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Smiths Medical Terms and Conditions of 

Sale for Europe 

De Algemene Voorwaarden van Smiths 

Medical voor Europa 

(“Terms and Conditions”) (‘Algemene Voorwaarden’) 

Buyer’s attention is drawn in particular to the 

provisions of clauses 3.2, 3.5, 3.7, 8.6, 9.2, 9.3, 

9.4, 10.2, 11.4 and 15.1 

De aandacht van de Koper wordt in het 

bijzonder gevestigd op de bepalingen van de 

paragrafen 3.2, 3.5, 3.7, 8.6, 9.2, 9.3, 9.4, 10.2, 

11.4 en 15.1 

These Terms and Conditions are for the 

purchase of Goods from Smiths Medical 

entities established in the EEA, the UK or 

Switzerland. The Seller is the Smiths Medical 

entity set out in the Order Confirmation.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor de 

aankoop van goederen van entiteiten van 

Smiths Medical gevestigd in de EER, het 

Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Verkoper is 

de in de Orderbevestiging genoemde entiteit 

van Smiths Medical.  

1. DEFINITIONS  1. DEFINITIES  

1.1 The definitions and rules of 

interpretation set out below apply in these 

Terms and Conditions:  

1.1 De hierna gegeven definities en 

interpretatieregels zijn van toepassing op deze 

Algemene Voorwaarden:  

1.1.1 Buyer means the person, firm or 

company, authority or government department 

or agency, which purchases the Goods from 

the Seller. 

1.1.1 Koper betekent de persoon, firma of 

bedrijf, autoriteit of overheidsafdeling of -

instantie die de Goederen van de Verkoper 

koopt. 

1.1.2 Contract means any contract between 

the Seller and the Buyer for the sale and 

purchase of the Goods, incorporating these 

Terms and Conditions, as well as any 

purchase order from Buyer for the purchase of 

Goods from Seller that is accepted by the 

Seller in accordance with clause 2.5 and also 

incorporating these Terms and Conditions.  

1.1.2 Contract betekent elke overeenkomst 

tussen de Verkoper en de Koper met 

betrekking tot de verkoop en aankoop van de 

Goederen, met inbegrip van deze Algemene 

Voorwaarden, evenals elke inkooporder van de 

Koper met betrekking tot de aankoop van 

Goederen van de Verkoper die door de 

Verkoper wordt aanvaard in overeenstemming 

met bepaling 2.5 en met inbegrip van deze 

Algemene Voorwaarden.  

1.1.3 Goods means any goods, equipment, 

components, spare parts and materials agreed 

in the Contract to be supplied to the Buyer by 

the Seller (including any part or parts of them).  

1.1.3 Goederen betekent alle goederen, 

uitrusting, onderdelen, reserveonderdelen en 

materialen die in de Overeenkomst zijn 

overeengekomen en door de Verkoper aan de 

Koper moeten worden geleverd (met inbegrip 

van elk deel en onderdelen ervan).  

1.1.4 Order Confirmation means the 

Smiths Medical order confirmation form issued 

to the Buyer for an accepted order. 

1.1.4 Orderbevestiging betekent het 

orderbevestigingsformulier van Smiths Medical 

dat aan de Koper voor een geaccepteerde 

order is afgegeven. 
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1.1.5 parties means the Buyer and the 

Seller, a "party" being one of them. 

1.1.5 Partijen betekent Koper en Verkoper, 

waarbij ‘partij’ een van hen betreft. 

1.1.6 Seller means the Smiths Medical 

entity set out in the Order Acknowledgement.  

1.1.6 Verkoper betekent de in de 

Orderbevestiging vermelde entiteit van Smiths 

Medical.  

1.1.7 Territory means the geographic area 

specified by the Seller in which the Buyer is 

authorised to distribute and resell the Goods, 

or if not so specified, the nation state in which 

the Buyer takes delivery of the Goods. 

