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1. Definities 

"Werkdagen” betekent elke dag van de week anders dan een zaterdag, zondag of feestdag. 

"Koper” betekent een klant van de Verkoper binnen Nederland. 

“Voorwaarden” zijn deze algemene voorwaarden voor de verkoop van Goederen of de levering van Diensten of beide. 

“Contract” betekent een bindende overeenkomst voor de verkoop van Goederen of de levering van Diensten of beide aangegaan door de Verkoper en de Koper.  

“Elektronisch handelsportaal" is het elektronische systeem van de Verkoper waarin toekomstige Kopers bestellingen kunnen plaatsen en betalingen kunnen 
verrichten. 

“Noodoproep” is het servicebezoek in noodsituaties in geval van defecten in de fabriek of apparatuur van de Koper uitgevoerd door de Verkoper ten behoeve van 
de Koper, in overeenstemming met deze Voorwaarden met betrekking tot een Contract voor de levering van de Diensten. 

“Geval van overmacht” betekent een gebeurtenis waar de Verkoper redelijkerwijs geen invloed op heeft, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen 
of andere industriële geschillen (ongeacht of deze het personeel van de Verkoper of een andere partij betreffen), storing bij nutsdiensten of het 
transportnetwerk, overmacht, epidemie of pandemie, oorlog, rellen, terrorisme, civiele onrust, opzettelijke beschadiging, naleving van enige wet of bestuurlijk 
bevel, regeling, verordening of maatregel, ongeval, storingen van installatie of machines, brand, overstroming, storm, tekortkomen door leveranciers of 
onderaannemers. 

“Goederen” zijn de goederen waarvoor verkoop door de Verkoper aan de Koper is overeengekomen, zoals bepaald in de Opdrachtbevestiging. 

“Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle auteursrechten, databankrechten, rechten van topografie van halfgeleiders, ontwerprechten, handelsmerken, 
handelsnamen, octrooien, domeinnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten van gelijke aard (al dan niet geregistreerd) die ergens in de wereld 
bestaan. 

“Aansprakelijkheidsgrens voor Diensten” verwijst naar de algehele beperking van de aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot een Contract tot het 
uitvoeren van Diensten (of het gedeelte van een Contract voor Goederen en Diensten dat is gerelateerd aan de Diensten) zoals bepaald in de 
Opdrachtbevestiging. 

“Schade” is: 

(a) elke indirecte, bijzondere of gevolgschade; of 

(b) verlies van data of andere apparatuur of eigendom; of 

(c) economisch verlies of schade ; of 

(d) opgelopen aansprakelijkheid voor verlies of schade, van welke aard, geleden door derden (waaronder in elk geval incidentele en schadevergoedingen als 
straf); of 

(e) elke feitelijke of verwachte derving van winst, rente, omzet, verwachte besparingen of opdrachten, of reputatieschade. 

“Niet-standaard apparatuur” betekent alle standaard apparatuur waaraan wijzigingen zijn aangebracht om te voldoen aan klantspecifieke verzoeken. 

“Opdrachtbevestiging” zal worden gedefinieerd in Voorwaarde 3(d). 

“Inkooporder” zal worden gedefinieerd in Voorwaarde 3(c). 

“Verkoper” is Watson-Marlow B.V.  

“Diensten” zijn de diensten overeengekomen voor levering door de Verkoper aan de Koper, zoals bepaald in de Opdrachtbevestiging. 

“Specificatie van Goederen” is de specificatie van de Goedereen die schriftelijk is overeengekomen door de Verkoper en de Koper. 

“Specificatie van Diensten” is de specificatie van de Diensten die schriftelijk is overeengekomen door de Verkoper en de Koper. 

“Nederland”in de betekenis van het Koninkrijk der Nederlanden binnen Europa. 

 

2. Uitleg van contracten 

(a) De Eenvormige wet inzake de internationale verkoop, het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten en de internationale regels 
voor de interpretatie van handelstermen opgesteld door de internationale Kamer van Koophandel (INCOTERMS) zijn uitgesloten.  De totstandkoming, geldigheid 
en prestaties van alle Contracten worden beheerst in het geval van: 

(i) Het Contract alsmede deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het materiele nationale recht van het land waar de Verkoper zijn bedrijfslocatie heeft, zoals 
gewijzigd op het moment van het sluiten van het Contract. 

(ii) Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met een Contract of met deze Voorwaarden, of enige inbreuk, beëindiging of nietigheid daarvan, zijn 
onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank die territoriaal en inhoudelijk bevoegd is voor de bedrijfslocatie van de Verkoper. Dergelijke 
geschillen kunnen, naar keuze van de Verkoper, ook worden voorgelegd aan de rechtbank die relatief en absoluut bevoegd is voor de bedrijfslocatie van de 
Koper.  

(b) De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling in een Contract, zal op geen enkele manier van invloed zijn op de geldigheid 
of afdwingbaarheid van de overige bepalingen in een Contract.  Een dergelijke bepaling wordt geacht te worden aangepast in strikt noodzakelijke mate om deze 
geldig of afdwingbaar te maken.  Indien een dergelijke aanpassing niet mogelijk is, zal de betreffende bepaling geacht te zijn verwijderd uit het Contract en 
worden aangepast op de manier die noodzakelijk is voor het doel van deze verwijdering. 

(c) De hierin gebruikte rubrieken zijn uitsluitend voor gemaksdoeleinden en hebben geen invloed op de uitleg ervan.  

 (d) Woorden in het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd.  

(e) Enige verwijzing naar een Artikel betreft een Artikel van deze Voorwaarden tenzij  uit de context anders blijkt. 

 

3. Totstandkoming van Contracten en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden 

(a) Op alle Contracten zijn deze Voorwaarden van toepassing.  

(b) Een wijziging van deze Voorwaarden heeft geen werking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een gemachtigde ondertekenaar 
van de Verkoper en een wijziging van een Contract heeft geen werking, tenzij op schrift gesteld en ondertekend door de Verkoper en de Koper (of hun bevoegde 
vertegenwoordigers).  

(c) Een toekomstige Koper plaatst zijn bestelling voor Goederen of Diensten (of beide) door het standaard inkooporderformulier van de Verkoper in te vullen (de 
“Inkooporder”). Elke Inkooporder wordt geacht een aanbod te zijn van de toekomstige Koper om de Goederen of Diensten (of beiden) die zijn genoemd in de 
Inkooporder te kopen van de Verkoper met toepasselijkheid van deze Voorwaarden.  



 

(d) De Inkooporder wordt alleen geacht te zijn geaccepteerd wanneer de Verkoper een Opdrachtbevestiging verstrekt aan de toekomstige Koper die de acceptatie 
van de aanbieding van de toekomstige Koper vermeld onder deze Voorwaarden (de “Opdrachtbevestiging”).  Een Contract tussen de Verkoper en de Koper 
komt rechtsgeldig tot stand op het moment dat en de datum waarop de Verkoper de Opdrachtbevestiging verstrekt aan de Koper of, indien dit eerder is, 
wanneer de Verkoper de betreffende Goederen of Diensten (of beiden) levert aan de Koper. 

(e) Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper en de Koper erkent dat hij niet is uitgegaan van een verklaring, belofte of 
voorstelling van zaken gedaan of gegeven door of namens de Verkoper die niet is opgenomen in het Contract.  

(f) De Koper garandeert dat de beschrijving van de bestelde Goederen of Diensten (of beide) opgenomen in de Inkooporder en enige toepasselijke specificaties 
volledig en nauwkeurig is. 

(g) Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract, met uitsluiting van alle overige algemene voorwaarden die de Koper zal willen opleggen of integreren, 
of die voortvloeien uit de handelspraktijk, gewoonte, praktijken of handelsbetrekkingen tussen de Partijen.  Deze Voorwaarden kunnen worden uitgebreid met 
aanvullende algemene voorwaarden op schrift gesteld door de Verkoper en bevestigd in de Opdrachtbevestiging.  

 

4. Offertes en Inkooporders 

(a) Een offerte verstrekt door de Verkoper houdt geen aanbod in en geen Contract komt tot stand tenzij en tot  het moment dat de Verkoper een 
Opdrachtbevestiging stuurt naar de Koper.  

