STANDAARDVOORWAARDEN API VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
1.
DEFINITIES EN INTERPRETATIE
1.1
In deze standaardvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.2
"API": API Netherlands B.V., een vennootschap ingeschreven in Nederland onder nummer 67217567, gevestigd en kantoorhoudende tePaul van Vlissingenstraat
12, 1096 BK Amsterdam, Nederland ;
"Toepasselijk Recht": enige wet, wettelijk instrument, besluit, richtlijn, verdrag, verordening, decreet of voorschrift (waaronder begrepen enig vonnis, sommatie,
bevel of beslissing van enige rechtbank, toezichthouder of rechtscollege), regel, beleid, richtsnoer of aanbeveling uitgevaardigd door een overheidsinstantie,
wettelijke instantie of regelgevend orgaan en/of wettelijk bindende sector-brede gedragscode of richtlijnen die betrekking hebben op de Overeenkomst en/of de
Goederen en/of de Diensten;
"Werkdag": alle dagen, niet zijnde een zaterdag of zondag of algemeen erkende feestdag in Nederland;
"Koper": de persoon wiens order voor de Goederen en/of de Diensten door API is aanvaard in overeenstemming met Voorwaarde 2.2;
"Vertrouwelijke Informatie": alle informatie met betrekking tot de onderneming van een Partij waaronder begrepen knowhow en andere zaken met betrekking tot
de Goederen en/of de Diensten, informatie met betrekking tot de relaties van een Partij met werkelijke of potentiële opdrachtgevers, klanten of leveranciers en de
behoeften van die Partij en van dergelijke personen en alle overige informatie die in geval van openbaarmaking schade kunnen toebrengen aan die Partij;
"Overeenkomst": de overeenkomst tussen API en de Koper voor de verkoop van de Goederen en/of de levering van de Diensten die tot stand gekomen is in
overeenstemming met Bepaling 2;
"Plaats van levering": de plaats waar de Goederen geleverd dienen te worden krachtens Bepaling 6.1;
"Goederen": de goederen (of enig onderdeel daarvan) zoals vastgelegd in een Orderbevestiging;
"Overmachtssituatie": natuurramp, bliksem, aardbeving, brand, overstroming, storm of extreme weersomstandigheden, of oorlog, opstand, rellen, onlusten,
terreurdaad of -dreiging of staking, uitsluiting, collectieve actie of geschil (ongeacht of deze het personeel van API en/of enige andere persoon treffen) of een
vermindering of niet-beschikbaarheid van grondstoffen bij normale bevoorradingsbronnen, of een wijziging in het Toepasselijk Recht of enige gebeurtenis of
omstandigheid buiten de redelijke macht van API of die niet aan API kan worden toegeschreven.
"Insolventie": de Koper geraakt in insolventie (i) indien hij een besluit tot ontbinding voorstelt of aanneemt; of (ii) indien hij onderworpen is aan een vordering tot
ontbinding ingediend bij, of vonnis strekkende tot ontbinding uitgesproken door, een rechter of andere bevoegde rechterlijke instantie; of (iii) indien hij zelf
faillissement aanvraagt of een aanvraag voor zijn faillissement wordt ingediend bij welke rechter dan ook of kennisgeving van de intentie tot benoeming van een
bewindvoerder gegeven door enige persoon voor welke rechter dan ook of als stappen of maatregelen worden getroffen met betrekking tot de benoeming van een
bewindvoerder over hem; of (iv) indien hij een akkoord of vergelijk met zijn crediteuren voorstelt, aangaat of hieraan onderworpen is of een verzoek aan een rechter
of bevoegde rechterlijke instantie om crediteurenbescherming voorstelt, doet of hieraan onderworpen is of enige regeling voorstelt, treft, of hieraan onderworpen is,
of (v) indien hij enige stap neemt met betrekking tot het sluiten van een akkoord of vergelijk met zijn debiteuren; of (vi) indien een curator of stille bewindvoerder
wordt aangesteld over (een deel van) zijn goederen, onderneming of inkomen; of (vii) indien hij zijn onderneming staakt of naar het redelijke oordeel van API
waarschijnlijk zijn onderneming zal staken; of (viii) indien hij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien hem surseance van betaling wordt verleend; of (ix)