1.1.7 Gebied betekent het door de Verkoper 

aangegeven geografische gebied waarin de 

Koper gemachtigd is de Goederen te 

distribueren en door te verkopen, of, indien dit 

niet is aangegeven, het land waarin de Koper 

de Goederen in ontvangst neemt. 

1.2 A reference to a particular law is a 

reference to it as it is in force for the time being 

taking account of any amendment, extension, 

application or re-enactment and includes any 

subordinate legislation and related regulations 

for the time being in force made under it.  

1.2 Een verwijzing naar een bepaald 

rechtsstelsel is een verwijzing naar dat 

rechtsstelsel zoals het momenteel van kracht 

is, rekening houdend met elke wijziging, 

uitbreiding, toepassing of herinvoering, en 

omvat voorlopig alle ondergeschikte wetgeving 

en daarmee verband houdende voorschriften 

die uit hoofde van dat rechtsstelsel zijn 

vastgesteld.  

1.3 Words in the singular include the plural 

and in the plural include the singular.  

1.3 Woorden in het enkelvoud omvatten 

het meervoud en die in het meervoud omvatten 

het enkelvoud.  

1.4 Headings of clauses, terms and 

conditions do not affect the interpretation of 

such clauses, terms and conditions.  

1.4 Titels van bepalingen en algemene 

voorwaarden hebben geen invloed op de 

interpretatie van dergelijke bepalingen en 

algemene voorwaarden.  

2. APPLICATION OF TERMS AND 

CONDITIONS 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

2.1 Subject to any variation under clause 

2.3, the Contract shall be subject to these 

Terms and Conditions. All other terms, 

conditions and warranties, whether implied by 

statute, common law or trade usage or 

expressed by the Buyer (including any terms 

and conditions which the Buyer purports to 

apply under any purchase order, confirmation 

of order, specification or other document), are 

hereby excluded, with the exception of 

conditions expressly accepted by the Seller in 

writing and conditions and other terms the 

exclusion of which is prohibited by mandatory 

statutory law or regulations.  

2.1 Onder voorbehoud van eventuele 

wijzigingen krachtens bepaling 2.3, is het 

Contract onderworpen aan deze Algemene 

Voorwaarden. Alle andere voorwaarden, 

condities en garanties, hetzij impliciet door wet, 

gewoonterecht of handelsgebruik, hetzij door 

de Koper geuit (met inbegrip van alle 

voorwaarden waarvan de Koper beweert dat 

ze van toepassing zijn in het kader van een 

inkooporder, orderbevestiging, specificatie of 

ander document), zijn hierbij uitgesloten, met 

uitzondering van voorwaarden die uitdrukkelijk 

schriftelijk door de Verkoper zijn aanvaard en 

voorwaarden en andere bepalingen waarvan 

de uitsluiting verboden is door verplichte 

wetgeving of voorschriften.  
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2.2 No terms or conditions endorsed on, 

delivered with or contained in the Buyer’s 

purchase order, confirmation of order, 

specification or other document shall form part 

of the Contract simply as a result of such 

document being referred to in the Contract.  

2.2 Geen enkele bepaling of voorwaarde 

die is bevestigd op, of in de inkooporder, 

orderbevestiging, specificatie of een ander 

document van de Koper is opgenomen, maakt 

enkel en alleen omdat een dergelijk document 

in het Contract wordt genoemd, deel uit van 

het Contract.  

2.3 Any variation to these Terms and 

Conditions and any representations about the 

Goods shall have no effect unless set out in 

writing and signed by authorised 

representatives of each of the parties. The 

Buyer acknowledges that it has not relied on 

any statement, promise or representation 

made or given by or on behalf of the Seller that 

is not set out in the Contract. Nothing in this 

clause shall exclude or limit the Seller’s liability 

for fraudulent misrepresentation.  

2.3 Elke afwijking van deze Algemene 

Voorwaarden en alle verklaringen over de 

Goederen zullen geen effect hebben, tenzij 

schriftelijk vastgelegd en ondertekend door 

bevoegde vertegenwoordigers van elk van de 

partijen. De Koper bevestigt dat hij zich niet 

heeft gebaseerd op verklaringen, beloften of 

toezeggingen die door of namens de Verkoper 

zijn gemaakt of gedaan die niet in het Contract 

zijn opgenomen. Niets in deze bepaling zal de 

aansprakelijkheid van de Verkoper voor 

frauduleuze voorstelling van zaken uitsluiten of 

beperken.  

