identificeerbare levende persoon of personen verwerkt tijdens de verlening van de
Diensten en/of de uitvoering van de Overeenkomst.
"Intellectuele Eigendom": Alle patentrechten, rechten op uitvindingen,
gebruiksmodellen, auteursrechten, ontdekkingen, verbeteringen, concepten,
modellen, tekeningen, geheime formules en processen, handelsmerken,
dienstmerken, handels-, bedrijfs- en domeinnamen, handelsimago's of
vormgeving, rechten op goodwill, of het instellen van vervolgingen wegens
misbruik, rechten inzake oneerlijke concurrentie, rechten op ontwerpen, rechten op
computersoftware, databaserechten, topografische rechten, morele rechten,
rechten op vertrouwelijke of gepatenteerde informatie (waaronder knowhow en
handelsgeheimen), alle algoritmes, inzichten, informatie en uitvindingen afgeleid
van de Gegevens van de Koper en alle overige intellectuele eigendomsrechten, in
elk geval ongeacht of deze al dan niet gedeponeerd zijn en in elk geval met
inbegrip van alle aanvragen, hernieuwingen of verlengingen van dergelijke rechten
en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming in elk
deel van de wereld.
"Koper": De persoon, onderneming of het bedrijf die/dat de Producten en/of
Diensten van de Vennootschap aankoopt.
"Licentieovereenkomst": Elke licentieovereenkomst met betrekking tot het
gebruik van Software.
"Montagehandleiding, Handleiding voor Gebruik en Onderhoud": De
informatie hetzij aangeleverd als Document, hetzij anders, met betrekking tot de
plaatsing, werking en/of onderhoud van het Product.
"Overeenkomst”: De overeenkomst tussen de Vennootschap en de Koper die
bestaat uit de Bestelling, de Bevestiging van de Bestelling, bijzondere
voorwaarden schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen, deze
Voorwaarden, de Specificaties, de Garantie en eventuele andere Documenten
nader bepaald in de Bestelling.
“Producten”: Producten (waaronder Producten van Elster) die zoals
overeengekomen in de Overeenkomst aan de Koper door de Vennootschap
(waaronder een onderdeel/onderdelen ervan) geleverd worden.
“Producten van Elster”: Alle producten vervaardigd door de Vennootschap (of
een dochteronderneming) en/of ontworpen of ontwikkeld volgens de Specificaties
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1.2.

1.3.
1.4
1.5.
1.6

1.7.

1.8.
1.9.

2.
2.1.

2.2.

2.3
2.4

2.5

2.6

van de Vennootschap.
“Software”: Software (met uitzondering van onderliggende software als onderdeel
van de Diensten) aanwezig in het Product en/of de Diensten, waarvan de
Vennootschap of een derde partij eigenaar is en die door de Vennootschap aan de
Koper geleverd wordt.
"Specificaties": Plannen, tekeningen, gegevens, patronen, stalen, grondstoffen,
mallen, leidingen, materiaal, informatie met betrekking tot de Producten en/of
Diensten waarnaar verwezen in de Bestelling.
“Standaardgarantie”: Heeft de betekenis waarnaar verwezen in Clausule 13.4.
"Vennootschap”: Elster Water Metering N.V. (Ondernemingsnummer:
BE0538729387) een lid van Honeywell International Inc. groep ondernemingen.
Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar een wettelijke bepaling wordt gelezen
als een verwijzing naar deze bepaling die op dat moment gewijzigd, opnieuw
ingevoerd of verlengd wordt.
Een verwijzing naar een geslacht houdt een verwijzing naar het andere geslacht
in.
Een persoon houdt een natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit zonder
rechtspersoonlijkheid in (met of zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid).
Woorden in het enkelvoud bevatten het meervoud en omgekeerd.
Waar de woorden "bevat(ten)" "inbegrepen", of "in het bijzonder" in deze
Voorwaarden gebruikt worden, worden ze verondersteld hierna de woorden te
bevatten als "zonder beperking" en waar de context het toelaat, zijn de woorden
"andere" en "anders" ter illustratie en zullen ze de woorden die ervoor staan, niet
beperken .
Elke verplichting in de Overeenkomst jegens een persoon om iets niet te doen,
houdt een verplichting in om niet akkoord te gaan met dat te doen of toe te laten of
berusten dat het gedaan wordt.
De titels in deze Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor gemaksdoeleinden en
hebben geen invloed op de interpretatie van de overeenkomst.
In het geval van discrepantie of strijdigheid tussen Documenten vervat in de
Overeenkomst, is de volgende rangorde van toepassing: (i) De Bevestiging van
de Bestelling; (ii) bijzondere voorwaarden schriftelijk door beide partijen
overeengekomen; (iii) deze Voorwaarden; (iv) de Bestelling; (v) de Specificaties;
(vi) de Garantie en (vii) alle andere Documenten die deel uitmaken van de
Overeenkomst.
BEGINSELEN AANGAANDE DE VERKOOP EN BESTELLINGEN
Het plaatsen van een Bestelling is onderworpen aan deze volgende Voorwaarden
die alle door de Koper voorgestelde voorwaarden vervangen en niet veranderd
zullen worden behalve met de schriftelijke toestemming van de Vennootschap en
elke zulke verandering is slechts van toepassing met betrekking tot de specifieke
Bestelling waarvan sprake.
Fouten of weglatingen in de Bestelling kunnen door de Vennootschap gecorrigeerd
worden. De Vennootschap sluit de toepassing van de algemene voorwaarden van
de Koper in de Overeenkomst expliciet uit.
Alle Bestellingen zijn onderworpen aan de schriftelijke aanvaarding door de
bevoegde vertegenwoordigers van de Vennootschap.
Geen enkele bindende overeenkomst wordt verondersteld te zijn aangegaan door
de aanvaarding door de Koper van een offerte of prijsopgave opgesteld door de
Vennootschap tot zulke overeenkomst is bevestigd door een Bevestiging van de
Bestelling.
De werknemers of agenten van de Vennootschap mogen deze niet
vertegenwoordigen met betrekking tot de Producten of Diensten tenzij de
Vennootschap hiertoe schriftelijk in heeft toegestemd. Wanneer de Koper een
overeenkomst afsluit, erkent deze geen beroep te doen op en afstand te doen van
elke claim wegens schending van zulke vertegenwoordigingen die niet als
dusdanig bevestigd zijn.
Elk advies dat of elke aanbeveling die de Vennootschap of haar werknemers of

agenten aan de Koper of zijn werknemers of agenten geeft met betrekking tot de
opslag, de toepassing of het gebruik van de Producten, en dat of die niet
schriftelijk bevestigd is door de Vennootschap, wordt geheel op eigen risico van de
Koper opgevolgd of uitgevoerd, en bijgevolg is de Vennootschap niet aansprakelijk
voor zulk advies of zulke aanbeveling die niet schriftelijk bevestigd is door de
Vennootschap.
3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6.