indien bij hem beslag wordt gelegd dat niet binnen tien (10) Werkdagen betaald, voldaan of opgeheven is; of (x) indien hij onderworpen is aan enige situatie
vergelijkbaar met de voorgaande situaties krachtens de wetten van welk toepasselijk rechtsgebied dan ook;
"Intellectuele Eigendomsrechten": octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrecht en aanverwante rechten, handelsmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen,
get-up rechten, goodwill en het recht om in rechte op te treden wegens passing-off, ontwerprechten, databaserechten, rechten op gebruik en bescherming van de
vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie (waaronder begrepen knowhow) en alle overige intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd en met
inbegrip van alle aanvragen en rechten op het aanvragen alsmede toegekend krijgen van verlengingen van en inroepen van rechten van voorrang inzake deze
rechten en alle vergelijkbare of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan;
"Orderbevestiging": een schriftelijke bevestiging van een order van de Koper afgegeven door API krachtens Voorwaarde 2.2;
"Partij": een partij bij de Overeenkomst;
"Diensten": alle diensten die API levert aan de Koper waaronder begrepen de Ondersteunende Diensten en alle diensten die API levert zoals weergegeven in een
Orderbevestiging;
"Specificatie": elk van de volgende, zoals weergegeven in de Orderbevestiging: met betrekking tot de Goederen en/of Diensten, de technische specificaties van die
Goederen en/of documenten waarin de vereisten voor de Diensten gespecificeerd zijn; alle voorbereidende, ontwerp- en ontwikkelingsmaterialen die betrekking
hebben op de Goederen en/of Diensten; alle gegevens van enige omschrijving die de structuur, ontwerp, werking, functionaliteit van de Goederen uitlegt of die
uitlegt hoe de Diensten verleend zullen worden; en alle gegevens van enige omschrijving die betrekking heeft op het onderhoud en/of ondersteuning van de
Goederen en/of Diensten;
"Ondersteunende Diensten": alle ondersteunende diensten die API levert met betrekking tot de levering van de Goederen; en
"Voorwaarden": deze standaard verkoopvoorwaarden samen met welke voorwaarde dan ook in de door API afgegeven Orderbevestiging.
1.3
Alle kopjes dienen slechts ter verwijzing en hebben geen invloed op de uitleg van deze Voorwaarden.
1.4
Tenzij uit de context anders blijkt, omvat een verwijzing naar het enkelvoud een verwijzing naar het meervoud en omgekeerd en omvatten verwijzingen naar
een geslacht een verwijzing naar de andere geslachten; en verwijzingen naar een "persoon" omvatten verwijzingen naar enig natuurlijk persoon,
rechtspersoon, partnerschap, firma, trust, organisatie, samenwerkingsverband, overheid of overheidsinstantie, lokale of gemeentelijke overheid of enige
andere entiteit.
1.5
Verwijzingen naar enige wet of wettelijke bepaling omvatten alle lagere wetgeving die hierop gebaseerd is en dienen te worden opgevat als verwijzingen naar
die wet of wettelijke bepaling en lagere wetgeving zoals van tijd tot tijd aangepast, gewijzigd, geprolongeerd, geconsolideerd, opnieuw ingevoerd en/of
vervangen en van kracht.
2.
TOTSTANDKOMING
2.1
Onderworpen aan enige afwijking krachtens Voorwaarde 2.6, is de Overeenkomst gebaseerd op deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere
voorwaarden, waaronder begrepen enige voorwaarden die de Koper beoogt van toepassing te laten zijn via enige inkooporder, bevestiging of vergelijkbaar
document, ongeacht of naar een dergelijk document verwezen wordt in de Overeenkomst, of die impliciet voortvloeien uit de handelspraktijk, gewoonte,
gebruik of conventie. API kan deze Voorwaarden (te zijner keuze) van tijd tot tijd wijzigen en de versie van deze Voorwaarden die op het desbetreffende
moment van toepassing is, zal van toepassing zijn op iedere toekomstige order na kennisgeving van de gewijzigde Voorwaarden aan de Koper.