(b) Een offerte verstrekt door de Verkoper is geldig voor een periode van tweeëntwintig (22) Werkdagen na de verstrekking daarvan, mits de Verkoper deze offerte 
niet voortijdig heeft ingetrokken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper. 

(c) Onverminderd Artikel 4(d), wordt een Opdrachtbevestiging door de Verkoper geaccepteerd op basis van de prijs van de Goederen of Diensten (of beide) die 
wordt genoemd in de offerte van de Verkoper op voorwaarde dat de offerte van de Verkoper binnen de geldigheidsperiode valt en er geen schriftelijke 
kennisgeving van intrekking is verstuurd door de Verkoper op het moment van acceptatie. 

(d) De Verkoper behoudt zich het recht voor een schriftelijke kennisgeving van intrekking van de offerte te versturen op elk moment binnen de geldigheidsperiode 
en voordat het Contract tot stand is gekomen.  In het geval de Verkoper de prijs wijzigt van enige van de Goederen of Diensten (of beide) die worden 
aangeboden voor verkoop of levering, wordt een bestaande offerte met betrekking tot die Goederen of Diensten (of beide) geacht automatisch te zijn 
ingetrokken en zal de Verkoper een nieuwe offerte doen toekomen aan de toekomstige Koper. 

(e) De prijzen genoemd in de offertes van de Verkoper zijn exclusief btw en inclusief mogelijke kortingen die zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper. 

(f) Alle Inkooporders geplaatst door een toekomstige Koper worden gedaan per fax, post of e-mail of, indien voorafgaand schriftelijke overeengekomen door de 
Verkoper, per telefoon of Elektronisch Handelsportaal . 

 

VERKOOP VAN GOEDEREN 

 

5. De Goederen 

(a) De Goederen worden beschreven in de Specificatie van Goederen. De Goederen zullen op materiële punten voldoen aan de Specificatie van Goederen. Enige 
afmeting of gewicht genoemd in de Specificatie van Goederen is slechts een schatting en, indien gespecificeerd in de Specificatie van Goederen, elke genoemde 
hoeveelheid is een schatting. 

(b) Alle prestatiecijfers, beschrijvingen (anders dan een beschrijving in de Specificatie van Goederen), tekeningen en monsters van Goederen zijn slechts bij 
benadering en dienen uitsluitend als richtlijn.  De Verkoper is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid hiervan en deze vormen geen onderdeel van het 
Contract. Geen enkel Contract is een contract op basis van voorbeelden. 

(c) De Verkoper mag de Specificatie van Goederen wijzigen: 

(i) met als doel veranderingen aan te brengen in de Goederen die tot de redelijke tevredenheid van de Koper kunnen leiden tot verbeteringen aan de Goederen; 
of  

(ii) indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wettelijk eisen of regelgeving. 

(d) De Verkoper kan de prijs van de Goederen verhogen door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de Koper op enig moment voor de levering, om een 
verhoging van de kosten van de Goederen voor de Verkoper door te berekenen als gevolg van: 

 (i) enige factor buiten de invloedssfeer van de Verkoper (waaronder fluctuaties in wisselkoersen van buitenlandse valuta, verhogingen van belastingen en 
heffingen en verhogingen van de kosten om de Goederen te verkrijgen of te produceren); 

 (ii) een verzoek van een Koper om de leveringsdatum(s), de hoeveelheid of het soort Goederen dat is besteld, of de Specificatie van Goederen te wijzigen; of 

(iii) enige vertraging veroorzaakt door instructies van de Koper ten aanzien van de Goederen of het nalaten van de Koper om de Verkoper adequate en 
nauwkeurige informatie of instructies te verstrekken met betrekking tot de Goederen. 

(e) Alle tekeningen, ontwerpen en offertes waarvoor de Goederen vervolgens niet door de Koper worden besteld, blijven eigendom van de Verkoper en worden 
door de Koper als vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier gebruikt.  De Verkoper is niet aansprakelijk in relatie tot dergelijke tekeningen, ontwerpen 
of offertes. 

 

6. Verzending en levering 

(a) Voor de toepassing van deze voorwaarde 6 wordt onder "Goederen" verstaan: de Goederen als geheel wanneer de levering niet in gedeelten plaatsvindt of, 
wanneer de levering in gedeelten plaatsvindt, elke deellevering van de Goederen. 

(b) De levering van de Goederen plaats op de plaats die door de Verkoper in de Opdrachtbevestiging (de "Plaats van levering") is vermeld, tenzij dit schriftelijk 
anders is overeengekomen door de Verkoper. 

(c) De opgegeven leveringsdatum is een schatting en het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang.  De Verkoper zal zich naar redelijkheid inspannen om te 
voldoen aan de opgegeven leveringsdatum.  Als er geen leveringsdatum is opgegeven, dient de levering binnen een redelijke termijn plaats te vinden.  

(d) DE VERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERLIEZEN (ZOALS GEDEFINIEERD) DIRECT OF INDIRECT VEROORZAAKT DOOR ENIGE VERTRAGING IN DE 
LEVERING VAN DE GOEDEREN, ZELFS ALS DIT WORDT VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID VAN DE VERKOPER.  

(e) ELKE VERTRAGING IN DE LEVERING VAN GOEDEREN GEEFT DE KOPER NIET HET RECHT OM HET CONTRACT  OP TE ZEGGEN OF TE ONTBINDEN, TENZIJ EEN 
DERGELIJKE VERTRAGING 180 DAGEN OVERSCHRIJDT. 

 (f) De levering van goederen wordt voltooid bij aankomst van de Goederen op de Plaats van levering.  Het risico van de Goederen gaat over op de Koper zodra de 
levering van Goederen voltooid is.  



 

(g) Behoudens voor zover het Contract uitdrukkelijk anders bepaalt, kan de Verkoper de wijze van levering kiezen en de transportkosten aan de Koper in rekening 
brengen. De prijs voor standaardvervoer en -verpakking zal zijn zoals vermeld in de Orderbevestiging. Als de Goederen op verzoek van de Koper op een speciale 
wijze moeten worden geleverd, zal de Verkoper daarvoor de volledige transportkosten aan de Koper in rekening brengen. Wanneer een speciale verpakking 
nodig is (hetzij op verzoek van de Koper, hetzij omdat de Verkoper een speciale verpakking nodig acht), dan zal de Verkoper de volledige kosten van deze 
verpakking aan de Koper in rekening brengen.  

(h) Bij het afsluiten van een contract voor vervoer en/of verzekering van de Goederen in verband met het transport, wordt de Verkoper geacht uitsluitend als agent 
van de Koper op te treden.  

(i) De Koper moet: 

 (I) De Goederen bij aflevering controleren; 

 (ii) de Verkoper en vervoerder schriftelijk op de hoogte brengen van tekortkomingen of schade binnen vier (4)Werkdagen na de datum van levering en met 
betrekking tot niet-levering binnen tien (10) Werkdagen nadat de Goederen normaliter zouden zijn ontvangen. 

(iii) in het geval van een gebrekkige of beschadigde levering de Verkoper een redelijke gelegenheid te geven de Goederen te inspecteren. 

anders worden de Goederen geacht door de Koper te zijn aanvaard. 

(j) DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING KAN ZIJN IN HET GEVAL VAN HET NIET LEVEREN VAN GOEDEREN ZAL OF HET LEVEREN VAN DE GOEDEREN 
BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN ZIJN, OF HET VERSTREKKEN VAN EEN CREDITNOTA TEGEN HET PRO RATA CONTRACTBEDRAG, VAN DE VERKOOPNOTA  DIE 
VERSTREKT IS VOOR DEZE GOEDEREN.  

(k) De Verkoper kan de Goederen in gedeelten leveren, waarbij elke deellevering als een afzonderlijk Contract wordt beschouwd.  Zonder beperking van de overige 
bepalingen in dit document, geeft geen enkele niet levering of gebrekkige levering met betrekking tot een Contract of deellevering de Koper het recht om een 
ander(e) Contract of deellevering te ontbinden of af te wijzen. 