LEVERING
Gegevens en/of termijnen opgegeven voor de levering van de Producten en/of
Diensten zijn slechts bij benadering en de Vennootschap is niet aansprakelijk voor
enige vertraagde levering, door welke oorzaak ook ontstaan. Wanneer de Koper
hiervan voorafgaandelijk wordt ingelicht, kunnen de Producten en/of Diensten door
de Vennootschap voor de vooropgestelde leveringsdatum geleverd worden.
Levering geschiedt op de plaats waar de Vennootschap gevestigd is of geschiedt
in overeenstemming met de leveringsgegevens nader bepaald in de Bestelbon en
schriftelijk bevestigd door de Vennootschap.
In het geval van beschadigde Producten of indien de Dienstverlening niet volledig
is, verwittigt de Koper de Vennootschap schriftelijk over de schade of het tekort
binnen de drie (3) dagen na levering van de beschadigde Producten of van de
onvolledige Dienstverlening, en in het geval dat de Producten niet geleverd
werden, verwittigt de Koper, indien deze is ingelicht dat de Producten verzonden
werden, de Vennootschap over de niet-levering van de Producten binnen de tien
(10) dagen na ontvangst van zulk bericht dat de Producten ter levering aan een
vervoerder werden toevertrouwd.
In hoeverre bij wet toegestaan, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap
beperkt tot de vervanging of herstelling binnen een redelijke termijn van de
beschadigde of niet-geleverde Producten, of een nieuwe dienstverlening in het
geval van Diensten; steeds op voorwaarde dat, in hoeverre bij wet toegestaan, de
Vennootschap niet verantwoordelijk is voor schade aan, of niet- of onvolledige
levering van de Producten en/of Dienstverlening, indien, omdat de Koper nalaat de
Vennootschap in te lichten over de schade, over de niet- of onvolledige levering,
de Vennootschap verhinderd is enige herstelbetaling te bekomen bij een derde
partij met betrekking tot zulk verlies of zulke schade. In hoeverre bij wet
toegestaan, indien de Koper de Vennootschap niet inlicht conform de
Voorwaarden 3.3 en 3.4, (i) mag de Koper de Producten en/of Diensten niet
weigeren; (ii) is de Vennootschap niet aansprakelijk voor zulke schade, niet- of
onvolledige levering, en (iii) is de Koper gehouden tot betaling van de prijs alsof de
Producten en/of Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst geleverd
zouden zijn.
Indien om welke reden ook de Koper het Product niet in ontvangst neemt op het
moment dat de Producten klaar zijn voor levering, mag de Vennootschap de
Producten opslaan tot ze feitelijk geleverd worden en is de Koper aansprakelijk
jegens de Vennootschap voor de opslagkosten (verzekering inbegrepen) of mag
de Vennootschap de Producten tegen de best verkrijgbare prijs verkopen en (na
aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) de meerkost bovenop de prijs
overeengekomen in de Overeenkomst in rekening brengen aan de Koper of de
Koper het tekort tegenover de prijs overeengekomen in de Overeenkomst
aanrekenen.
Indien de Producten en/of Diensten in termijnen geleverd of verleend moeten
worden, wordt voor elke levering/dienstverlening een afzonderlijke Overeenkomst
opgesteld. Een vertraagde of foute termijnlevering geeft de Koper geen recht op
annulering van een andere termijn.

4.3

5.
5.1.

5.2

5.3

5.4

6.
6.1

6.2
4.
4.1

4.2

BETALING
Behoudens tussen de Koper en de Vennootschap schriftelijk overeengekomen
speciale voorwaarden, mag de Vennootschap de Koper voor de prijs factureren op
elk moment nadat de Vennootschap de Koper heeft ingelicht dat de Producten
klaar zijn om te worden opgehaald of (desgevallend) de Vennootschap de levering
van de Producten en/of verlening van de Diensten heeft aangeboden.
De Koper betaalt de prijs van de Producten en/of Diensten in euro (volledig bedrag
zonder korting of verrekening) binnen dertig (30) dagen na factuurdatum en de
Vennootschap mag betaling van de prijs vorderen, niettegenstaande de levering
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6.3

van de Producten of Diensten misschien niet heeft plaatsgevonden en in het geval
van Producten, de eigendomstitel niet is overgegaan naar de Koper. Een
ontvangstbewijs wordt slechts afgeleverd indien de Koper hierom verzoekt.
Indien de Koper niet betaalt op de vervaldatum, dan mag de Vennootschap,
onverminderd elk ander recht of rechtsvordering waarover de Vennootschap
beschikt:
4.3.1 de Overeenkomst beëindigen conform Clausule 19;
4.3.2 verdere leveringen van Producten en/of Dienstverleningen aan de Koper
stopzetten;
4.3.3 betalingen gedaan door de Koper voor zulke Producten en/of Diensten
naar goeddunken van de Vennootschap toepassen (ongeacht de door de
Koper bedoelde bestemming hiervan);
4.3.4 Producten in transit stopzetten; en/of
4.3.5 op gezette tijdstippen de Koper interest aanrekenen (zowel voor als na een
vonnis) op het niet betaalde bedrag, a rato van vier procent (4%) per jaar
meer dan de driemaandelijkse rentevoet van Euribor, tot de volledige
betaling is gedaan (een deel van een maand wordt voor de berekening van
de interest als een volledige maand beschouwd).
PRIJS
De prijs van de Producten en/of Diensten is de opgegeven prijs of, waar geen prijs
is opgegeven (of een opgegeven prijs niet langer geldig is), de prijs vermeld op de
gepubliceerde huidige prijslijst van de Vennootschap op het moment dat de
Bestelling aanvaard wordt. Indien Producten voor export vanuit Belgie geleverd
worden, is de gepubliceerde prijslijst voor export van toepassing. Alle opgegeven
prijzen blijven slechts dertig (30) dagen geldig of tot eerdere aanvaarding door de
Koper, maar de Vennootschap mag te allen tijde een prijsopgave intrekken of
wijzigen.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Koper op elk tijdstip voor de
levering schriftelijk in kennis te stellen van een prijsverhoging voor de Producten
en/of Diensten als doorberekening van hogere kosten voor de Vennootschap die
buiten de controle van de Vennootschap zijn ontstaan (zoals, maar niet beperkt tot
valutakoersschommelingen, deviezenregelingen, gewijzigde fiscale heffingen,
wezenlijke stijgingen van de arbeidskosten), door een wijziging in de
leveringsdata, de hoeveelheden of specificaties voor de Producten en/of Diensten
die de Koper heeft gevraagd, door een vertraging veroorzaakt door instructies van
de Koper of door het feit dat de Koper niet de juiste informatie of instructies aan de
Vennootschap heeft verstrekt.
Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van een prijsopgave gegeven door de
Vennootschap of op een prijslijst van de Vennootschap, en tenzij anders schriftelijk
overeengekomen tussen de Koper en de Vennootschap, worden alle prijzen door
de Vennootschap op een "af fabriek" (ex works) basis gegeven (INCOTERMS
2010).
De prijs is exclusief de eventuele toepasselijke belastingen (waaronder begrepen
maar niet beperkt tot de BTW) die de Koper eveneens aan de Vennootschap dient
te betalen.
SPECIFICATIES
Tenzij anders vermeld, moeten de Producten die het voorwerp uitmaken van de
Overeenkomst, voldoen aan de Specificaties van de Vennootschap. In het geval
dat de Koper om een wijziging van de Specificaties verzoekt, behoudt de
Vennootschap zich het recht voor om de prijs en leveringsdatum te wijzigen.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
Specificaties van de Producten en/of Diensten die nodig zijn om te voldoen aan
enige toepasselijke veiligheidseisen of andere wettelijke voorschriften of
voorschriften die geen invloed hebben op hun kwaliteit of werking.
De Koper is verantwoordelijk jegens de Vennootschap voor de juistheid van de
voorwaarden van elke Bestelling (waaronder alle toepasselijke Specificaties),
voorgelegd door de Koper, en voor het verstrekken binnen een redelijke termijn
van alle nodige informatie aan de Vennootschap met betrekking tot de Producten
en/of Diensten zodat de Vennootschap de Overeenkomst in overeenstemming met
diens voorwaarden kan uitvoeren.