2.4 Each purchase order or acceptance of 

a quotation for Goods from the Buyer for the 

Buyer’s purchase of Goods from the Seller 

shall be deemed to be an offer by the Buyer to 

buy Goods and subject to the Seller accepting 

the purchase order pursuant to clause 2.5 shall 

create a Contract subject to these Terms and 

Conditions. These Terms and Conditions shall 

be included in each purchase order.    

2.4 Elke inkooporder of aanvaarding door 

de Koper van een offerte voor Goederen van 

de Koper voor de aankoop van Goederen van 

de Verkoper wordt beschouwd als een aanbod 

van de Koper om Goederen te kopen en op 

voorwaarde dat de Verkoper de inkooporder 

overeenkomstig bepaling 2.5 aanvaardt, zal 

een Contract vormen dat onderworpen is aan 

deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene 

Voorwaarden zullen in elke inkooporder 

worden opgenomen.    

2.5 No purchase order placed by the 

Buyer shall be deemed to be accepted by the 

Seller until a written acknowledgement of order 

is issued by the Seller or (if earlier) the Seller 

delivers the Goods to the Buyer. Acceptance of 

purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

2.5 Geen enkele inkooporder die door de 

Koper is ingediend, zal beschouwd worden als 

door de Verkoper aanvaard voordat de 

Verkoper een schriftelijke orderbevestiging 

heeft afgegeven of (indien eerder) de Verkoper 

de Goederen aan de Koper heeft geleverd. 

Aanvaarding van inkooporders is ter 

beoordeling van de verkoper. 

2.6 Except as provided in clause 13.3, the 

minimum order value is £200 (€250) (except 

for items ordered from the Spare Parts Price 

List where the minimum order value is £50) 

and orders with value of less than £200 (€250) 

(£50 for items ordered from the Spare Parts 

Price List) may be accepted at the discretion of 

the seller. The seller will apply an order 

2.6 Behalve zoals bepaald in bepaling 

13.3, is de minimale bestelwaarde £ 200 

(€ 250) (behalve voor artikelen besteld van de 

Reservedelenprijslijst waarvoor de minimale 

bestelwaarde £ 50 is) en bestellingen met een 

waarde van minder dan £ 200 (€ 250) (£ 50 

voor artikelen besteld van de 

Reservedelenprijslijst) kunnen naar 
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processing charge of £20 (€25) to orders under 

£200 (€250) (£50 for items ordered from the 

Spare Parts Price List) if the order is approved 

by the Seller. 

goeddunken van de verkoper worden 

geaccepteerd. De verkoper zal een 

verwerkingsvergoeding van £ 20 (€ 25) in 

rekening brengen voor bestellingen onder 

£ 200 (€ 250) (£ 50 voor artikelen die besteld 

worden van de Reservedelenprijslijst) indien de 

bestelling door de verkoper is goedgekeurd. 

2.7 The Buyer shall ensure that the terms 

of its order and any applicable specification are 

complete and accurate.  

2.7 De Koper dient ervoor te zorgen dat de 

voorwaarden van zijn bestelling en alle van 

toepassing zijnde specificaties volledig en 

nauwkeurig zijn.  

2.8 Any quotation is given on the basis 

that no Contract shall come into existence until 

the Seller sends an acknowledgement of order 

to the Buyer. Any quotation is valid for a period 

of thirty (30) days only from its date unless 

stated otherwise and provided that the Seller 

has not previously withdrawn it.  

2.8 Elke offerte wordt gedaan op basis van 

het feit dat er geen Contract tot stand komt 

voordat de Verkoper een orderbevestiging aan 

de Koper stuurt. Elke offerte is slechts geldig 

voor een periode van dertig (30) dagen vanaf 

de datum van de offerte, tenzij anders vermeld 

en op voorwaarde dat de Verkoper deze niet 

eerder heeft ingetrokken.  