2.1
Iedere order of goedkeuring van een offerte voor Goederen en/of Diensten wordt geacht een aanbod van de Koper te zijn tot koop van Goederen en/of
Diensten onder deze Voorwaarden. De Overeenkomst komt tot stand als de order of goedkeuring van de offerte door de Koper is bevestigd door API,
middels een Orderbevestiging. Iedere Orderbevestiging bevat een inkoopordernummer dat vermeld dient te worden in alle correspondentie.
2.2
Offertes afgegeven door API blijven geldig gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van afgifte, mits API de offerte niet eerder heeft ingetrokken.
2.3
De Koper dient ervoor te zorgen dat de bepalingen van zijn order of goedkeuring van offerte en enige van toepassing zijnde Specificatie compleet en juist zijn
en worden weergegeven in de Orderbevestiging.
2.4
Behoudens het bepaalde in Voorwaarde 7.4, kan de Koper de Overeenkomst niet beëindigen zonder de schriftelijke toestemming van API.
2.5
Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk vastgelegd en ondertekend door een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger
van API.
3.
DE GOEDEREN
3.1
De hoeveelheid en omschrijving van de Goederen en/of Diensten zijn zoals weergegeven in de Orderbevestiging.
3.2
Alle monsters, tekeningen, beschrijvingen, specificaties en reclame die door API (of de fabrikant van de Goederen) worden afgegeven en enige beschrijving
of illustratie opgenomen in de catalogi of brochures van API worden uitsluitend afgegeven of gepubliceerd teneinde een globaal idee te geven van de
Goederen en/of Diensten die daarin weergegeven of beschreven zijn. Zij maken geen deel uit van de Overeenkomst en hebben geen kracht van
overeenkomst en er is geen sprake van sale by sample.
3.3
API kan wijzigingen aanbrengen in de Specificaties, ontwerp, materialen of afwerking van de Goederen en/of levering van de Diensten die noodzakelijk zijn
om te voldoen aan enig Toepasselijk Recht of die de kwaliteit of prestatie niet wezenlijk beïnvloeden.
3.4
API kan tot tien procent (10%) meer of tien procent (10%) minder Goederen leveren dan de bestelde hoeveelheid zonder enige aanpassing van de prijs en
een dergelijke geleverde hoeveelheid zal worden geacht de bestelde hoeveelheid te zijn.
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Als de Goederen gebruikt gaan worden met of vervat zullen worden in andere goederen, dient de Koper zich ervan te overtuigen dat de Goederen die
goederen niet zullen aantasten of dat de Goederen niet aangetast zullen worden door die goederen. De Koper dient zich ervan te overtuigen dat de bestelde
Goederen geschikt zijn voor enig vervaardigings- of verpakkingsproces dat zij eventueel ondergaan.
Als de Koper API zijn eigen materiaal toezendt ter bewerking, dient de Koper ervoor te zorgen dat die materialen geschikt zijn voor de desbetreffende
bewerking. API aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die de Koper oploopt indien vast komt te staan dat zijn materialen ongeschikt zijn voor
de opgegeven bewerking.
API kan, naar eigen keuze, Ondersteunende Diensten verlenen, waarvan de aard, omvang, duur en kosten per order overeengekomen zullen worden met de
Koper.
Behoudens het bepaalde in Voorwaarde 8.6, worden Ondersteunende Diensten, indien en voor zover deze geleverd worden (ongeacht of ze opgenomen zijn
in een Orderbevestiging of niet), uitgevoerd op risico van de Koper en uit de uitvoering van de Ondersteunende Diensten zal geen aansprakelijkheid
voortvloeien voor API.
PRIJS
De prijs voor de Goederen en/of Diensten is de prijs zoals weergegeven in de Orderbevestiging, of indien niet weergegeven in de Orderbevestiging, in de
door API gepubliceerde prijslijst die van kracht is op het moment van levering. Tenzij anders overeengekomen is de prijs inclusief enige kosten voor
verpakking en levering van de goederen en exclusief enige belasting over de toegevoegde waarde of enige andere van toepassing zijnde verkoopbelasting.
In geval van rechten worden de Incoterms 2010 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) geacht van toepassing te zijn op de Overeenkomst.