7.
7.1

7.2

8.

9.
9.1

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

SPECIFICATIES VAN NIET-STANDAARD PRODUCTEN
Alle beschrijvende specificaties en specificaties inzake verzendingen, tekeningen
en gegevens van gewicht en afmetingen die door de Vennootschap worden
voorgelegd bij prijsopgaven, offertes of aanbestedingen zijn slechts bij benadering,
en de beschrijvingen en illustraties die voorkomen in door de Vennootschap
uitgebrachte catalogi, prijslijsten en reclamemateriaal zijn louter bedoeld om een
algemeen idee te geven van de daarin beschreven Producten, en geen van deze
vormen een deel van de Overeenkomst.
In hoeverre bij wet toegestaan, mogen Producten die speciaal gemaakt zijn of een
bijzondere afwerking hebben, niet teruggedragen worden, behalve wanneer de
Vennootschap aanvaardt dat deze Producten krachtens deze voorwaarden defect
zijn.
ANNULERING VAN BESTELLINGEN
Een Bestelling aanvaard door de Vennootschap mag niet door de Koper
geannuleerd worden tenzij met schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap en
op voorwaarde dat de Koper de Vennootschap volledig schadeloos stelt tegen alle
verlies (waaronder winstverlies), kosten (waaronder de kosten van arbeid en
gebruikte materialen), schade, schulden, lasten en uitgaven opgelopen door de
Vennootschap als gevolg van de annulering.
RISICO
Het risico op schade aan of verlies van de Producten gaat over op de Koper:
9.1.1 in het geval van Producten die op de site van de Vennootschap geleverd
moeten worden, op het moment dat de Vennootschap de Koper inlicht dat
de Producten afgehaald mogen worden; of
9.1.2 in het geval van Producten die elders dan op de site van de Vennootschap
geleverd moeten worden, op het moment van de levering of, indien de
Koper verzuimt om de levering van de Producten aan te nemen, op het
moment dat de Vennootschap de levering van de Producten heeft
aangeboden.
EIGENDOMSRECHT
Niettegenstaande de levering en de overgang van het risico op de Producten, of
enige andere bepaling van deze Voorwaarden, gaat het eigendomsrecht van de
Producten niet over naar de Koper totdat de Vennootschap een contante betaling
of verrekening voor de volledige prijs van de Producten heeft ontvangen met
betrekking tot de Producten en alle andere Producten die zoals overeengekomen
verkocht worden door de Vennootschap aan de Koper waarvoor een betaling dan
verschuldigd is.
Totdat het eigendomsrecht van de Producten overgaat naar de Koper, houdt de
Koper de Producten in vertrouwen en houdt (i) de Producten apart van diens eigen
producten en derden en (ii) deze producten worden netjes opgeslagen,
beschermd, verzekerd en gelabeld als zijnde het eigendom van de Vennootschap.
Indien de Koper de Producten die nog eigendom zijn van de Vennootschap
doorverkoopt of gebruikt, is deze de opbrengsten van de verkoop of anders van
zulke Producten verschuldigd aan de Vennootschap, hetzij materiële of
immateriële opbrengsten, waaronder verzekeringsopbrengsten, en moet hij al
zulke opbrengsten apart houden van gelden of eigendom van de Koper en derden
en, in het geval van materiële opbrengsten, deze netjes opslaan, beschermen en
verzekeren.
Totdat het eigendomsrecht op de Producten overgaat naar de Koper en op
voorwaarde dat de Producten nog steeds bestaan en niet doorverkocht zijn, mag
de Vennootschap te allen tijde eisen van de Koper dat deze de Producten
terugzendt naar de Vennootschap. De Koper verleent de Vennootschap, zijn
agenten en werknemers een onherroepelijke toelating om alle sites te betreden
waar de Producten opgeslagen liggen met de bedoeling de Producten te
inspecteren of terug te halen.
De Verkoper mag de producten die eigendom blijven van de Vennootschap niet
bezwaren met pandrechten of enige andere rechten in verband met de
zekerheidsstelling voor een schuld, maar indien de Koper dit toch doet, dan
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worden alle door de Koper aan de Vennootschap verschuldigde gelden
onmiddellijk opeisbaar (onverminderd enige andere rechten of rechtsmiddelen die
de Vennootschap toekomen).
11.

TESTEN
Alvorens te worden verzonden, worden de producten zorgvuldig gekeurd en, waar
uitvoerbaar, onderworpen aan standaardtesten. Indien speciale testen of testen in
aanwezigheid van de Koper of diens vertegenwoordiger vereist zijn, moeten deze
testen, tenzij anders overeengekomen, uitgevoerd worden op de site van de
Vennootschap en hiervoor zal een apart bedrag aangerekend worden.

12.

PRESTATIES
Prestatiecijfers gegeven door de Vennootschap zijn gebaseerd op ervaring en
zoals de Vennootschap verwacht dat ze zullen zijn bij een test alvorens ze van de
site van de Vennootschap worden verzonden. De Vennootschap is echter niet
aansprakelijk indien deze cijfers niet gehaald worden, tenzij specifiek schriftelijk
gegarandeerd door de Vennootschap.