3. DELIVERY  3. LEVERING  

3.1 The Buyer is responsible for providing 

complete and accurate delivery address 

information to the Seller and for checking such 

information is correctly set out in the Order 

Confirmation.  

3.1 De Koper is verantwoordelijk voor het 

verstrekken van volledige en accurate 

informatie over het leveringsadres aan de 

Verkoper en voor het controleren of die 

informatie correct in de Orderbevestiging is 

vermeld.  

3.2 The Seller shall deliver the Goods to 

the location set out in the Order Confirmation 

or such other location as the parties may 

agree. 

3.2 De Verkoper zal de Goederen op de 

plaats die in de Bevestiging van de Bestelling 

is vermeld of op een andere plaats die partijen 

overeenkomen, leveren. 

3.3 Any dates specified by the Seller for 

delivery of the Goods are estimates and time 

for delivery shall not be made of the essence 

by notice. If no dates are specified, time for 

delivery shall be within a reasonable time.  

3.3 De door de Verkoper opgegeven 

termijnen voor de levering van de Goederen 

zijn een schatting en de termijn voor de 

levering zal door de kennisgeving niet van 

wezenlijk belang worden. Indien tijdstippen niet 

zijn vermeld, dient de levertijd binnen een 

redelijke termijn plaats te vinden.  

3.4 The Buyer may submit a request for 

next day delivery and such request may be 

accepted at the discretion of the Seller.  

3.4 De Koper kan een verzoek indienen 

voor bezorging op de volgende dag en dit 

verzoek kan naar keuze van de Verkoper 

worden aanvaard.  

3.5 Subject to the other provisions of these 

Terms and Conditions the Seller shall not be 

liable for any direct, indirect or consequential 

loss (all three of which terms include, without 

3.5 Onder voorbehoud van de andere 

bepalingen van deze Algemene Voorwaarden 

is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige 

directe, indirecte of gevolgschade (alle drie de 
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limitation, pure economic loss, loss of profits, 

loss or interruption of business, depletion of 

goodwill, damage to reputation and similar 

loss), costs, damages, charges or expenses 

caused directly or indirectly by any delay in the 

delivery of the Goods (even if caused by the 

Seller’s negligence), nor shall any delay entitle 

the Buyer to terminate or rescind the Contract 

unless such delay exceeds 180 days.  

voorwaarden omvatten, zonder beperking, 

louter economisch verlies, gederfde winst, 

verlies of onderbreking van de bedrijfsvoering, 

vermindering van goodwill, schade aan de 

reputatie en vergelijkbaar verlies), kosten, 

schade, heffingen of uitgaven die direct of 

indirect worden veroorzaakt door enige 

vertraging in de levering van de Goederen 

(zelfs indien veroorzaakt door nalatigheid van 

de Verkoper), noch geeft enige vertraging de 

Koper het recht om het Contract te beëindigen 

of te ontbinden, tenzij een dergelijke vertraging 

meer dan 180 dagen bedraagt.  

3.6 If for any reason the Buyer fails to 

accept delivery of any of the Goods when they 

are ready for delivery, or the Seller is unable to 

deliver the Goods on time because the Buyer 

has not provided appropriate instructions, 

documents, licences or authorisations:  

3.6 Als om welke reden dan ook de Koper 

de levering van een van de Goederen niet 

accepteert wanneer ze klaar zijn voor levering, 

of de Verkoper niet in staat is om de Goederen 

op tijd te leveren omdat de Koper niet de juiste 

instructies, documenten, licenties of 

autorisaties heeft verstrekt:  

3.6.1 risk in the Goods shall pass to the 

Buyer (including for loss or damage caused by 

the Seller’s negligence);  

3.6.1 zal het risico van de Goederen 

overgaan op de Koper (met inbegrip van 

verlies of schade veroorzaakt door nalatigheid 

van de Verkoper);  

3.6.2 the Goods shall be deemed to have 

been delivered; and  

3.6.2 worden de goederen geacht te zijn 

geleverd; en  

3.6.3 the Seller may store the Goods until 

delivery, whereupon the Buyer shall be liable 

for all related costs and expenses (including, 

without limitation, storage and insurance).  