API heeft het recht om de prijs van de Goederen te verhogen na wijzigingen in de Specificatie aangebracht op verzoek van de Koper en overeengekomen
door API, of ter dekking van enige extra uitgaven als gevolg van de aanwijzingen (of gebrek aan aanwijzingen) van de Koper of om te voldoen aan de
vereisten van Voorwaarde 3.3.
BETALING
API kan de Goederen aan de Koper factureren op het moment van levering of op enig moment daarna en voor de Diensten op het moment dat de levering
hiervan aanvangt of op enig moment daarna en behoudens het bepaalde in Voorwaarde 5.3, is de betaling verschuldigd in Euro’s in beschikbare middelen
dertig (30) dagen na de datum van een dergelijke factuur.
Betaling dient tijdig te geschieden tegen de betaaldata gespecificeerd in Voorwaarde 5.1 en de betaaldata die hiervoor eventueel in de plaats komen volgens
schriftelijke overeenkomst van de Partijen.
Alle aan API verschuldigde bedragen krachtens de Overeenkomst zijn bij beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Alle betalingen die door de Koper krachtens deze Overeenkomst gedaan dienen te worden zullen volledig worden gedaan zonder enige verrekening,
restrictie of voorwaarde en zonder enige aftrek of inhouding van welke aard dan ook, tenzij de Koper wettelijk verplicht is om een dergelijke aftrek of
inhouding toe te passen.
API kan enige betaling die de Koper aan API heeft gedaan laten strekken tot voldoening van facturen voor de Goederen en/of Diensten zoals API goeddunkt.
Als enig bedrag dat krachtens de Overeenkomst verschuldigd is niet op de vervaldag is betaald, is over dat bedrag rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot
aan de dag der algehele voldoening, zowel voor als na enig vonnis, onverminderd API's overige rechten krachtens de Overeenkomst, welke rente gelijk is
aan de dan geldende basisrente van de HSBC Bank vermeerderd met drie procent (3%) en heeft API het recht om leveringen van Goederen en/of Diensten
op te schorten totdat API het openstaande bedrag in beschikbare middelen ontvangen heeft van de Koper.
LEVERING
API levert de Goederen en Diensten (indien van toepassing) op de plaats aangegeven in de Orderbevestiging of zoals daarna anders door de Partijen
schriftelijk overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen is de Koper verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle invoer- en uitvoervergunningen met betrekking tot de Goederen en
voor de betaling van alle invoerrechten en accijnzen, belastingen en heffingen, waaronder begrepen inklarings- en afhandelingskosten die betaald of
verschuldigd zijn voor of met betrekking tot de uitvoer en invoer van de Goederen. De Koper is aansprakelijk voor en vrijwaart API tegen alle vorderingen,
aanspraken, kosten en uitgaven van welke aard dan ook die API oploopt als gevolg van of wegens dergelijke in- of uitvoer.
De Koper dient voor eigen rekening te zorgen voor geschikt en afdoende materieel en arbeidskrachten op de Plaats van Levering voor het uitladen van de
Goederen.
API zal zich redelijkerwijs inspannen om elke order van de Klant voor de Goederen en/of Diensten op de leverdatum vermeld op de Orderbevestiging te
leveren en indien geen tijdstip overeengekomen is, om deze binnen een redelijke termijn te leveren, maar de levertijd geldt in alle gevallen ter indicatie en is
geen fatale termijn.
Als de Koper de Goederen of een deel hiervan niet in ontvangst neemt of geen aanwijzingen, documenten, vergunningen of toestemmingen verstrekt die
vereist zijn om de Goederen en/of Diensten tijdig te kunnen leveren (behalve in geval van niet-nakoming door API), worden de Goederen en/of Diensten
geacht te zijn geleverd op de datum vastgesteld voor levering en is API gerechtigd (onverminderd zijn overige rechten) om de Goederen op te slaan of te
doen opslaan tot aan de werkelijke levering of verkoop in overeenstemming met deze Voorwaarde 6.5 en alle kosten en uitgaven (inclusief opslag en
verzekering) in rekening te brengen bij de Koper en/of na schriftelijke kennisgeving van de Koper de Goederen of een deel hiervan te verkopen tegen de
beste prijs die redelijkerwijs verkregen kan worden en een eventueel tekort ten opzichte van de prijs krachtens de Overeenkomst bij de Koper in rekening te
brengen of verantwoording af te leggen aan de Koper voor het meerdere ten opzichte van de prijs krachtens de Overeenkomst, in beide gevallen rekening
houdend met enige aan de verkoop gerelateerde kosten.