13.
13.1

GARANTIES EN UITSLUITINGEN
Producten worden geleverd met de volgende garantie tenzij anders specifiek
schriftelijk vermeld door de Vennootschap: De Producten die geleverd worden zijn
vrij van ontwerp-, materiaal- en fabricatiefouten indien deze worden geplaatst,
bediend, onderhouden en gebruikt conform de gepubliceerde richtlijnen van de
Vennootschap, inhoudende maar niet beperkt tot informatie vervat in deze
Voorwaarden, Specificaties en Installatievoorschriften, Gebruikers- en
Onderhoudshandleiding(en).
Diensten worden geleverd met de volgende garantie tenzij anders specifiek
schriftelijk vermeld door de Vennootschap: Diensten worden gepresteerd op een
bekwame en toegewijde manier en stemmen overeen met hun relevante
Specificatie of enige onderling overeengekomen specificatie.
Software geleverd en vergund door de Vennootschap is onderworpen aan de
volgende garantie tenzij anders specifiek schriftelijk vermeld door de
Vennootschap: Software moet substantieel conform zijn aan en moet in alle
materiële aspecten kunnen functioneren in overeenstemming met de relevante
Specificaties gedurende een periode van negentig (90) dagen na de datum van
verzending maar de Vennootschap garandeert niet dat de Software vrij is van
fouten of onderbrekingen.
In hoeverre bij wet toegestaan, zijn Clausule 13.1, Clausule 13.2, Clausule 13.3 en
de standaardgarantie van de Vennootschap (waarvan een kopie op aanvraag
beschikbaar is maar waarmee de Koper expliciet akkoord gaat, is uitdrukkelijk
opgenomen in de Overeenkomst) ("Standaardgarantie") onderworpen aan de
volgende uitzonderingen:
13.4.1 de Vennootschap is niet aansprakelijk met betrekking tot een defect aan
Producten of een niet-conformiteit van de Software of Diensten als gevolg
van enige Specificatie geleverd door de Koper;
13.4.2 de Vennootschap is niet aansprakelijk met betrekking tot (a)
verbruiksartikelen, zoals beschermcoatings die zijn ontworpen om na
verloop van tijd te verminderen, tenzij er zich een storing heeft voorgedaan
omwille van een gebrek in de materialen of de fabricatie; (b) cosmetische
schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot krassen, deuken en
gebroken plastic bij poorten; (c) storing, niet-conformiteit, interferentie of
defect als gevolg van of veroorzaakt door partikels in het water die invloed
hebben op hun werking buiten de normen die algemeen door de industrie
hebben aanvaard of door agressief water of omgevingsfactoren (waaronder
onderdompeling in verontreinigd grondwater of vreemde stoffen in het
water of het milieu); (d) schade veroorzaakt door gebruik met een ander
product; (e) schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik,
vandalisme, kwaadwillige manipulatie, diefstal, verkeerde behandeling,
onjuiste toepassing, misbruik, brand, aardbeving of andere externe
oorzaken; (f) onjuiste plaatsing en/of schade veroorzaakt door het Product
en/of de Software buiten deze Voorwaarden, de Installatievoorschriften van
de Vennootschap, de Gebruikers- en Onderhoudshandleiding en de

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14.
14.1

Specificaties van de Vennootschap te laten functioneren; (g) schade
veroorzaakt door diensten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot
upgrades, onderhoud, herstellingen en uitbreidingen) uitgevoerd door
iemand die de Vennootschap niet vertegenwoordigt of die niet door de
Vennootschap is gemachtigd om zulke werken uit te voeren; (h) Producten
en/of Software die zonder de schriftelijke toestemming van de
Vennootschap gewijzigd zijn om de werking of capaciteiten aan te passen;
(i) gebreken veroorzaakt door normale slijtage of anders te wijten aan
normale veroudering van de Producten; (j) nalatige handelingen of verzuim
of een misdrijf vanwege de Koper of een derde; (k) schade aan de
Producten en/of Software veroorzaakt door de Koper of een derde of
andere omstandigheden buiten de controle van de Vennootschap; (l) indien
serienummers of veiligheidszegels (geheel of gedeeltelijk) verwijderd
werden of van de Producten en/of Software onleesbaar gemaakt zijn; (m)
de werking van voorgeprogrammeerde configureerbare dataeigenschappen, radiotransmissie-frequenties en installatiesites; (n)
kwaadwillige manipulatie of verwijdering van de batterij op elk moment
tijdens de leefduur van de door batterijen gevoede Producten; (o) elk
Product dat in water boven 30 graden Celsius werd ondergedompeld; of (p)
elk Product dat werd ondergedompeld in water onder 30 graden Celsius op
een diepte van meer dan 1,1m gedurende een ononderbroken periode van
meer dan 24 uur;
13.4.3 de Vennootschap is niet aansprakelijk indien betalingen verschuldigd aan
de Vennootschap voor de Producten, Software en/of Diensten niet betaald
werden door de Koper op de vervaldag voor betaling; en
13.4.4 de Clausules 13.1, 13.3 en de Standaardgarantie worden niet verlengd
voor producten, onderdelen, materialen, uitrusting of software die niet door
de Vennootschap gemaakt of geproduceerd zijn, waarbij de Koper alleen
maar recht heeft op het genot van zulke garantie als gegeven door de
producent of leverancier aan de Vennootschap (die minder dan twaalf (12)
maanden kan bedragen), en slechts de door de producent of leverancier
aan de Vennootschap geleverde middelen, indien er zijn, zijn toegelaten.
De Garantie voor Producten vervalt twaalf (12) maanden na de leveringsdatum.
De Garantie voor Software geleverd en vergund door de Vennootschap vervalt
negentig (90) dagen na de datum van levering. De Garantie voor Diensten vervalt
dertig (30) dagen na voltooiing van de Diensten (zulke respectieve periodes
worden samen "Garantieperiode" genoemd). De Garantieperiode wordt niet
verlengd of hernieuwd of anders beïnvloed door vervangingen van Producten.
Geen enkele verkoper, agent of werknemer van de Vennootschap mag deze
Garantieperiode verlengen.
Indien na de leverdatum maar binnen de Garantieperiode vastgesteld wordt dat er
Producten, Software en/of Diensten defect of niet in overeenstemming zijn met de
Voorwaarden 13.1, 13.2 en 13.3 hierboven, dan moet de Vennootschap naar
eigen keuze en zonder bijkomende kost voor de Koper: (i) de Producten en/of
Software herstellen of vervangen; (ii) de prijs van de Producten en/of Diensten (of
een evenredig deel van de prijs) terugbetalen; en/of (iii) de Diensten opnieuw
uitvoeren, mits de Koper de Vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte stelt
binnen de zeven (7) dagen na vaststelling van het probleem of wanneer de Koper
wordt verondersteld het defect of de non-conformiteit te hebben vastgesteld.
De kost voor plaatsing en/of verwijdering van defecte Producten, met inbegrip van
eventuele verzendingskosten aan een door de Vennootschap aangesteld
dienstencentrum wordt gedragen door de Koper.
Een eventuele inbreuk op Clausule 13.1, Clausule 13.2, Clausule 13.3 of op de
Standaardgarantie mag geen reden zijn voor annulering van de Overeenkomst
tussen de Vennootschap en de Koper.
Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, worden alle garanties,
vertegenwoordigingen, voorwaarden, rechtsmiddelen of andere wettelijk geldende
voorwaarden uitgesloten, voor zover dit maximaal bij wet is toegestaan.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Niets in de Overeenkomst beperkt, wijzigt of sluit de aansprakelijkheid van de
Vennootschap uit voor (i) directe schade veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk
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14.2