3.6.3 kan de Verkoper de Goederen tot aan 

de levering bewaren, waarna de Koper 

aansprakelijk is voor alle gerelateerde kosten 

en uitgaven (met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, opslag en verzekering).  

3.7 If the Seller delivers to the Buyer a 

quantity of Goods of up to 10% more or less 

than the quantity noted in the Buyer’s purchase 

order or in the Seller’s acknowledgment, the 

Buyer shall not be entitled to object to or reject 

the Goods or any of them by reason of the 

shortfall or surplus and shall pay for such 

goods at the pro rata Contract rate.  

3.7 Als de Verkoper een hoeveelheid 

Goederen aan de Koper levert die 10% meer 

of minder bedraagt dan de hoeveelheid die is 

vermeld in de inkooporder van de Koper of in 

de orderbevestiging van de Verkoper, dan 

heeft de Koper niet het recht om bezwaar te 

maken tegen de Goederen of een of alle 

Goederen te weigeren op grond van het tekort 

of surplus en zal hij voor dergelijke goederen 

betalen tegen het pro rata-bedrag van het 

Contract.  

3.8 The Seller may deliver the Goods by 

separate instalments. Each separate 

instalment shall be invoiced and paid for in 

3.8 De Verkoper kan de Goederen in 

afzonderlijke fasen leveren. Elke afzonderlijke 

deellevering moet in overeenstemming met de 

bepalingen van het Contract gefactureerd en 
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accordance with the provisions of the Contract.  betaald worden.  

3.9 Each instalment shall be a separate 

Contract and no cancellation or termination of 

any one Contract relating to an instalment shall 

entitle the Buyer to repudiate or cancel any 

other Contract or instalment.  

3.9 Elke deellevering is een afzonderlijk 

Contract en een annulering of beëindiging van 

een Contract met betrekking tot een 

deellevering geeft de Koper niet het recht om 

een ander Contract of andere deellevering af te 

wijzen of te annuleren.  

4. PLACE OF DELIVERY  4. PLAATS VAN LEVERING  

4.1 Unless otherwise expressly agreed in 

writing by the Seller, the Seller shall deliver the 

Goods to the Buyer and delivery shall take 

place at the Buyer’s premises (“Delivery 

Point“). 

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de 

Verkoper anders is overeengekomen, zal de 

Verkoper de Goederen aan de Koper leveren 

en zal de levering plaatsvinden op de locatie 

van de Koper (‘Afleveringspunt’). 

4.2 The Buyer shall provide at the Delivery 

Point and at its expense adequate and 

appropriate equipment and manual labour for 

taking delivery of the Goods.  

4.2 De Koper zal op het Afleveringspunt 

en voor zijn kosten zorgen voor adequate en 

gepaste uitrusting en personeel voor de 

ontvangst van de Goederen.  

5. LOSS, SHORTAGE OR DAMAGE IN 

TRANSIT  

5. VERLIES, TEKORT OF 

BESCHADIGING TIJDENS HET VERVOER  

5.1 The Seller shall not be liable for loss or 

shortage or damage to Goods in transit unless:  

5.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor 

verlies of een tekort van of schade aan 

Goederen in transport, tenzij:  

5.1.1 such loss, shortage or damage is 

caused by the Seller’s negligence; and  

5.1.1 dit verlies, tekort of deze schade is 

veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper; 

en  

5.1.2 the carriers and the Seller are notified 

thereof in writing, in the case of damage or 

shortage within three days of delivery or, in the 

case on non-delivery, within a reasonable time 

after the date upon which the Goods would 

have been delivered in the ordinary course of 

events; and  

5.1.2 de vervoerders en de Verkoper hiervan 

binnen drie dagen na aflevering of schriftelijk in 

kennis worden gesteld, in geval van 

beschadiging of een tekort, of, in geval van 

niet-levering, binnen een redelijke termijn na 

de datum waarop de Goederen in het kader 

van de normale gang van zaken zouden zijn 

afgeleverd; en  

5.1.3 in the case of damage to Goods, the 

Buyer notifies the Seller’s customer services 

department and such Goods are returned to 

the Seller for inspection within thirty days of 

delivery. 