(i) Indien de Koper om welke reden dan ook de levering van de Goederen niet accepteert binnen twee (2) Werkdagen nadat de Verkoper de Koper heeft laten 
weten dat de Goederen gereed zijn, of indien de Verkoper de Goederen niet op tijd kan leveren omdat de Koper geen passende instructies, documenten, 
licenties of autorisaties voor de Goederen heeft verstrekt wanneer deze door de Verkoper worden aangeboden voor levering, behalve wanneer een dergelijke 
storing wordt veroorzaakt door een Geval van Overmacht: 

(i) de levering van de Goederen wordt geacht te zijn voltooid om 9.00 uur op de tweede (2de) werkdag na de dag waarop de Verkoper de Koper ervan in kennis 
heeft gesteld dat de Goederen gereed waren; 

(ii) Het risico van de Goederen gaat over op de Koper zodra de levering van Goederen is voltooid; en 

(iii) de Verkoper mag de Goederen opslaan totdat de levering plaatsvindt, waarna de Koper aansprakelijk is voor alle daaraan verbonden kosten en uitgaven 
(inclusief, zonder beperking, opslag en verzekering). De Koper is verantwoordelijk voor alle Verliezen die de Verkoper lijdt wanneer de Koper de levering van 
Goederen niet accepteert.  

(m) Indien tien (10) Werkdagen nadat de Verkoper de Koper ervan in kennis heeft gesteld dat de Goederen klaar waren de Koper de levering van de Goederen niet 
heeft aanvaard, mag de Verkoper de Goederen geheel of gedeeltelijk doorverkopen of anderszins vervreemden. 

 

7. Eigendomsvoorbehoud 

(a) De eigendom van de geleverde Goederen gaat pas over op de Koper na ontvangst door de Verkoper van de volledige betaling (met inbegrip van de betaling van 
eventuele vertragingsrente): 

(I) de Goederen; en  

(ii) alle andere goederen of diensten die de Verkoper aan de Koper heeft geleverd en waarvoor betaling verschuldigd is.  

(b) De Koper is het volgende verplicht totdat de eigendom van de Goederen op de Koper overgaat: 

(i) een bewaarder van de goederen zijn; 

(ii) de Goederen afzonderlijk van alle andere goederen in het bezit van de Koper op te slaan, zodat de Goederen gemakkelijk identificeerbaar blijven als 
eigendom van de Verkoper; 

(iii) geen enkel identificatiemerk of verpakking op of met betrekking tot de Goederen te verwijderen, aan te tasten of te verbergen; 

(iv) de Goederen niet te verbinden met,  te vermengen met of samen te voegen met enig deel van de gebouwen, installatie of apparatuur van de Koper zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper; 

(v) de goederen in  goede staat te houden; 

(vi) de Goederen verzekerd te houden bij een gerenommeerde verzekeraar die door de Verkoper is goedgekeurd voor hun volledige prijs, tussen de risico-
overdracht van de Goederen en de eigendomsoverdracht van de Goederen tegen alle risico's en ervoor te zorgen dat de Verkoper als belanghebbende van de 
Goederen wordt vermeld op de verzekeringspolis totdat de eigendom van de Goederen op de Koper overgaat.  Indien de Koper het nalaat de Goederen te 
verzekeren, kan de Verkoper dit in plaats daarvan doen namens de Koper, die de Verkoper op verzoek zal terugbetalen. Totdat de eigendom van de Goederen 
op de Koper overgaat, zal de Koper de polis en opbrengst van de verzekering voor de Verkoper vertrouwelijk houden. 

(v) de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen indien een van de in Voorwaarden 21(a)(iv) tot en met 21(a)(x) genoemde gebeurtenissen zich voordoet; en 

(vi) de Verkoper alle informatie met betrekking tot de Goederen te geven die de Verkoper van tijd tot tijd nodig heeft; 

(vii) de Goederen of enig belang in de Goederen niet te vervreemden, belasten of bezwaren of de bedoeling hebben dit te doen, maar de Koper mag de 
Goederen doorverkopen aan een onafhankelijke derde partij tegen marktconforme voorwaarden in de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

(c) Indien de Koper, voordat de eigendom van de Goederen op de Koper overgaat, onderworpen wordt aan één van de gebeurtenissen vermeld in Voorwaarden 
21(a)(iv) tot 21(a)(x), of indien de Verkoper redelijkerwijs gelooft dat een dergelijke gebeurtenis op het punt staat te gebeuren en de Koper hiervan op de hoogte 
stelt, dan, op voorwaarde dat de Goederen niet zijn doorverkocht, of onherroepelijk verwerkt in een ander product, en zonder beperking van enig ander recht of 
rechtsmiddel dat de Verkoper heeft, kan de Verkoper op elk moment van de Koper eisen dat hij de Goederen levert en, indien de Koper dit niet onmiddellijk 
doet, kan de Verkoper de panden van de Koper of van een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen betreden om ze terug te krijgen.  

 

8. Garantie op Goederen 

(a))Tenzij de Verkoper uitdrukkelijk heeft aangegeven dat een andere garantietermijn van toepassing is, garandeert de Verkoper dat de Goederen bij levering en 
voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van facturatie zullen worden geleverd: 

(i) Conform de specificatie van Goederen; en 



 

(ii) vrij van materiaal- of fabricagefouten. 

(b) Onverminderd de rest van dit  Artikel 8 garandeert de Verkoper dat indien de Koper de Goederen terugstuurt binnen de relevante garantieperiode voor 
dergelijke Goederen (zoals uiteengezet in Voorwaarde 8(a)) en uit het onderzoek van de Verkoper blijkt dat dergelijke Goederen gebrekkig zijn wat betreffende 
materiaal of fabricage of wat betreft de naleving van de relevante Specificatie voor Goederen zal de Verkoper: 

(i) de Koper ervan in kennis te stellen dat dergelijke Goederen gebrekkig zijn gebleken wat betreft materiaal of fabricage of wat betreft de naleving van de 
relevante Specificatie voor Goederen; en 

(ii) na kennisgeving daarvan aan de Koper;  

(aa) met betrekking tot Goederen die door de Verkoper zijn vervaardigd, het gebrek kosteloos te herstellen door (naar keuze van de Verkoper) de defecte 
Goederen te repareren, defecte onderdelen van de defecte Goederen te vervangen of de gebrekkige Goederen (als geheel) te vervangen zoals de Verkoper 
naar eigen keuze passend acht; of 

(bb) met betrekking tot Goederen die zijn geleverd, maar niet geproduceerd door de Verkoper, en voor zover zij daartoe gerechtigd is, aan de Koper over te 
dragen of naar haar keuze zich redelijkerwijs in te spannen om, op kosten van de Koper en op basis van een vrijwaring (verzekerd indien gepast) voor alle 
Schade die de Verkoper in verband daarmee kan lijden, de baten van alle verplichtingen en garanties die verband houden met een dergelijk gebrek die aan 
de Verkoper verschuldigd kunnen zijn door de fabrikant en/of leverancier van de Goederen of een deel of onderdeel daarvan.   

(d) De bovenstaande garanties zijn niet van toepassing op verbruiksartikelen met een beperkte levensduur-,  

(e) De bovenstaande garanties zijn van toepassing, tenzij het gebrek in de Goederen: 

(i) geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door een verslechtering van de kwaliteit van de goederen die noodzakelijkerwijs samenhangt met het transport van de 
goederen; 

(ii) is veroorzaakt terwijl de Goederen op risico van de Koper waren door: 

(aa) opzettelijk in gebreke blijven of nalatigheid van de Koper of zijn werknemers, agenten, adviseurs of onderaannemers; 

(bb) het plaatsvinden van een ongeval; 

(cc) het niet opvolgen van de instructies van de Verkoper door de Koper met betrekking tot de opslag, het gebruik, de installatie, de inbedrijfstelling of het 
onderhoud van de Goederen;  

(dd) het niet naleven van goede handelspraktijken door de Koper; 

(ee) de Koper dergelijke Goederen wijzigt of repareert zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper; 

(ff) redelijke slijtage, nalatigheid of door abnormale omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) corrosieve aantasting of overmatig vuil in het systeem, of 
uitval van de stroomvoorziening.  