14.3

14.4

15.
15.1

15.2

wangedrag door de Vennootschap; of (iii) enige andere aansprakelijkheid
waarvoor de beperking of uitsluiting door de toepasselijke wetgeving verboden is.
Onverminderd Voorwaarde 14.1 en voor zover maximaal bij wet toegestaan, is de
Vennootschap niet aansprakelijk voor verlies van huidige of verwachte winsten;
zakelijke verliezen; verlies van zakelijke mogelijkheden; contractverlies; uitputting
van goodwill; verlies van voorziene besparingen; verlies van en/of beschadigde
data of informatie; verlies of gebruik of puur economisch verlies, geleden of
opgelopen door de Koper, dat zich kan voordoen krachtens of in verband met deze
Clausules of de Overeenkomst, ongeacht of dit verlies rechtstreeks,
onrechtstreeks, speciaal of consequentieel is en hoe het ook veroorzaakt is.
Onverminderd Clausule 14.1 of Clausule 14.2, mag de totale aansprakelijkheid
van de Vennootschap onder of in verband met deze Voorwaarden, ongeacht of de
levering van de Producten en/of Diensten gedaan is in delen of krachtens
afzonderlijke Contracten, in geen geval de totale Overeenkomstprijs overschrijden.
Niettegenstaande enige andere bepalingen in deze Voorwaarden, maar
onverminderd Clausule 14.1, moet elke claim door de Koper gedaan worden
binnen drie (3) maanden te tellen vanaf het moment dat aanleiding heeft gegeven
tot de claim (en binnen de Garantieperiode met betrekking tot een claim gedaan
krachtens Clausule 13); anders is de Vennootschap helemaal niet aansprakelijk
jegens de Koper.
SCHADELOOSSTELLING
In het geval van een rechtsvordering wegens een schending of andere
gerechtelijke stappen die worden genomen tegen de Vennootschap met
betrekking tot Producten gemaakt door de Vennootschap of in het geval van
Diensten verleend door de Vennootschap conform de Specificaties van de Koper,
moet de Koper de Vennootschap schadeloosstellen voor alle vormen van verlies,
schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die hem opgelegd werden of die
door de Vennootschap opgelopen werden met betrekking tot of betaald of
overeengekomen tot betaling door de Vennootschap als schikking voor een claim
wegens schending van een patent, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of een
andere Industriële of Intellectuele Eigendom van enige andere persoon, alsook de
kosten van de Vennootschap (waaronder de redelijke kosten voor juridische
bijstand) opgelopen bij de verdediging van zulke gerechtelijke procedure,
rechtsvordering of andere gerechtelijke stappen die het gevolg zijn van het gebruik
door de Vennootschap van de specificaties van de Koper.
De Vennootschap zal de Koper schadeloosstellen tegen mogelijke boetes
opgelegd door een bevoegde toezichthoudende instantie conform de op de Koper
van toepassing zijn relevante wetten op privacy of bescherming van
persoonsgegevens; en/of tegen enige te betalen bedragen ingevolge een
definitieve uitspraak, gerechtelijk bevel of regeling overeengekomen door de
Vennootschap met betrekking tot enige claims gesteld door een betrokkene wiens
persoonlijke gegevens worden verwerkt door de Vennootschap onder de
Overeenkomst, in elk geval, enkel in hoeverre de relevante boete of claim een
direct gevolg is van een materiële schending door de Vennootschap van haar
verplichtingen onder Clausule 16.8, en altijd behoudens de resterende bepalingen
van deze Clausule:
15.2.1 De Verkoper verwittigt de Vennootschap (schriftelijk) over de
omstandigheden waarnaar verwezen in Clausule 16.8 onmiddellijk na
vaststelling ervan (met vermelding van redelijke details van de vermeende
schending door de Vennootschap van haar verplichtingen onder Clausule
16.8).
15.2.2 Indien de Koper een claim wil instellen onder de schadeloosstelling in
Clausule 15.2, zal hij: a) geen aanspraak erkennen of akkoord gaan met
een regeling of compromis zonder de voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de Vennootschap; b) de Vennootschap onmiddellijk alle
informatie verschaffen met betrekking tot enige toepasselijke
dwangmaatregel of dataclaim zoals van tijd tot tijd redelijkerwijs gevraagd
door de Vennootschap; c) redelijkerwijs rekening houden met enige
commentaren of voorstellen gegeven of gedaan door de Vennootschap met
betrekking tot zulke dwangmaatregel of dataclaim; en d) alle noodzakelijke
stappen ondernemen om de te betalen boetes en schadeloosstellingen of

andere kosten met betrekking tot enige relevante dataclaims te
verminderen.
15.2.3. De schadeloosstelling onder Clausule 15.2 is niet van toepassing in
wanneer enige dwangmaatregel of dataclaim ontstaat uit a) een schending
door de Koper (of enige andere persoon, waaronder een aangesloten
Onderneming van de Koper) van een van zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst of toepasselijke wet (waaronder de relevante wetten op
privacy of bescherming van persoonsgegevens); of b) de nakoming door de
Vennootschap van enige voorschriften van de Koper waaronder onder
meer de verwerking van persoonsgegevens onder de Overeenkomst.
15.2.4 De schadeloosstelling in Clausule 15.2 is onderworpen aan de beperkingen
en uitzonderingen van aansprakelijkheid waaronder deze vastgesteld in
Clausule 14.
15.2.5 Deze Clausule 15.2 vermeldt het enige en exclusieve rechtsmiddel met
betrekking tot enige schending door de Vennootschap van haar
verplichtingen onder Clausule 16.8.