5.1.3 in geval van schade aan de Goederen 

stelt de Koper de klantendienst van de 

Verkoper op de hoogte en worden deze 

Goederen binnen dertig dagen na de levering 

voor inspectie teruggestuurd naar de Verkoper. 

6. CHANGES AND RETURNS  6. WIJZIGINGEN EN 

RETOURZENDINGEN  

6.1 If after the receipt of any purchase 

order for Goods before delivery, improvements 

are made to their design, on giving notice to 

6.1 Als na ontvangst van een inkooporder 

voor Goederen voor de levering verbeteringen 

worden aangebracht aan het ontwerp ervan, 
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the Buyer, the Seller may make reasonable 

alterations so such design provided that:  

kan de Verkoper, na kennisgeving aan de 

Koper, redelijke wijzigingen aanbrengen in dat 

ontwerp op voorwaarde dat:  

6.1.1 the performance and quality of the 

altered goods are at least as high as those of 

the Goods ordered; and  

6.1.1 de prestaties en kwaliteit van de 

gewijzigde goederen ten minste even goed zijn 

als die van de bestelde goederen; en  

6.1.2 no price variation is made except with 

the Buyer’s consent; and  

6.1.2 de prijzen alleen met toestemming van 

de Koper worden gewijzigd; en  

6.1.3 delivery is not unreasonably delayed.  6.1.3 de levering niet onredelijk wordt 

vertraagd.  

6.2 If in respect of any order for Goods 

that are manufactured to the Buyer’s 

specification the Buyer requests any 

amendment to such order, the Seller shall, at 

its discretion, charge the Buyer in respect of 

any such amendments at the rate of 25% of 

the invoice value of such Goods.  

6.2 Als de Koper met betrekking tot een 

order voor Goederen die volgens de 

specificaties van de Koper zijn vervaardigd, om 

wijziging van een dergelijke order verzoekt, zal 

de Verkoper, naar eigen goeddunken, de 

Koper met betrekking tot dergelijke wijzigingen 

een vergoeding van 25% van de factuurwaarde 

van dergelijke Goederen in rekening brengen.  

6.3 Except for Goods that do not conform 

to the warranty in clause 9 or any erroneous 

delivery of Goods due to Seller’s mistake 

(subject to clause 3.7), if the Buyer wishes to 

return Goods to the Seller and the Seller is 

prepared to accept the return of such Goods, 

the Seller reserves the right to charge the 

Buyer a restocking charge at the rates set out 

in the table below. Any such returns shall be at 

the Buyer’s expense and the Goods must be 

unused and in good and saleable condition. 

6.3 Met uitzondering van Goederen die 

niet voldoen aan de garantie in bepaling 9 of 

een foutieve levering van Goederen als gevolg 

van een fout van de Verkoper (onder 

voorbehoud van bepaling 3.7), behoudt de 

Verkoper zich het recht voor om de Koper een 

vergoeding voor de heropslag van Goederen in 

rekening te brengen tegen de tarieven zoals 

uiteengezet in de tabel hieronder, indien de 

Koper Goederen aan de Verkoper wenst te 

retourneren en de Verkoper bereid is de 

teruggave van dergelijke Goederen te 

aanvaarden. Dergelijke retourzendingen zijn 

voor rekening van de Koper en de Goederen 

dienen ongebruikt en in goede en verkoopbare 

staat te zijn. 