(f) Behalve zoals bepaald in dit Artikel 8, is de Verkoper niet aansprakelijk ten opzichte van de Koper met betrekking tot het niet nakomen van de garanties zoals 
bepaald in dit Artikel 8.  

(g) De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangen Goederen die door de Verkoper worden geleverd met toepassing 
van Artikel 8(c). 

 

9. Retourzendingen  

(a) De Verkoper zal de Koper geen bedragen terugbetalen die door de Koper zijn betaald in het geval dat de Koper de Goederen (of een deel daarvan) retourneert, 
tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Indien een dergelijke toestemming wordt gegeven, gaat de Koper akkoord met de betaling 
aan de Verkoper van minimum behandelingskosten van 30% van de gefactureerde waarde.  

(b) Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, moeten de Goederen naar behoren zijn verpakt om ze te beschermen tegen transportschade en binnen 
tweeëntwintig (22) Werkdagen na levering aan de Koper door de Verkoper in een verkoopbare staat ontvangen worden. De term "Goederen" in dit Artikel 9(b) 
heeft de betekenis zoals bepaald in Artikel 6(a).  

 

10. Instructies en veiligheid en gezondheid op het werk 

(a)  De Koper zal de bepalingen van de schriftelijke instructies van de Verkoper met betrekking tot het gebruik en de toepassing van de Goederen, samen met 
eventuele herzieningen daarvan, strikt naleven en zal ervoor zorgen dat elke andere persoon dan de Koper die de Goederen verkrijgt of toegang heeft tot de 
Goederen, wordt voorzien van dergelijke instructies en deze opvolgt.  

(b) De Koper is als enige verantwoordelijk voor en zal de Verkoper vrijwaren voor alle Verliezen die de Verkoper lijdt in verband met het gebruik van de Goederen: 

(i) anders dan in strikte overeenstemming met de installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies van de Verkoper; of 

(ii) voor een doel dat niet schriftelijk door de Verkoper is goedgekeurd; of 

(iii) als onderdeel of grondstof voor een product met een gebrekkig ontwerp of fabricage. 

 

11. Exportverkoop 

(a) Bij levering van Goederen voor uitvoer vanuit Nederland zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing en in geval van tegenstrijdigheid tussen de 
bepalingen van dit  Artikel 11 en de voorgaande voorwaarden, prevaleren de bepalingen van dit Artikel 11. 

b) De kosten voor de kosten van exportleveringen en documentatie zijn zoals vermeld in het Contract. 

(c) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Verkoper en Koper dient betaling door Koper te geschieden door middel van een voor Verkoper 
onherroepelijke letter of credit die door Koper ten gunste van Verkoper wordt gesteld onmiddellijk na ontvangst van de Orderbevestiging en bevestigd door een 
voor Verkoper acceptabele bank in Nederland. De letter of credit geldt voor de prijs die voor de Goederen (samen met de eventueel verschuldigde belastingen of 
rechten) aan de Verkoper moet worden betaald en is zes maanden geldig. Verkoper heeft recht op onmiddellijke contante betaling op vertoon van de in de letter 
of credit vermelde documenten aan genoemde bank in Nederland. 

 (d) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering aan een Koper buiten Nederland in overeenstemming met de "af-fabriek" -
regel uit de internationale regels voor de interpretatie van handelsvoorwaarden, opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (INCOTERMS). De 
Koper aanvaardt geen enkele schade aan Goederen tijdens het transport, of zee- of oorlogsrisico's bij leveringen buiten Nederland, tenzij dit door de Verkoper 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

 



 

LEVERING VAN DIENSTEN 

 

12. Leveringsperiode 

(a) Tenzij anders vermeld in de Opdrachtbevestiging, geldt de overeenkomst voor de levering van de Diensten voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum 
waarop de Verkoper een Opdrachtbevestiging verstrekt aan de Koper in overeenstemming met Artikel (d) (de "Duur van de Diensten").  

(b) De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijs voor de Diensten op elk moment tijdens de Duur van de Diensten te verhogen.  De Verkoper zal de Koper 
ten minste acht (8) weken voor de voorgestelde datum van de verhoging schriftelijk van een dergelijke verhoging in kennis stellen.  Indien een dergelijke 
verhoging voor de Koper niet aanvaardbaar is, dient hij de Verkoper hiervan binnen twee (2) weken na de kennisgeving van de Verkoper schriftelijk in kennis te 
stellen en heeft de Verkoper het recht om, zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, het Contract te beëindigen door de Koper vier (4) weken 
van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.  

 

13. Levering van diensten 

(a) De Verkoper stemt ermee in om de Diensten in alle materiële opzichten te leveren in overeenstemming met de Specificatie voor Diensten en om als 
noodzakelijke reserve- of vervangingsonderdelen en/of verbruiksgoederen te leveren aan de fabriek en/of apparatuur van de Koper op de locaties die in de 
Orderbevestiging van de Verkoper zijn gespecificeerd. 

(b) Indien de Verkoper ermee instemt om reserve- of vervangingsonderdelen en/of verbruiksgoederen te leveren, zal deze levering strikt op basis van deze 
Voorwaarden plaatsvinden. 

(c) De opgegeven leveringsdatum is een schatting en het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang. De Verkoper zal zich naar redelijkheid inspannen om te 
voldoen aan de opgegeven leveringsdatum.  Als er geen leveringsdatum is opgegeven, dient de levering binnen een redelijke termijn plaats te vinden. 

(d) DE VERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE (ZOALS GEDEFINIEERD) DIRECT OF INDIRECT VEROORZAAKT DOOR VERTRAGING IN DE LEVERING VAN 
DIENSTEN ZELFS ALS DIT WORDT VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID VAN DE VERKOPER.  

(e)ONVERMINDERD ARTIKEL 13(G), GEEFT ELKE VERTRAGING IN DE UITVOERING VAN DIENSTEN DE KOPER NIET HET RECHT OM HET CONTRACT OP TE ZEGGEN OF 
TE ONTBINDEN , TENZIJ EEN DERGELIJKE VERTRAGING 180 DAGEN OVERSCHRIJDT.  

(f) ONVERMINDERD ARTIKEL 13 (G), IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KOPER IN HET GEVAL VAN HET NIET UITVOEREN VAN DIENSTEN BEPERKT TOT HET UITVOEREN 
VAN DIENSTEN BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN, OF HET VERSTREKKEN VAN EEN CREDITNOTA TEGEN HET PRO RATA CONTRACTBEDRAG VAN DE VERKOOPNOTA 
DIE VERSTREKT IS VOOR DE GENOEMDE DIENSTEN.  

(g) Indien de uitvoering van de Diensten door de Verkoper wordt verhinderd of vertraagd door de Koper of door het niet nakomen door de Koper van zijn 
verplichtingen uit hoofde van het Contract ("Verzuim door Koper "), dan dient de Verkoper de Koper schriftelijk in kennis te stellen van het in gebreke blijven van 
de Koper: 

(i) heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de Diensten op te schorten totdat de Koper het verzuim van de Koper heeft hersteld en op grond van het t 
Verzuim door Koper niet gehouden zijn verplichtingen uit te voeren voor zover het Verzuim van  Koper de uitvoering van de Diensten verhindert of vertraagt; 

(ii) is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige door de Koper geleden Verliezen die direct of indirect voortvloeien uit het niet of te laat uitvoeren van de 
Diensten door de Verkoper; en 

(iii) zal de Koper de Verkoper op verzoek van de Verkoper alle door de Verkoper geleden Schade vergoeden die direct of indirect voortvloeit uit het verzuim van 
de Koper. 

(f) De Verkoper behoudt zich het recht voor om, naar keuze van de Verkoper, onderaannemers in te schakelen om alle of een deel van de Diensten uit te voeren 
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het in bedrijf stellen, installeren, onderhouden of repareren van onderdelen of apparatuur) namens de Verkoper. 