16.5

16.6
16.
SOFTWARE, INTELLECTUELE EIGENDOM EN BESCHERMING VAN
PERSOONSGEGEVENS
16.1 Indien een Product en/of Dienst uit Software bestaat, verleent de Vennootschap,
behoudens deze Voorwaarden, de Koper een niet-exclusieve, niet-overdraagbare
licentie voor gebruik van de Software en/of geleverde Intellectuele Eigendom in
objectcode enkel en alleen voor gebruik of bediening van de Producten of voor de
ontvangst van de Diensten, of laat het diens klanten toe dit te doen wanneer de
Koper een verdeler van de Vennootschap is. Met betrekking tot enige Intellectuele
Eigendom en/of Software van derden, wordt deze geleverd volgens de
voorwaarden van een bijbehorende Licentieovereenkomst. Niets in dit document
mag worden geïnterpreteerd als verlening van rechten of licentie voor het gebruik
van enige Software of ander Intellectuele Eigendom, op enige wijze die of voor
enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in een dergelijke
Licentieovereenkomst.
16.2 De Koper geeft zijn toestemming aan de Vennootschap om gedurende de uitvoering
van de Overeenkomst Data van de Koper te verzamelen, te verwerken en te
gebruiken, en ook om producten en diensten te verbeteren, algemene statistieken
te anonimiseren en toe te voegen, rapporten op te stellen, data-analyses uit te
voeren, en geanonimiseerde en geaggregeerde rapporten en analyses op te
stellen over het voorgaande voor huidig en toekomstig gebruik door de
Vennootschap en/of haar Aangesloten Ondernemingen. Alle algoritmes, inzichten,
informatie en uitvindingen afgeleid van de Gegevens van de Koper zijn eigendom
van de Vennootschap en worden als Intellectuele eigendom van de Vennootschap
beschouwd.
16.3 De Vennootschap moet de Koper verdedigen tegen elke claim als zou de Software
of andere Intellectuele Eigendom in het bezit van de Vennootschap een VK of
Belgisch patent, auteursrecht, databankrecht of recht op vertrouwelijkheid dat
aanvangt vanaf de datum van de Overeenkomst, schenden, en moet de Koper
schadeloosstellen voor bedragen die de Koper opgelegd worden in rechtszaken of
bij schikking van zulke claims, op voorwaarde dat:
16.3.1 de Vennootschap onmiddellijk schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van
zulke claim;
16.3.2 de Koper op zijn kosten redelijke medewerking verleent aan de
Vennootschap bij de verdediging en schikking van zulke claim, op kosten
van de Vennootschap;
16.3.3 de Vennootschap als enige bevoegd is om de claim te verdedigen of te
schikken; en
16.3.4 de Koper doet geen erkenning van aansprakelijkheid noch poging om zulke
claim te schikken zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de
Vennootschap.
16.4 Bij de verdediging tegen of schikking van een claim krachtens Clausule 16.3, mag
de Vennootschap naar eigen oordeel (i) voor de Koper het recht verkrijgen om de
Software of andere Intellectuele Eigendom te blijven gebruiken, (ii) de Software of
andere Intellectuele Eigendom te vervangen of wijzigen zodat deze nietschendend wordt of, (iii) indien zulke rechtsmiddelen niet redelijkerwijs
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16.7
16.8

beschikbaar zijn, de Overeenkomst beëindigen en enige gelden die betaald
werden met betrekking tot het schendende Product en/of de schendende Dienst,
terugbetalen. De vennootschap is niet aansprakelijk indien de vermeende
schending gebaseerd is op:
16.4.1 een wijziging van of verandering aan de Software of andere Intellectuele
Eigendom gedaan door iemand anders dan de vennootschap; of
16.4.2 het gebruik van de Software of andere Intellectuele Eigendom door de
Koper op een wijze die tegenstrijdig is met de Overeenkomst en/of
instructies gegeven door de Vennootschap aan de Koper; of
16.4.3 het gebruik van de Software of andere Intellectuele Eigendom door de
Koper nadat kennis is gegeven van de vermeende of eigenlijke schending
door de Vennootschap of enige bevoegde instantie.
Uit het voorgaande blijken de exclusieve rechten en rechtsmiddelen van de Koper,
en de volledige verplichtingen en aansprakelijkheid van de Vennootschap voor
enige schending of vermeende schending van de Intellectuele Eigendom van een
derde.
Tenzij specifiek toegestaan, verbindt de Koper zich ertoe dat hij geen derden zal
tewerkstellen noch deze zal vergunnen buiten het kader van de licentie aan hem
verleend krachtens Clausule 16.1, en dat het:
16.6.1 geen deel noch delen van de Software zal vrijgeven aan of ter beschikking
zal stellen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Vennootschap; en
16.6.2 behalve indien bij wet toegelaten, de Software niet zal onderwerpen aan
reverse engineering, noch deze decompileren, demonteren, wijzigen,
verbeteren, converteren, kopiëren of reproduceren.
Voorts erkent de Koper dat Software en alle bijgevoegde Documenten
vertrouwelijk zijn en onderworpen zijn aan de voorwaarden uit Clausule 20.
De Vennootschap en de Koper leven de toepasselijke wetgeving met betrekking to
privacy en bescherming van persoonsgegevens ontvangen van de Koper na.
Wanneer nodig dient de Vennootschap de persoonsgegevens te verwerken om de
Diensten te verlenen en om de verplichtingen van de Vennootschap onder de
Overeenkomst en de toepasselijke wet als dienstverlener en gegevensverwerker
van de persoonsgegevens van de Koper na te leven. De Vennootschap verwerkt
deze persoonsgegevens tijdens de duur van de Overeenkomst en om de Diensten
te verlenen en indien van toepassing de levering van het Product. De
Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens van de Koper conform de
instructies van de Koper. Mogelijke kosten en lasten verbonden aan extra of
gewijzigde instructies dienen te worden overeengekomen conform de bepalingen
uit de Overeenkomst. De Vennootschap dient een informatie- en fysiek
beveiligingsprogramma bij te houden voor de bescherming van de
persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie van de Koper (het "Honeywell
beveiligingsprogramma), die op aanvraag beschikbaar zijn. Wanneer nodig kan de
Vennootschap uw persoonsgegevens verwerken om Diensten te verlenen en
indien van toepassing, de Producten te leveren om zo als gegevensverwerker te
voldoen aan de verplichtingen van de Vennootschap onder de Overeenkomst en
toepasselijke wetgeving. De Vennootschap dient de persoonsgegevens te
verwerken tijdens de duur van de Overeenkomst, waaronder de gevolgen van een
beëindigingsregeling van de Overeenkomst. De Koper in zijn hoedanigheid als
gegevensbeheerder erkent en aanvaardt dat de Vennootschap de
persoonsgegevens met haar Aangesloten Ondernemingen mag delen en de
gegevens naar de VS, India of Mexico mag overdragen. De Koper aanvaardt
verder dat de Vennootschap de persoonsgegevens van de Koper mag en zal
overdragen naar de servers/cloud in de VS. Bovendien gebruikt de Vennootschap
haar onderaannemers en Aangesloten Ondernemingen om de Diensten te
verlenen aan de Koper. De huidige voornaamste onderaannemers zijn HTSL India,
en Honeywell International Inc. maar deze kunnen van tijd tot tijd veranderen en
de Vennootschap mag de Koper informeren over zulke veranderingen. Indien de
Vennootschap een veiligheidsinbreuk vaststelt die leidt tot de onbedoelde of
onwettige vernietiging, verlies, wijziging of onbevoegde bekendmaking van, of
toegang tot, de persoonsgegevens van de Koper ("Veiligheidsincident"), stelt de
Vennootschap de Koper onmiddellijk in kennis van het Veiligheidsincident. De
Vennootschap verschaft de Koper updates over de status van het