 

Value  of returned Goods 

(excluding VAT) in the currency 

set out in the Order Confirmation 

Restocking charge in 

GBP 

Restocking charge in 

EUR 

500 or less  100 130 

501 to 1000 

 

150 190 

1001 to 5000 500 630 

5000 or more 1000 1260 
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Waarde van de geretourneerde 

goederen (exclusief btw) in de 

valuta die is vermeld in de 

Orderbevestiging 

Vergoeding in GBP Vergoeding in EUR 

500 of minder  100 130 

501 tot 1000 

 

150 190 

1001 tot 5000 500 630 

5000 of meer 1000 1260 

 

 

6.4 Notwithstanding that Goods returned 

pursuant to clause 6.3 must be unused, the 

Buyer undertakes to delete all user data 

(including without limitation patient data) from 

the Goods prior to returning those Goods to the 

Seller for any reason, including without 

limitation Goods sent to Seller for repair.  

6.4 Niettegenstaande dat Goederen die 

worden geretourneerd in overeenstemming 

met bepaling 6.3 ongebruikt moeten zijn, 

verbindt de Koper zich ertoe alle 

gebruikersgegevens (met inbegrip van maar 

niet beperkt tot patiëntgegevens) van de 

Goederen te verwijderen voordat deze 

Goederen om welke reden dan ook naar de 

Verkoper terug worden gestuurd, met inbegrip 

van maar niet beperkt tot Goederen die ter 

reparatie naar de Verkoper worden verzonden.  

6.5 The Buyer undertakes to ensure there 

is no Personal Data (as defined in the 

applicable privacy and data protection 

legislation and regulations) on any Goods 

returned to the Seller for any reason, including 

without limitation Goods sent to Seller for 

repair or replacement.    

6.5 De Koper verbindt zich ertoe om 

ervoor te zorgen dat er geen 

Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de 

toepasselijke wetgeving en reglementering 

inzake privacy en gegevensbescherming) zijn 

met betrekking tot enige Goederen die om 

welke reden dan ook aan de Verkoper worden 

geretourneerd, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot Goederen die naar de Verkoper 

worden verzonden voor reparatie of 

vervanging.    

6.6 The Seller shall, upon the reasonable 

request of the Buyer, package or bundle 

certain Goods together to form a kit (a 

“Custom Kit”). The Buyer agrees that in the 

event that it wishes to change the content of 

the Custom Kit and / or no longer wishes to 

purchase the Custom Kit, the Buyer shall notify 

the Seller in writing and shall purchase all 

6.6 De Verkoper zal, op redelijk verzoek 

van de Koper, bepaalde Goederen zodanig 

verpakken of bundelen dat ze een set vormen 

(een ‘Aangepaste set’). De Koper stemt 

ermee in dat indien hij de inhoud van de 

Aangepaste set wenst te wijzigen en/of de 

Aangepaste set niet langer wenst aan te 

schaffen, de Koper de Verkoper hiervan 



 

 
 
 

Juli 2018 versie 16-4 

Custom Kits which the Seller holds in stock. schriftelijk op de hoogte zal stellen en alle 

Aangepaste sets zal kopen die de Verkoper in 

voorraad heeft. 

7. RISK AND TITLE  7. RISICO EN EIGENDOM  

7.1 The Goods are at the risk of the Buyer 

from the time of placement of the Goods with 

the first carrier.  

7.1 De Goederen zijn voor risico van de 

Koper vanaf het moment van overhandiging 

van de Goederen aan de eerste vervoerder.  

7.2 Ownership of and title to the Goods 

shall not pass to the Buyer until the Seller has 

received in full (in cash or cleared funds) all 

sums due to it in respect of:  

7.2 Het eigendom van de Goederen gaat 

pas over op de Koper nadat de Verkoper alle 

bedragen die hem verschuldigd zijn volledig (in 

contanten of in verrekende fondsen) heeft 

ontvangen:  

7.2.1 the Goods; and  7.2.1 de Goederen; en  

7.2.2 all other sums which are or which 

become due to the Seller from the Buyer on 

any account at the date the goods are 

delivered to the Buyer.  

7.2.2 alle overige bedragen die Verkoper uit 

welke hoofde dan ook van Koper verschuldigd 

is of wordt op het moment dat de zaken aan 

Koper worden geleverd.  