(g) De Verkoper garandeert dat hij bij het verlenen van de Diensten redelijke zorg en aandacht zal betrachten en dat hij alle toepasselijke wetten en voorschriften 
zal naleven. Verkoper sluit echter aansprakelijkheid uit voor alle Schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet of minder goed functioneren van de fabriek 
of apparatuur van Koper, veroorzaakt door de fabriek of apparatuur, of enig deel daarvan 

(i) op een andere wijze wordt gebruikt of bediend dan in overeenstemming met de toepasselijke installatie-, onderhouds- of bedrijfsinstructies, of 

(ii) op een andere wijze wordt gebruikt of bediend dan in overeenstemming met de instructies of aanbevelingen van de Verkoper; of 

(iii) aangepast, gewijzigd of op enigerlei wijze gewijzigd door de Koper of een derde partij sinds de datum van installatie of inbedrijfstelling van de installatie of 
apparatuur of de datum van het onmiddellijk voorafgaande bezoek van de werknemer of onderaannemer van de Verkoper. 

(h) De Koper garandeert de Verkoper dat de fabriek en apparatuur van de Koper voorzien zijn van water van een kwaliteit die voldoet aan BS2486 en voldoet aan 
alle aanvullende eisen die door de Verkoper schriftelijk aan de Koper worden gesteld met betrekking tot de fabriek en apparatuur van de Koper. De Verkoper 
sluit alle aansprakelijkheid uit voor Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een tekortkoming of vermindering van de prestaties van de fabriek 
of apparatuur van de Koper of enig deel daarvan, die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door het niet nakomen van deze garantie door de Koper.  

(i) De Verkoper behoudt zich het recht voor om op kosten van de Koper de installatie of apparatuur van de Koper of enig deel daarvan te vervangen dat 
onbruikbaar of inefficiënt is, als de Verkoper dit redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan zijn verplichtingen te voldoen om de Diensten te leveren in 
overeenstemming met de specificatie in de Opdrachtbevestiging. 

(j) Als alternatief mag de Verkoper de Koper kosten in rekening brengen voor de revisie van enig onderdeel van de installatie of apparatuur van de Koper dat, naar 
het redelijke oordeel van de Verkoper, niet op passende en economische wijze ter plaatse kan worden gerepareerd. De Verkoper zal de Koper een schatting 
geven van de reconditioneringskosten voor elk item en indien de Koper niet akkoord gaat met de reconditionering van het item of de items, behoudt de 
Verkoper zich het recht voor om de omvang van de Diensten naar eigen goeddunken te wijzigen.  

 

14. Toegang tot de site(s) van de koper 

(a) De Koper zal meewerken met de Verkoper aan alle zaken met betrekking tot de Diensten en zal de Verkoper de informatie verstrekken die de Verkoper 
redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten uit te voeren.  De Koper dient ervoor te zorgen dat deze informatie in alle materiële opzichten juist is. 

(b) De Koper zal alle noodzakelijke vergunningen, toestemmingen en toestemmingen verkrijgen en behouden die vereist kunnen zijn vóór de datum waarop de 
Diensten van start gaan. 

(c) De Koper zal de Verkoper, zijn werknemers, agenten, adviseurs en onderaannemers volledige en vrije toegang verlenen tot de site(s) van de Koper en tot de 
installatie en apparatuur van de Koper die het voorwerp van het Contract uitmaken, op voorwaarde dat de Verkoper en zijn werknemers, agenten, adviseurs en 
onderaannemers voldoen aan de redelijke eisen van de Koper inzake veiligheid en beveiliging van de site. Indien de werknemers, agenten, adviseurs en 
onderaannemers van de Verkoper op het moment van een vooraf overeengekomen bezoek niet in staat zijn om toegang te krijgen tot de site(s) of installatie of 



 

apparatuur van de Koper om de Diensten te leveren, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de tijd die wordt besteed aan de wachttijd bij de site(s) van de 
Koper en de kosten voor het uitvoeren van een volgend bezoek in rekening te brengen. 

(d) Indien dit redelijkerwijs door de Verkoper wordt verlangd, zal de Koper aan de Verkoper een beveiligde opslagruimte op de site(s) van de Koper ter beschikking 
stellen voor de opslag van de serviceapparatuur van de Verkoper en zal hij alle materialen, apparatuur, documenten en andere eigendommen van de Verkoper 
(de "Serviceapparatuur van de Verkoper") in een dergelijke opslagruimte in veilige bewaring en op risico van de Koper bewaren.  De Koper zal niet beschikken 
over het Serviceapparatuur van de Verkoper anders dan in overeenstemming met de schriftelijke instructies van de Verkoper. 

(e) Voorafgaand aan enig bezoek van de werknemers, agenten, adviseurs of onderaannemers van de Verkoper, zal de Koper dit doen: 

(i) achtergebleven pijpen strippen: 

(ii) het leveren en plaatsen van geschikte steigers (indien nodig) om toegang te verschaffen tot de installaties en uitrusting van de koper; en 

iii) alle noodzakelijke hijs- en hefwerktuigen en vereiste operators ter beschikking te stellen. 

(f) Na elk bezoek van medewerkers, agenten, adviseurs of onderaannemers van de Verkoper is de Koper verantwoordelijk voor het herstel van eventuele 
leidingbekledingen en de demontage van de opgebouwde steigers.  

(g) De Koper zal de werknemers, agenten, adviseurs en onderaannemers van de Verkoper voorzien van alle specialistische veiligheidskleding of -uitrusting die 
nodig is om te voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en milieuregels van de Koper (met uitzondering van helm, veiligheidsbril, overalls en beschermende 
schoenen die door de Verkoper worden geleverd). 

(h) De Koper zal ervoor zorgen dat de werknemers, agenten, adviseurs en onderaannemers van de Verkoper gedekt zijn door de WA-verzekering van de Koper voor 
een bedrag van niet minder dan drie miljoen euro (€ 3.000.000) per gebeurtenis gedurende het verblijf van deze werknemers of onderaannemers zich op de 
site(s) van de Koper bevinden.  

(i) Noodoproepen zijn uitsluitend bedoeld voor een echte noodstoring van de fabriek of apparatuur van de Koper die het onderwerp is van het Contract en zullen 
door de Verkoper aan de Koper in rekening worden gebracht tegen het toepasselijke dagtarief zoals gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging. Elke noodoproep 
wordt in rekening gebracht als één (1) extra dag van de Diensten bovenop het aantal dagen dat in de Opdrachtbevestiging voor de levering van de Diensten is 
gespecificeerd. 

(j) De Koper erkent en stemt ermee in dat de Verkoper op geen enkel moment enig deel van de site(s) van de Koper in eigendom heeft, bezet houdt of controleert 
(of geacht wordt controle te hebben) en/of gehouden is tot verplichtingen of aansprakelijk gesteld kan worden inzake gezondheids- en veiligheidswetten of -
voorschriften of het gewoonterecht met betrekking tot enig deel van de site(s) van de Koper heeft of wordt vastgesteld. 

 

15. Betaling 

(a) Met betrekking tot de Goederen zal de Verkoper, onder voorbehoud van voorwaarde 15(c), de volledige koopprijs van de Goederen op of op elk moment na de 
voltooiing van de levering van de Goederen aan de Koper factureren. 

(b) Met betrekking tot de Diensten zal de Verkoper de Koper maandelijks achteraf factureren voor de Diensten.  

(c) De Verkoper kan naar haar keuze schriftelijk overeenkomen dat de Koper de Goederen in termijnen betaalt of kan schriftelijk overeenkomen om de Koper 
krediet te verlenen met betrekking tot de betaling van de Goederen.  In het geval dat de Verkoper instemt met betaling in termijnen of krediet verleent met 
betrekking tot de betaling door de Koper voor Goederen, zal de Verkoper de Koper maandelijks factureren voor overeengekomen termijnen van de aankoopprijs.  
De Verkoper kan naar eigen goeddunken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper het recht van de Koper om de Goederen in termijnen te 
crediteren of te betalen intrekken (met onmiddellijke ingang).  