Veiligheidsincident tot wanneer de zaak is opgelost. De Vennootschap dient op
verzoek en op kosten van de Koper: redelijke bijstand te verlenen aan de Koper bij
de kennisgeving van een veiligheidsinbreuk aan de controlerende bevoegde
instantie onder de desbetreffende wetgeving inzake bescherming van
persoonsgegevens van toepassing op de Koper; en redelijke bijstand te verlenen
aan de Koper bij het communiceren van een gegevensinbreuk aan de betrokkenen
in gevallen wanneer wordt verondersteld dat de gegevensinbreuk de rechten en
vrijheden van personen in gevaar kan brengen.
17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

EXPORT EN ANTI-CORRUPTIEOVEREENKOMST
Producten voor export worden geleverd conform de toepasselijke levermethode
zoals schriftelijk overeengekomen door de partijen in de zin van de Incoterms
2010. De Verkoper is verantwoordelijk voor het testen en inspecteren van de
Producten op de site van de Vennootschap alvorens deze verzonden worden.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de Vennootschap worden alle
Producten en Software geleverd onder de strikte voorwaarde dat: 17.2.1 ze dienen voor burgerlijk gebruik;
17.2.2 ze niet geleverd worden aan landen of voor toepassingen die bij wet of
door een bindende verordening verboden zijn of van kracht zijn in Belgie ;
en
17.2.3 ze in geen enkel geval geplaatst, gebruikt of toegepast worden voor of in
verband met (i) de productie van chemische of biologische wapens of de
productie van chemische basisproducten voor zulke wapens, of (ii) de
werking van nucleaire installaties waaronder begrepen maar niet beperkt
tot
kerncentrales,
nucleaire
installaties,
brandstoffabricanten,
uraniumverrijkingsfabrieken, opslagplaatsen
voor
kernafval
of
onderzoeksreactoren.
De Partijen erkennen dat de wetgevingen, beperkingen en/of voorschriften inzake
export en handel van meer dan één land de handel met of de export van
Producten, Diensten of Software naar andere landen en personen zouden kunnen
voorkomen of beperken. De Partijen moeten alle toepasselijke wetgevingen,
beperkingen en voorschriften inzake export en handel naleven en mogen de
Producten, Diensten of Software in gelijk welke vorm niet rechtstreeks of
onrechtstreeks leveren, exporteren of opnieuw exporteren of anders ter
beschikking stellen, Producten, Diensten of Software die zulke wetgevingen,
beperkingen en voorschriften schenden, waaronder begrepen de levering van de
Producten, Diensten en Software (i) aan Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië
of enig ander land dat onderworpen is aan Europese, Amerikaanse of andere
relevante handelssancties van toepassing in het land waar de Vennootschap en/of
Koper zich bevindt, of aan personen of entiteiten die door zulke landen
gecontroleerd worden of aan burgers of inwoners van zulke landen of (ii) aan gelijk
wie op een geweigerde, verboden of niet geverifieerde lijst gehouden door de
Europese Unie, Verenigde Staten of Regeringen van het land waar de
Vennootschap en/of Koper zich bevindt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
de Specially Designated Nationals lijst van het Amerikaanse Office of Foreign
Assets Control (OFAC). De Koper dient de Vennootschap schadeloos te stellen in
het geval van rechtsgedingen, kosten, claims of uitgaven die het gevolg zijn van de
niet-naleving door de Koper van deze Clausule 17.3.
De Overeenkomst kan onderworpen zijn aan Belgische wetten inzake de controle
op de uitvoer en aan een vereiste om geldige exportvergunningen te verkrijgen,
alsook inzake gelijkaardige wetgevingen in andere toepasselijke rechtsgebieden.
Indien van toepassing, dient de Vennootschap pas een aanvraag in voor de
exportvergunning nadat de nodige documenten voor de vergunning zijn geleverd
door de Koper die zulke documenten binnen een redelijke termijn na een
Bevestiging van de Bestelling verschaft. Enige vertraging in het verkrijgen van
zulke vergunning, betekent opschorting van leverdata zonder aansprakelijkheid
aan enige partij. Indien een exportvergunning niet wordt verleend of wordt
ingetrokken door de bevoegde instanties, kan de Overeenkomst door de
Vennootschap opgezegd worden zonder aansprakelijkheid voor schade van welke
aard ook.
de Koper garandeert dat de Koper te allen tijde de wetgevingen of voorschriften
van het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS), de Verenigde Naties
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(VN), de Europese Unie (EU) en andere internationale of nationale wetgevingen or
voorschriften aanvaardt en kent die betrekking houden tot (i) een verbod op
commerciële omkoping of het geven van waardevolle zaken aan een
regeringsfunctionaris of kandidaat voor een politiek mandaat in ruil voor enig
commercieel voordeel; (ii) verbod op export of het vergemakkelijken van de export,
hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, van Producten aan bepaalde landen
waartegen door het VK, de EU, de VS een embargo is ingesteld of waar andere
toepasselijke VN, internationale of nationale sancties gelden; (iii) een verbod op
het naleven van de boycot van bepaalde landen die vallen onder de Amerikaanse
antiboycotwetgeving; en (iv) het overdragen van technologie, knowhow of
gespecialiseerde technische informatie aan landen waar de overdracht wordt
geregeld door vergunningsregels en - eisen met betrekking tot zulke overdracht.
18.

FORCE MAJEURE
De Vennootschap is niet aansprakelijk voor een niet-levering of indien ze niet kan
voldoen aan de contractuele of andere verplichtingen, indien dit te wijten is aan
omstandigheden buiten haar redelijke controle, waaronder instructies of gebrek
aan instructies door de Koper, industriële geschillen van welke aard ook, tekort of
stijging van kosten van arbeid of materialen, toeleveranciers of leveranciers die
niet leveren, gebrek aan telecommunicatie of stroomvoorziening, natuurrampen of
omwille van enige plaatselijke - of overheidsinstantie.