RISICO / EIGENDOM
Het risico voor schade aan of verlies van de Goederen gaat over op de Koper in overeenstemming met de Incoterms 2010 die de Partijen schriftelijk overeen
zijn gekomen of indien geen Incoterms 2010 overeengekomen zijn, op de Plaats van Levering.
Behoudens het bepaalde in Voorwaarde 7.5 en Voorwaarde 7.8 hierna, gaat de juridische en economische eigendom van de Goederen pas over op de
Koper als API alle bedragen die verschuldigd zijn met betrekking tot de goederen (contant of in beschikbare middelen) en alle overige bedragen die de Koper
uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of wordt aan API volledig ontvangen heeft.
Totdat de eigendom van de Goederen overgaat op de Koper, dient de Koper de Goederen voor API onder zich te houden, de Goederen gescheiden op te
slaan (zonder kosten voor API) van alle andere Goederen van de Koper of enige derde op zodanige wijze dat zij eenvoudig herkenbaar zijn als eigendom
van API, enig herkenningsteken of verpakking op of met betrekking tot de Goederen niet te vernielen, beschadigen of maskeren en de Goederen adequaat
namens API voor hun volledige prijs tegen alle risico's verzekerd te houden naar redelijke tevredenheid van API en te allen tijde indien API hierom verzoekt
een kopie van de verzekeringspolis te overleggen.
Het recht van de Koper om de Goederen onder zich te houden en te gebruiken in de gewone uitoefening van zijn bedrijf eindigt terstond als de Koper in staat
van Insolventie geraakt of als API, zonder enige beperking van enig ander recht of rechtsmiddel van API, de Overeenkomst beëindigt.
API kan middels schriftelijke kennisgeving aan de Koper (welke kennisgeving onmiddellijke werking zal hebben), de juridische en economische eigendom
van de Goederen (of enig deel hiervan) aan de Koper overdragen op enig moment voordat de eigendom anders over was gegaan op de Koper.
De Koper verleent API, zijn onderaannemers, lasthebbers en werknemers onherroepelijk toestemming om te allen tijde het pand/de panden waar de
Goederen zich bevinden of opgeslagen zijn te betreden teneinde de Goederen te inspecteren of, wanneer het recht van de Koper om de Goederen onder
zich te houden beëindigd is, de Goederen terug te halen.
Als API niet in staat is om te bepalen of goederen de Goederen zijn met betrekking waartoe het recht van de Koper om deze onder zich te houden en te
gebruiken is geëindigd, zal de Koper geacht worden om alle Goederen te hebben gebruikt met of te hebben vervat in andere producten of alle Goederen van
de soort die door API aan de Koper verkocht worden verkocht te hebben in de volgorde waarin zij aan de Koper zijn gefactureerd.
Indien de Koper de Goederen doorverkoopt in de gewone uitoefening van zijn bedrijf, gaat de juridische en economische eigendom van de Goederen over op
de Koper onmiddellijk voorafgaand aan het sluiten door de Koper van een bindende overeenkomst voor de verkoop van die Goederen.
Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven API's rechten vervat in deze Voorwaarde 7 van kracht (maar die van de Koper niet).
GARANTIE, UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
API zal kosteloos, binnen drie (3) maanden na de datum van levering van de Goederen waarvan naar redelijke tevredenheid van API blijkt dat zij niet
voldoen aan de Specificatie of (indien er geen Specificatie is) aan de vereisten met betrekking tot een bevredigende kwaliteit zoals bedoeld in Titel 1,
Afdeling 2, Boek 7 BW, in beide gevallen als gevolg van materiaal-, constructie of ontwerpfouten (anders dan een ontwerp gemaakt, verstrekt of opgegeven
door de Koper), die Goederen vervangen of, te zijner keuze, de prijs voor die Goederen terugbetalen. Deze verplichting is niet van toepassing als de
Goederen ondeugdelijk gebruikt zijn of op enigerlei wijze veranderd zijn door de Koper, aanwijzingen met betrekking tot de opslag of gebruik van de
Goederen niet zijn nageleefd door de Koper of als de Koper API niet op de hoogte heeft gesteld van enig defect of vermoed defect binnen veertien (14)
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dagen na levering indien het defect geconstateerd had moeten worden bij een redelijke inspectie, of binnen veertien (14) dagen nadat het defect bekend is
geworden aan de Koper indien het een defect betreft dat niet geconstateerd had moeten worden bij een redelijke inspectie en in ieder geval niet later dan
drie (3) maanden na de datum van levering van de Goederen.