 (d) De Koper dient elke door de Verkoper ingediende factuur te betalen: 

(i) binnen de 30 dagen na de factuurdatum of, indien dit eerder is, binnen de termijn van 30 dagen na de factuurdatum zoals overeengekomen in het Contract; 
en 

(ii) in euro's (of een andere valuta die de Verkoper van tijd tot tijd schriftelijk kan overeenkomen) op een door de Verkoper schriftelijk aangewezen 
bankrekening. 

(e) Tijd is van essentieel belang in verband met de betaling. 

(f) Alle bedragen die de Koper op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn, zijn exclusief de van tijd tot tijd verschuldigde btw.  Wanneer een belastbare 
levering voor btw-doeleinden door de Verkoper aan de Koper wordt verricht onder het Contract, zal de Koper, na ontvangst van een geldige btw-factuur van de 
Verkoper, aan de Verkoper de bijkomende btw-bedragen betalen die verschuldigd zijn op de levering van de Diensten of de Goederen op hetzelfde moment dat 
de betaling verschuldigd is voor de levering van de Diensten of de Goederen. 

(g) De Koper zal alle betalingen die uit hoofde van het Contract verschuldigd zijn, volledig en zonder enige aftrek verrichten, hetzij door middel van verrekening, 
tegenvordering, korting, , vermindering of anderszins, tenzij de wet dit vereist.  

(h) Geen enkele betaling wordt geacht te zijn ontvangen totdat de Verkoper de vrijgemaakte gelden heeft ontvangen. 

(i) Alle betalingen die aan de Verkoper verschuldigd zijn uit hoofde van het Contract worden onmiddellijk opeisbaar bij de beëindiging ervan, ondanks enige andere 
bepaling. 

(j) Indien de Koper nalaat om aan de Verkoper een bedrag te betalen dat op grond van het Contract verschuldigd is op de vervaldag voor betaling: 

(i) is Koper aan Verkoper de in Nederland geldende wettelijke handelsrente verschuldigd, zoals bedoeld in artikel 6:119a en artikel 6:120 Burgerlijk Wetboek; en 

(ii) kan de Verkoper, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens de Koper, de uitvoering van zijn verplichtingen onder het Contract en onder alle 
andere Contracten tussen de Verkoper en de Koper opschorten of het Contract en alle andere Contracten tussen de Verkoper en de Koper met onmiddellijke 
ingang beëindigen. 

(k) Indien de Koper enig bedrag aan de Verkoper betaalt zonder deze te verdelen over specifieke schulden of verplichtingen, zal het betaalde bedrag naar keuze 
van de Verkoper worden verdeeld. De Verkoper kan het volledige betaalde bedrag toerekenen aan één of meer specifieke posten waarvoor betaling 
verschuldigd is, in plaats van aan alle posten waarvoor betaling verschuldigd is. 

 

16. Annulering  

(a) Geen enkel contract kan door de Koper worden geannuleerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. 

(b) In het geval dat de Verkoper ermee instemt dat de Koper het Contract geheel of gedeeltelijk annuleert, kan de Verkoper, zonder afbreuk te doen aan eventuele 
andere rechten jegens de Koper, van de Koper eisen dat deze een annuleringsvergoeding betaalt. Eventuele annuleringskosten komen overeen met het type 
contract dat wordt geannuleerd.  Voor contracten voor niet-standaarduitrusting kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht van 100% van de prijs 
van het Contract na verzending van de Bestelbevestiging. 



 

 (c) In het geval dat de Verkoper instemt met de annulering van een Contract met betrekking tot de levering van Goederen of Diensten (of beide) die zijn besteld 
om te voldoen aan de speciale vereisten van de Koper, is de Koper aansprakelijk voor alle kosten die de Verkoper tot het moment van annulering van het 
Contract heeft gemaakt, naast de betaling van een annuleringsvergoeding overeenkomstig voorwaarde 16(b). 

 

17. Intellectueel eigendom 

(a) De Koper erkent dat: 

(i) de Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen en alle materialen die door of namens de Verkoper zijn voorbereid en die betrekking hebben op de 
Goederen en de ontwikkeling ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en soortgelijke items) (de 
"Goederenmaterialen") zijn het eigendom van de Verkoper of de externe fabrikanten van de Goederen (zoals van toepassing); 

(ii) niets in deze Voorwaarden of in een Contract mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of het verlenen van rechten ten gunste van de 
Koper op de Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen of de Goederenmaterialen. De Koper mag de Goederen doorverkopen onder voorbehoud van het 
recht van de Verkoper om het gebruik van zijn merken binnen de Europese Economische Ruimte te controleren en de Koper zal de Verkoper zo nodig bijstaan 
om te voorkomen dat parallelimporteurs de rechten van de Verkoper aantasten; en 

(iii) enige goodwill in enig merk dat op de Goederen is aangebracht of toegepast, zal van tijd tot tijd uitsluitend ten goede komen aan de Verkoper of enige 
andere eigenaar van de merken. 

(b) De Koper zal de Goederen niet opnieuw verpakken en zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper toestaan dat handelsmerken van 
de Verkoper of andere woorden of merken die op de Goederen zijn aangebracht, worden uitgewist, verborgen of weggelaten of extra merken of woorden 
worden toegevoegd. 

(c) De Koper zal geen enkel handelsmerk of handelsnaam (met inbegrip van een bedrijfsnaam) gebruiken (anders dan krachtens deze Voorwaarden of een 
Contract) of trachten te registreren dat identiek is aan, verwarrend veel gelijkenis vertoont met, of waarin een handelsmerk of handelsnaam is opgenomen 
waarvan de Verkoper eigenaar is of waarop hij overal ter wereld rechten claimt. 

(d) Indien op enig moment wordt beweerd dat de Goederen inbreuk maken op de rechten van een derde partij of indien, naar het redelijke oordeel van de 
Verkoper, een dergelijke bewering waarschijnlijk is, kan de Verkoper naar eigen keuze en op eigen kosten:  

(i) de Goederen wijzigen of vervangen om de inbreuk te voorkomen; of  

(ii) voor de Koper het recht verkrijgen om de Goederen te blijven gebruiken; of  

(iii) de Goederen terugkopen tegen de door de Koper betaalde prijs, verminderd met de afschrijving tegen het tarief dat de Verkoper toepast op zijn eigen 
uitrusting. 

(e) De Koper dient de Verkoper onverwijld in kennis te stellen van: 

(i) elke feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen waarvan de Koper kennis krijgt; en  

(ii) elke vordering van een derde partij die ter kennis van de Koper komt dat de verkoop van of reclame voor de Goederen of het gebruik van de 
Goederenmaterialen (of beide) inbreuk maakt op de rechten van een persoon. 

(f) De Koper stemt ermee in (op verzoek en op kosten van de Verkoper) om alle dingen te doen die redelijkerwijs nodig zijn om de Verkoper bij te staan bij het 
instellen van  of verweer voeren in een procedure met betrekking tot een inbreuk of vordering als bedoeld in Artikel 17(e), en de Koper zal geen toegevingen of 
verklaringen doen met betrekking tot een dergelijke vordering, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.  

(g) In het geval van een vordering, procedure of rechtsgeding door een derde partij tegen de Koper die een inbreuk op de rechten van die partij beweert door een 
van de Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen of de Goederenmaterialen (of beide), zal de Verkoper de vordering, procedure of rechtsgeding op kosten 
van de Verkoper verdedigen, onder voorbehoud:  

(i) de Koper de Verkoper onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke vordering, procedure of rechtsgeding; en 

(ii) de Verkoper de uitsluitende zeggenschap krijgt over de verdediging van de vordering, de procedure of de rechtsvordering,  

en met dien verstande dat de Verkoper niet aansprakelijk is en de vordering, procedure of rechtsvordering niet zal verdedigen in de mate dat dergelijke 
inbreuken voortkomen uit of verband houden met wijzigingen aan de Goederen of de Goederenmaterialen (of beide) die door iemand anders dan de Verkoper 
of zijn bevoegde vertegenwoordiger zijn gemaakt, of uit gebruik of verbinding van de Goederen of de Goederenmaterialen (of beide) met of aan producten of 
materialen van derden die niet vooraf schriftelijk door de Verkoper zijn gespecificeerd of uitdrukkelijk zijn goedgekeurd, of wanneer de vordering, procedure of 
rechtsvordering voortvloeit uit de naleving door de Verkoper van de door de Koper gevraagde wijzigingen in de Specificatie voor Goederen of uit 
inbreukmakende voorwerpen van de oorsprong, het ontwerp of de selectie van de Koper. 