19.
19.1

BEËINDIGING
De Vennootschap heeft op elk moment het recht om door een schriftelijke
mededeling aan de Koper de Overeenkomst te beëindigen indien:
19.1.1 de Koper de Overeenkomst wezenlijk of voortdurend schendt, en als deze
schending, indien deze ongedaan kan gemaakt worden, niet ongedaan
wordt gemaakt binnen de dertig (30) dagen na de datum van de schriftelijke
kennisgeving; of
19.1.2 de Koper een vrijwillige regeling treft met diens schuldeisers of door de
rechtbank onder toezicht wordt geplaatst of (als particulier of als
onderneming) bankroet of (als vennootschap) failliet gaat (met een ander
doel dan fusie of reorganisatie; of
19.1.3 indien een hypotheekhouder bezit neemt van, of een curator is aangesteld
over enige eigendommen of activa van de Koper; of
19.1.4 de Koper de bedrijfsvoering beëindigt of dreigt te beëindigen; of
19.1.5 de Koper enige wetten, regels of verordeningen inzake omkoping, corruptie
of witwassen schendt of zou hebben geschonden, hetzij in Belgie of elders
in de wereld;
19.1.6 de Vennootschap reden heeft om te denken dat één van dergelijke
gebeurtenissen zich gaat voordoen met betrekking tot de Koper en deze
hiervan dienovereenkomstig in kennis stelt.
Indien Clausule 19.1 van toepassing is onverminderd enig ander voor de
Vennootschap beschikbaar recht of rechtsmiddel, mag de Vennootschap ook
verdere leveringen krachtens de Overeenkomst opschorten zonder enige
aansprakelijkheid jegens de Koper, en indien de Producten en/of Diensten reeds
geleverd of uitgevoerd werden zonder dat hiervoor betaald werd, wordt de prijs
onmiddellijk opeisbaar en moet deze onmiddellijk betaald worden, ongeacht enige
andere voorgaande overeenkomst of regeling waarin het tegendeel staat.

19.2

20.
20.1

20.2

GEHEIMHOUDING
Elke partij verbindt zich ertoe dat het op elk moment tijdens de Overeenkomst en
gedurende een periode van vijf (5) jaar na beëindiging ervan geen vertrouwelijke
informatie gekregen van de andere partij met betrekking tot de bedrijfsvoering of
zaken zal onthullen aan personen of filialen, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot informatie aangaande activiteiten, procedures, plannen,
productinformatie, knowhow, ontwerpen, bedrijfsgeheimen, Software,
Specificaties, afzetmogelijkheden en klanten van een partij (Vertrouwelijke
Informatie), behalve zoals toegelaten door Clausule 20.2.
Een partij mag de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij vrijgeven:
20.2.1 aan haar werknemers of kaderleden, agenten, consulenten of
onderaannemers (Vertegenwoordigers) die zulke informatie moeten

20.3

21.
21.1

21.2

21.3

kennen om de contractuele verplichtingen van de partij te kunnen
uitvoeren, op voorwaarde dat de partij die de informatie vrijgeeft alle
redelijke stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat haar
Vertegenwoordigers de geheimhoudingsplicht inzake Vertrouwelijkheid
zoals gesteld in deze Clausule 20 naleven, als zouden ze zelf een partij zijn
in deze Overeenkomst.
De partij die de informatie vrijgeeft is
verantwoordelijk voor de naleving door de Vertegenwoordigers van de
geheimhoudingsplicht bepaald in deze Clausule 20 en is aansprakelijk voor
enige schending door deze Vertegenwoordigers alsof het om een
schending door de ontvangende partij zelf ging; en
20.2.2 zoals voorgeschreven kan zijn bij wet, gerechtelijk bevel of enige
bestuurlijke of regelgevende instantie, op voorwaarde dat de ontvangende
partij, in de mate dat het uitvoerbaar en toegelaten is, de partij die de
informatie vrijgeeft op voorhand in kennis stelt van zulke vereiste om de
partij die de informatie vrijgeeft de kans te geven om deze vereiste, indien
zij dit wenst, te betwisten.
Elke partij behoudt zich alle rechten voor in haar Vertrouwelijke Informatie. Enkel
rechten en plichten met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie van een partij
die uitdrukkelijk vermeld zijn in deze Voorwaarden of die blijken uit deze
Voorwaarden worden aan de andere partij verleend.
ALGEMEEN
Op de Overeenkomst en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of
in verband staan met de Overeenkomst of haar inhoud (waaronder nietcontractuele geschillen of vorderingen) is het Belgische recht van toepassing.
In geval van geschil, kwestie of claim (waaronder niet-contractuele geschillen of
claims), onderwerpen de partijen zich onherroepelijk aan de exclusieve
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. In geval van geschil, kwestie of
vordering vanwege de Vennootschap tegen de Koper (waaronder niet-contractuele
geschillen of vorderingen), onderwerpen de partijen zich onherroepelijk aan de
niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land waar de Koper
gevestigd is of het zijn voornaamste activiteiten heeft.
De Koper mag geen van zijn rechten, voordelen of verplichtingen krachtens deze
Voorwaarden toewijzen, in onderaanneming geven, onderverhuren of anderszins
overdragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Vennootschap. De Vennootschap mag haar rechten of verplichtingen
krachtens de Overeenkomst toewijzen, overdragen of in onderaanneming geven
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper.
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21.4

Mededelingen die door elk van de partijen aan de andere partij moeten of kunnen
gedaan worden krachtens deze Voorwaarden, dienen schriftelijk te gebeuren en
dienen gestuurd te worden naar de andere partij op diens maatschappelijke zetel,
hoofdkantoor of enig ander adres dat van tijd tot tijd aan de mededelende partij
krachtens deze Clausule kan worden meegedeeld.
21.5 Het niet of te laat opleggen door de Vennootschap van het geheel of een deel van
een bepaling van de Overeenkomst wordt niet gezien als een afstandsverklaring
van haar rechten in de Overeenkomst, noch verhindert of beperkt dit enig ander
recht of rechtsmiddel of enige verdere uitvoering hiervan.
21.6 Alle Producten van de Vennootschap die vallen onder de AEEA-richtlijnen, moeten
ingeleverd worden bij een afvalverwerkingsstation dat bevoegd is voor AEEA
recyclage. Het identificatienummer van de fabrikant van AEEA producten van de
vennootschap is AEEA/EJ0221XT/PRO.
De Vennootschap biedt geen
terugnamedienst voor deze Producten.
21.7 Indien een bepaling uit de Overeenkomst door een bevoegde instantie geheel of
gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan blijft de geldigheid van
de overige bepalingen van de Overeenkomst en het resterende gedeelte van de
betreffende bepaling onaangetast.
21.8 De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt
elke voorafgaande regeling, afspraak of overeenkomst tussen hen betreffende het
voorwerp van de Overeenkomst. Elke partij erkent dat bij het aangaan van de
Overeenkomst, het geen beroep heeft gedaan op enige verklaring, bewering,
verzekering of garantie (hetzij onoplettend of onbedoeld) maar enkel op deze die
uitdrukkelijk vermeld staan in de Overeenkomst. Elke partij stemt ermee in dat alle
aansprakelijkheid voor en rechtsmiddelen met betrekking tot enige
vertegenwoordigingen uitgesloten zijn, tenzij indien uitdrukkelijk bepaald in de
Overeenkomst.
21.9 In geval van tegenstrijdigheid tussen de originele Engelse en een andere
taalversie van deze Voorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.
21.10 Voor alle duidelijkheid, de voorwaarden van het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake Overeenkomsten voor Internationale Verkoop van Goederen zijn niet van
toepassing op deze Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door
de Vennootschap.
EEN GROTERE AFDRUK IS OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