API zal kosteloos de Goederen waarvan naar redelijke tevredenheid van API bewezen is dat deze in beschadigde toestand aan de Koper zijn geleverd
vervangen of, te zijner keuze, de prijs voor die Goederen terug betalen. Deze verplichting is alleen van toepassing als de Koper API binnen vierentwintig (24)
uur na levering in kennis heeft gesteld van enige gepretendeerde schade aan Goederen onder nauwkeurige opgave van de aard van het defect, zodat API
eventueel een tegenvordering kan instellen bij de vervoerder van de Goederen.
API zal de Koper de kosten van vervoer terugbetalen bij retournering van Goederen als API redelijkerwijs ervan overtuigd is dat die Goederen defect en/of
beschadigd zijn en zal eventuele vervangende Goederen aan de Koper leveren voor rekening van API. Goederen die zijn vervangen zijn eigendom van en
dienen te worden geretourneerd aan API.
API zal kosteloos, binnen een periode van drie (3) maanden vanaf de datum van levering van de Diensten waarvan naar redelijke tevredenheid van API blijkt
dat deze niet zijn geleverd met de kundigheid en zorg van een goede dienstverlener, deze Diensten opnieuw leveren of, te zijner keuze, de prijs voor deze
Diensten terugbetalen. Deze verplichting is niet van toepassing op de Ondersteunende Diensten en is niet van toepassing als de defecten in de levering van
de Diensten voortvloeien uit het feit dat API is afgegaan op onjuiste of onvolledige informatie die door de Koper is verstrekt, of de niet-nakoming of niet tijdige
nakoming aan de zijde van de Koper van enige verplichting krachtens deze Overeenkomst of van enig handelen of nalaten dat nodig is voor de juiste
levering van de Diensten of als enig beoogd gebruik of doel van de Goederen en/of Diensten door de Koper kenbaar gemaakt aan API met betrekking tot de
Diensten door de Koper gewijzigd wordt.
Onverminderd het bepaalde in Voorwaarde 8.7, zullen de rechten die de Koper ten dienste staan in geval van enige toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen van API die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn vastgelegd beperkt zijn tot schadevergoeding.
API sluit geen aansprakelijkheid uit (indien van toepassing) voor letsel, overlijden of schade voortvloeiend uit bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde
van API of voor enig aspect waarvoor uitsluiting of poging tot uitsluiting door API wettelijk niet is toegestaan of voor bedrog.
Behoudens het bepaalde in Voorwaarden 8.1 t/m 8.6, is API niet aansprakelijk jegens de Koper (krachtens overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder
begrepen nalatigheid), schending van wettelijke plicht, restitutie of anderszins) voor enige indirecte of gevolgschade (beide begrippen inclusief zuiver
economische schade, winstderving, omzetschade, aantasting van goodwill en vergelijkbare schade) hoe ook ontstaan als gevolg van of in verband met enige
van de Goederen en/of Diensten, of de vervaardiging van de Goederen of de verkoop of levering, of het niet of niet tijdig leveren van de Goederen en/of de
Diensten aan de zijde van API, of enige toerekenbare tekortkoming aan de zijde van API in de nakoming van enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarde
van de Overeenkomst of enig gebruik of doorverkoop door de Koper van de Goederen of van welk product dan ook dat de Goederen gebruikt of waarin de
Goederen zijn vervat, of enige verklaring die gedaan of niet gedaan is, of advies dat al dan niet gegeven is, door of namens API.
Behoudens het bepaalde in Voorwaarde 8.6 zijn alle garanties, voorwaarden en overige bedingen die in de wet besloten liggen uitgesloten van de
Overeenkomst.