(h) De Verkoper zal de Koper vergoeden met een bedrag dat gelijk is aan de eventuele aansprakelijkheid van de Koper bij een definitief vonnis wegens een inbreuk 
beschreven in  Artikel 17(g). 

(i) Alle Intellectuele Eigendomsrechten in of voortvloeiend uit of in verband met de Diensten zijn eigendom van de Verkoper. 

(j) Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de materialen, uitrusting, documenten en andere eigendommen van de Verkoper zijn het exclusieve eigendom van de 
Verkoper of van zijn licentiegevers en zullen op verzoek aan de Verkoper worden teruggegeven. 

 

18. Handelsverboden 

(a) De Koper is jegens de Verkoper verplicht de Goederen niet door te verkopen of anderszins te leveren aan een derde partij die valt onder een wettelijk 
handelsverbod van de Verenigde Staten van Amerika of een lidstaat van de Europese Unie ("Gesanctioneerde derde partij").  

(b) Onverminderd Artikel 18(a), kan de Verkoper, indien de Verkoper in kennis wordt gesteld van of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de Koper van 
plan is de Goederen door te verkopen of anderszins te leveren aan een Gesanctioneerde derde partij,  na kennisgeving daarvan aan de Koper, weigeren om de 
Goederen geheel of gedeeltelijk te leveren en is hij niet aansprakelijk jegens de Koper voor een dergelijke weigering.  

 

19. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid  

(a) Onverminderd artikel 19(b) zijn de verplichtingen en aansprakelijkheden van de Verkoper jegens de Koper onder het Contract beperkt tot die welke 
uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn vermeld. Alle andere wettelijke bepalingen, voor zover wettelijk toegestaan, niet van toepassing op het Contract. 

(b) Niettegenstaande enige andere bepalingen van deze Voorwaarden, beperkt of sluit de Verkoper zijn aansprakelijkheid niet uit voor fraude of bedrog of voor 
overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers. 

(c) De Koper erkent en stemt ermee in dat de beperkte garanties en alle beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van de Verkoper zoals opgenomen 
in deze Voorwaarden redelijk zijn en tot uiting komen in de prijs van de goederen of diensten (of beide) (zoals van toepassing) en de Koper aanvaardt het risico 



 

of verzekert dienovereenkomstig (of beide). 

(d) ONVERMINDERD EN ZONDER BEPERKENING VAN DE ARTIKELEN 19(A) EN (B) OF ELKE ANDERE VOORWAARDE, IS DE VERKOPER NIET AANSPRAKELIJK TEN 
OPZICHTE VAN DE KOPER OF DIT NU CONTRACTUEEL, OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), NIET-NAKOMING VAN 
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF ANDERSZINS IS, VOOR EVENTUELE SCHADE (ZOALS GEDEFINIEERD) DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND 
HOUDT MET EEN OVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN (OF HET GEDEELTE VAN EEN OVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN EN 
DIENSTEN DAT BETREKKING HEEFT OP GOEDEREN). 

 (e) ONVERMINDERD EN ZONDER BEPERKING VAN DE  ARTIKELEN 19(A) EN (B) OF ELKE ANDERE VOORWAARDE: 

(i) IS DE VERKOPER NIET AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN DE KOPER OF DIT NU CONTRACTUEEL, OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP 
VAN NALATIGHEID) NIET-NAKOMING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF ANDERSZINS IS , VOOR EVENTUELE SCHADE (ZOALS GEDEFINIEERD) DIE DIRECT OF 
INDIRECT VOORTVLOEITUIT OF VERBAND HOUDT MET EEN OVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN (OF HET GEDEELTE VAN EEN OVEREENKOMST 
VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DAT BETREKKING HEEFT OP GOEDEREN); EN 

(ii) DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER JEGENS DE KOPER MET BETREKKING TOT ALLE ANDERE SCHADE  DOOR OF IN VERBAND MET MET EEN 
CONTRACT VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN (OF DAT DEEL VAN EEN CONTRACT VOOR DE TOEPASSING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN MET DIENSTEN VOOR 
DIENSTEN), OF DIT NU CONTRACTUEEL, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING OF 
ANDERSZINS IS, ZAL IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN DE WAARDE VAN DE ALDUS GELEVERDE DIENSTEN, TENZIJ ANDERS VERMELD IN EEN 
ORDERBEVESTIGING. 

 (f) De Verkoper is niet verantwoordelijk voor enige Schade die de Koper lijdt in het geval dat enige informatie in een offerte of Opdrachtbevestiging wordt 
toegepast in verband met andere producten dan de Goederen en Diensten. 

(g) Dit Artikel 19 zal ook na de beëindiging van het Contract van kracht blijven. 

 

20. Overmacht 

(a) De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper als gevolg van enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen onder het Contract als gevolg van een 
Geval van overmacht. 

(b) Indien de overmacht de Verkoper verhindert om gedurende meer dan vierenveertig (44) Werkdagen Diensten of Goederen (of beide) te leveren, heeft de 
Verkoper, zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, het recht om het Contract met de Koper onmiddellijk te beëindigen door schriftelijke 
kennisgeving aan de Koper. 

 

21. Gebeurtenissen van verzuim, beëindiging, terugneming, opschorting 

(a) De Verkoper kan het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijk op te zeggen aan de Koper indien: 

(i) de Koper nalaat om aan de Verkoper het bedrag te betalen dat op grond van het Contract verschuldigd is binnen de betalingstermijn; of 

(ii) de Koper anderszins de Overeenkomst met de Verkoper niet nakomt en de niet nakoming, indien deze hersteld kan worden en vooraf schriftelijk aan de 
Koper is meegedeeld, niet binnen vijf (5) Werkdagen nadat de Koper een dergelijke kennisgeving heeft ontvangen, wordt hersteld; of 

(iii) de Verkoper enig ander Contract tussen de Verkoper en de Koper beëindigt; of 

(iv) de Koper insolvent is of anderszins insolvent wordt of niet in staat is om zijn schulden te betalen zoals bepaald in de Faillissementswet, of de betaling van zijn 
schulden opschort of dreigt dit te doen of niet in staat is om zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of zijn onvermogen om zijn schulden te 
betalen erkent; of 

(v) de Koper onderhandelingen aangaat met alle of een deel van zijn schuldeisers met het oog op een sanering van zijn schulden, of een voorstel doet voor een 
schikking of regeling met zijn schuldeisers, anders dan uitsluitend met het oog op een regeling voor fusie; 

(vi) een verzoekschrift wordt ingediend, een kennisgeving wordt gedaan, een besluit wordt genomen, of een bevel wordt gegeven, voor of in verband met de 
ontbinding van de Koper, anders dan uitsluitend ten behoeve van een regeling voor een fusie; 

(vii) de Koper zijn activiteiten geheel of grotendeels opschort, dreigt op te schorten, stopt of dreigt te staken; 

(viii) de financiële positie van de Koper zodanig verslechtert dat naar het oordeel van de Verkoper het vermogen van de Koper om zijn verplichtingen uit hoofde 
van het Contract adequaat na te komen in gevaar is gebracht. 