Behoudens het bepaalde in Voorwaarde 8.6, is de totale aansprakelijkheid van API jegens de Koper met betrekking tot schade die voortvloeit uit of verband
houdt met de Overeenkomst krachtens overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder begrepen nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins
in ieder geval beperkt tot de prijs die verschuldigd is voor de Goederen en/of de Diensten waarop de vermeende schade betrekking heeft.
De Koper erkent dat de vorenstaande bepalingen van deze Voorwaarde 8 redelijk zijn en weergegeven zijn in de prijs van de Goederen en/of Diensten die
zonder deze bepalingen hoger zou zijn en de Koper aanvaardt dit risico en/of dient overeenkomstig een verzekering af te sluiten.
De Koper komt overeen API te vrijwaren tegen alle kosten (waaronder begrepen proceskosten op basis van volledige vrijwaring), uitgaven, aansprakelijkheid,
indirecte en gevolgschade (alle drie de begrippen inclusief zuiver economische schade, winstderving, omzetderving, aantasting van goodwill en vergelijkbare
schade), schadevergoedingen, vorderingen en procedures en vonnissen die API oploopt of lijdt met betrekking tot een werkelijke of dreigende vordering van
een derde als gevolg van enig handelen of nalaten van de Koper of als gevolg van enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming of opzettelijk verzuim of
onzorgvuldige taakvervulling aan de zijde van de Koper inzake de voorwaarden van de Overeenkomst.
Voorwaarde 8 blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.
OVERMACHT
API schiet niet toerekenbaar tekort in de nakoming van de Overeenkomst of is niet anderszins aansprakelijk jegens de Koper voor de niet-nakoming of niettijdige nakoming van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst voor zover dit te wijten is aan een Overmachtssituatie.
Als zich een Overmachtssituatie voordoet zal API zo snel mogelijk nadat API kennis heeft genomen van de Overmachtssituatie de Koper in kennis stellen
van het optreden van de Overmachtssituatie. De Koper dient de prijzen voor Goederen en/of Diensten die de Leverancier blijft leveren te betalen,
niettegenstaande het optreden van de Overmachtssituatie.
Als API niet in staat is om een wezenlijk deel van de Goederen te leveren of als de Koper niet is staat is om een wezenlijk deel van de Goederen in ontvangst
te nemen of als API niet is staat is om een wezenlijk deel van de Diensten te leveren gedurende een periode langer dan zestig (60) dagen wegens een
Overmachtssituatie die resulteert in een ontheffing van aansprakelijkheid krachtens Voorwaarde 8.1, is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te
beëindigen middels schriftelijke opzegging aan de andere Partij met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
BEËINDIGING
Als de Koper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit niet meer verholpen kan worden, of toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van de Overeenkomst en dit verholpen kan worden maar de Koper verzuimt dit te doen binnen dertig (30) dagen na schriftelijk ingebrekestelling
door API waarin nakoming alsnog gevorderd wordt, kan API de Overeenkomst beëindigen middels schriftelijke opzegging aan de Koper met inachtneming
van een opzegtermijn van ten minste zeven (7) dagen.
API kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen middels schriftelijke opzegging aan de Koper als de Koper in staat van Insolventie geraakt.
Niettegenstaande Voorwaarde 10.1 kan API de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke opzegging aan de Koper als de Koper
in verzuim is met betaling van enig bedrag dat aan API verschuldigd is krachtens de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Partijen op of
vóór de vervaldatum.
Behoudens Voorwaarden die uitdrukkelijk of impliciet werking zullen hebben na beëindiging van de Overeenkomst, zullen alle rechten en plichten na afloop
of beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk ophouden te bestaan, echter onverminderd enig recht, verplichting, aanspraak (waaronder begrepen
schadeclaims) en aansprakelijkheden die zijn opgekomen vóór de datum van afloop of beëindiging.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Aan de Koper wordt geen recht of licentie verleend met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten van API, afgezien van het recht om de Goederen te
gebruiken of door te verkopen of de Diensten te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Als Intellectuele Eigendomsrechten voortvloeien uit of ontstaan door de levering van de Goederen of Diensten door API, berusten deze Intellectuele
Eigendomsrechten bij API.