(b) In het geval dat de Verkoper het Contract beëindigt op grond van Voorwaarde 21(a) mag de Verkoper (naar eigen keuze en zonder afbreuk te doen aan zijn 
andere rechten onder deze Voorwaarden of anderszins) door schriftelijke kennisgeving aan de Koper een of (voor zover niet strijdig met elkaar) meer van het 
volgende doen:- 

 (i) de levering van Goederen opschorten in het kader van een Contract met de Koper; 

 (ii) elke uitdrukkelijke of impliciete bevoegdheid tot verkoop of gebruik van Goederen waarvan de titel niet is overgegaan op de Koper ("Relevante Goederen") 
intrekken; 

 (iii) van de Koper eisen dat hij de Relevante Goederen aan de Verkoper levert; en de Koper zal dit doen, bij gebreke waarvan de Verkoper de bedrijfsruimte waar 
de Relevante Goederen zich bevinden of geacht worden zich te bevinden, mag betreden en de Goederen terugnemen, zonder aansprakelijkheid voor enige 
daaruit voortvloeiende schade aan de gebouwen, installatie of apparatuur van de Koper. 

 

22. Vertrouwelijkheid  

Zowel van de Verkoper als de Koper (de "Ontvangende Partij") zullen alle technische of commerciële knowhow, specificaties, specificaties, uitvindingen, processen 
of initiatieven die van vertrouwelijke aard zijn en die door de andere partij ("Mededelende Partij"), haar werknemers, agenten of onderaannemers aan de 
Ontvangende Partij zijn bekendgemaakt, en alle andere vertrouwelijke informatie betreffende de activiteiten, producten en diensten van de Mededelende Partij 
die de Ontvangende Partij kan verkrijgen, strikt vertrouwelijk houden. De ontvangende partij zal dergelijke vertrouwelijke informatie alleen bekendmaken aan haar 
werknemers, agenten en onderaannemers die deze informatie nodig hebben om de verplichtingen van de ontvangende partij uit hoofde van het contract na te 
komen, en zal ervoor zorgen dat deze werknemers, agenten en onderaannemers de in deze voorwaarde 22 vermelde verplichtingen nakomen alsof zij partij bij het 
contract waren. De Ontvangende Partij kan ook de vertrouwelijke informatie van de Mededelende Partij bekendmaken die op grond van de wet, een overheids- of 
regelgevende instantie of een bevoegde rechtbank openbaar moet worden gemaakt. Dit 22 zal ook na de beëindiging van het Contract van kracht blijven 

 

23. Diversen 

(a) De rechten van de Verkoper op grond van deze Voorwaarden vormen een aanvulling op alle andere rechten die de Verkoper heeft op grond van de algemene 



 

wet of anderszins. 

(b) Indien de Koper uit twee of meer personen bestaat, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk.  

(c) De Koper zal geen enkel Contract of enige rechten of verplichtingen (of beide) (zoals van toepassing) uit hoofde daarvan geheel of gedeeltelijk overdragen, , 
hypothekeren, verpanden, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier verkopen of verhandelen zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Verkoper.   Elke actie die door de Koper zou worden ondernomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, is nietig.  

(d) De Verkoper mag te allen tijde zijn rechten of verplichtingen (of beide) (al naar gelang van toepassing) uit hoofde van een Contract of een deel daarvan 
overdragen, overdragen, hypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins vervreemden of verhandelen aan een persoon, firma of bedrijf. 

(e) Een verklaring van afstand door de Verkoper van enig recht uit hoofde van het Contract of de wet zal alleen van kracht zijn indien deze schriftelijk wordt 
gedaan.  Het niet of met vertraging uitoefenen of gedeeltelijk uitoefenen door de Verkoper van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van het Contract of door de 
wet vormt geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.  Geen enkele uitoefening door de Verkoper zal de verdere uitoefening van 
dat of enig ander recht of rechtsmiddel in de weg staan. 

(f)  Een verklaring van afstand door de Verkoper van enige schending van, of enige tekortkoming in de nakoming van enige bepaling van het Contract door de 
Koper wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige latere schending of tekortkoming en heeft geenszins invloed op de andere voorwaarden 
van het Contract.  

(g) Geen enkele bepaling van het Contract is afdwingbaar door een persoon die er geen partij bij is. 

(h) Geen van beide partijen zal:  

(i) gebruikmaken van frauduleuze praktijken met betrekking tot het verkrijgen of de uitvoering van het Contract, met name door bedrog met betrekking tot de 
aard, kwaliteit of kwantiteit van de geleverde of te leveren Goederen of Diensten of de gebruikte productiemethoden of -processen;  

(ii) aanbieden of ermee instemmen om aan een werknemer van de andere partij een geschenk of tegenprestatie van welke aard dan ook te geven als aansporing 
of beloning voor het doen of nalaten van het doen of nalaten van het doen of nalaten van een handeling in verband met het verkrijgen of uitvoeren van het 
Contract; en  

(iii) een strafbaar feit plegen:  

(aa) krachtens de anti-corruptiewetgeving;   

(bb) krachtens enige wet die strafbare feiten in verband met frauduleuze handelingen doet ontstaan; of  

(cc) het gewoonterecht inzake frauduleuze handelingen, of  

(dd) fraude, pogingen tot fraude, pogingen tot fraude of samenzwering om te frauderen.  

Indien een partij in strijd handelt met de bepalingen van deze voorwaarde 23(h), heeft de andere partij het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
schriftelijk op te zeggen. 

 

24. Mededelingen 

(a) Elke kennisgeving die door de Koper onder deze Voorwaarden of enige andere relevante Overeenkomst aan de Verkoper moet worden gedaan, dient schriftelijk 
te gebeuren en te worden gedaan door middel van een vooruitbetaalde eerste klas post of persoonlijke bezorging aan Watson-Marlow NV, Industrieweg 130A, 
3044 AT Nederland ter attentie van de Algemeen Directeur van de Verkoper of aan een ander adres of ter attentie van een persoon die de Verkoper aan de 
Koper kan doorgeven. 

(b) Elke kennisgeving die door de Verkoper krachtens deze Voorwaarden of een relevant Contract aan de Koper moet worden gedaan, dient schriftelijk en per 
aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden gedaan of persoonlijk te worden afgegeven op een adres van waaruit de Verkoper mededelingen van 
de Koper heeft ontvangen in verband met deze Voorwaarden of het Contract. 

(c) kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen: 

 (i) bij verzending per aangetekende brief, twee werkdagen na de datum van terbeschikkingstelling (met uitzondering van de dag van terbeschikkingstelling), of 

(ii) indien persoonlijk geleverd, op de dag van levering. 

 

25. Voorschriften van 2006 inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 

Verkoper en koper dienen zich te houden aan de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE). Als zakelijke gebruiker stemt de Koper 
ermee in om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de Goederen op zich te nemen wanneer deze het einde van hun levensduur bereiken. 
Dienovereenkomstig gaat de Koper ermee akkoord ervoor te zorgen dat alle Goederen op de juiste wijze worden ingezameld, behandeld, teruggewonnen en aan 
het einde van hun levensduur op een milieuvriendelijke wijze worden verwijderd. De Verkoper zal, op verzoek van de Koper, de gegevens van een erkend 
recyclingbedrijf aan de Koper verstrekken. De Koper betaalt alle transportkosten en andere kosten, uitgaven en lasten in verband met de overdracht van de 
Goederen aan een dergelijke erkende recycler, met inbegrip van de kosten voor de verwijdering van de Goederen.  

 

26. Gedragscode 

De koper zal alle toepasselijke wetten, verordeningen, voorschriften en codes naleven die van tijd tot tijd van kracht zijn, inclusief die met betrekking tot 
gegevensbescherming en anti-omkoping en corruptie. De koper zal voldoen aan de vereisten van de United Kingdom Bribery Act 2010 (de “Act”) en zal zich niet 
bezighouden met enige activiteit, praktijk of gedrag dat een overtreding zou vormen op grond van secties 1, 2 of 6 van de Act als een dergelijke activiteit, praktijk 
of gedrag in het Verenigd Koninkrijk was verricht. Bovendien dient te koper te voldoen aan, en compliance te verzekeren van een partij waaraan hij uitbesteedt 
met, de eisen van de United Kingdom Modern Slavery Act (2015), alsmede zich ervan te verzekeren dat alle vormen van dwangarbeid worden uitgesloten van zijn 
bedrijfsactiviteiten.  

http://uk.practicallaw.com/3-507-2207?pit=
http://uk.practicallaw.com/3-507-2207?pit=