GEHEIMHOUDING
Elk der Partijen zal strikte geheimhouding in acht nemen inzake alle Vertrouwelijke Informatie die de Partij eventueel verkrijgt van de andere Partij.
Elk der Partijen zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij niet gebruiken voor enig ander doel dan (in het geval van API) de nakoming van zijn
verplichtingen krachtens de Overeenkomst of (in het geval van de Koper) de ontvangst en gebruik van de Goederen en Diensten. Elk der Partijen zal ervoor
zorgen dat zijn leidinggevenden en werknemers de bepalingen van deze Clausule 12 naleven.
De verplichtingen van elk der Partijen vastgelegd in Voorwaarde 12.1 en 12.2 zijn niet van toepassing op enige informatie die openbaar is of die een Partij
verplicht is te openbaren krachtens gerechtelijk bevel van een bevoegde rechter of als gevolg van enige wet of voorschrift (maar in dat geval alleen voor
zover openbaarmaking vereist is).
ALGEMEEN
API's rechten en rechtsmiddelen die in deze Voorwaarden neergelegd zijn gelden ter aanvulling en zijn geen uitsluiting van enig recht of rechtsmiddel waarin
de wet voorziet.
Indien een bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechtbank, instantie of autoriteit gehouden wordt onwettig, ongeoorloofd, nietig of niet
afdwingbaar te zijn, wordt een dergelijke bepaling geacht afgescheiden te zijn van de Overeenkomst en zal dit geen invloed hebben op de rest van de
Overeenkomst, die volledig van kracht zal blijven.
Een vertraging in het uitoefenen of het niet uitoefenen van een recht of rechtsmiddel krachtens of in verband met de Overeenkomst houdt geen
afstanddoening van dat recht of rechtsmiddel in en zal enige uitoefening daarvan in de toekomst niet belemmeren of beperken.
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API, maar niet de Koper, heeft het recht om zijn rechten krachtens de Overeenkomst te cederen, in onderaanneming te geven, over te dragen, in zijn beheer
te nemen voor enig persoon of hier op enige andere wijze mee te handelen.
De Partijen beogen niet de afdwingbaarheid van enige voorwaarde van de Overeenkomst door enig persoon anders dan de Partijen.
De Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen de Partijen en komt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten of afspraken met betrekking tot
het onderwerp van de Overeenkomst. Geen der Partijen is deze Overeenkomst aangegaan op grond van enige verzekering, verklaring, opgave of garantie
die niet uitdrukkelijk vastgelegd is in deze Overeenkomst en zal dienaangaande geen rechtsmiddel kunnen aanwenden.
KENNISGEVINGEN
Alle kennisgevingen en andere mededelingen die krachtens of in verband met de Overeenkomst worden gedaan dienen schriftelijk te worden gedaan, in het
Engels persoonlijk bezorgd of verstuurd te worden middels aangetekende post of luchtpost aan API op het adres vermeld in Voorwaarde 1.1 of aan de Koper
op het adres vermeld in enige order of ander document dat API van de Koper ontvangen heeft (of een ander adres dat de desbetreffende Partij aan de
andere Partij van tijd tot tijd opgeeft in overeenstemming met deze Bepaling 14);
Kennisgevingen of mededelingen gedaan in overeenstemming met Voorwaarde 14.1 worden geacht te zijn ontvangen, indien bezorgd, op het moment van
bezorging en indien verzonden per aangetekende post, om 09.00 uur op de tweede Werkdag na de dag van verzending per post of indien verzonden per
luchtpost, om 09.00 uur op de vijfde Werkdag na de datum van verzending per post, op voorwaarde dat als een kennisgeving of mededeling geacht wordt te
zijn betekend op een dag die geen Werkdag is of na 17..00 uur op een Werkdag, deze geacht wordt te zijn betekend om 09.00 uur op de eerstvolgende
Werkdag. Kennisgevingen mogen niet per e-mail worden gedaan.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbanken in Amsterdam voor de beslechting van alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, het
onderwerp van de Overeenkomst of de totstandkoming daarvan (waaronder begrepen niet-contractuele geschillen of vorderingen).

4