7.3 Until ownership of the Goods has 

passed to the Buyer, the Buyer shall:  

7.3 Totdat de eigendom van de Goederen 

is overgegaan op de Koper, zal de Koper:  

7.3.1 hold the Goods on a fiduciary basis as 

the Seller’s bailee;  

7.3.1 de Goederen op fiduciaire basis als 

agent van de Verkoper bewaren;  

7.3.2 store the Goods (at no cost to the 

Seller) separately from all other goods of the 

Buyer or any third party in such a way that they 

remain readily identifiable as the Seller’s 

property;  

7.3.2 de Goederen (zonder kosten voor de 

Verkoper) gescheiden van alle andere 

goederen van de Koper of van derden op te 

slaan, zodat ze makkelijk als eigendom van de 

Verkoper herkenbaar blijven;  

7.3.3 not destroy, deface or obscure any 

identifying mark or packaging on or relating to 

the Goods; and  

7.3.3 de identificatielabels of verpakkingen 

op of met betrekking tot de Goederen niet 

vernietigen, beschadigen of aan het oog 

onttrekken; en  

7.3.4 maintain the Goods in satisfactory 

condition and keep them insured on the 

Seller’s behalf for their full price against all 

risks to the reasonable satisfaction of the 

Seller. On request the Buyer shall produce the 

policy of insurance to the Seller.  

7.3.4 de Goederen in goede staat houden 

en ze voor rekening van de Verkoper voor hun 

volledige prijs verzekerd houden tegen alle 

risico’s, tot redelijke voldoening van de 

Verkoper. Op verzoek zal de Koper de polis 

van de verzekering aan de Verkoper 

overleggen.  

7.4 The Buyer may resell the Goods 

before ownership has passed to it solely on the 

following conditions:  

7.4 De Koper mag de Goederen voor de 

overdracht van het eigendom enkel 

doorverkopen onder de volgende 

voorwaarden:  
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7.4.1 any sale shall be effected in the 

ordinary course of the Buyer’s business (but 

not otherwise) at full market value; and  

7.4.1 elke verkoop geschiedt in het kader 

van de normale bedrijfsuitoefening van de 

Koper (maar niet anderszins) tegen de 

volledige marktwaarde; en  

7.4.2 any such sale shall be a sale of the 

Seller’s property on the Buyer’s own behalf and 

the Buyer shall deal as principal when making 

such a sale.  

7.4.2 een dergelijke verkoop is een verkoop 

van eigendommen van de Verkoper voor eigen 

rekening van de Koper en de Koper zal als 

opdrachtgever handelen bij het doen van een 

dergelijke verkoop.  

7.5 The Buyer’s right to possession of the 

Goods shall terminate immediately if, before 

ownership and title to the Goods passes to the 

Buyer, the Buyer: 

7.5 Het recht van de Koper op bezit van de 

Goederen eindigt onmiddellijk indien, voordat 

het eigendom van de Goederen overgaat op 

de Koper, de Koper: 

7.5.1 has a bankruptcy order made against 

him or makes an arrangement or composition 

with his creditors, or otherwise takes the 

benefit of any statutory provision for the time 

being in force for the relief of insolvent debtors, 

or (being a body corporate) convenes a 

meeting of creditors (whether formal or 

informal); or  

7.5.1 een faillissementsbevel tegen zich 

heeft gekregen of een schikking of akkoord 

met zijn schuldeisers heeft getroffen, of 

anderszins gebruikmaakt van enige wettelijke 

bepaling tot verlichting van de schuldenlast van 

insolvabele debiteuren, of (als rechtspersoon) 

een (formele of informele) 

crediteurenvergadering bijeenroept; of  

7.5.2 enters into liquidation (whether 

voluntary or compulsory) except a solvent 

voluntary liquidation for the purpose only of 

reconstruction or amalgamation, or has a 

receiver and/or manager, administrator or 

administrative receiver appointed of its 

undertaking or any part thereof, or documents 

are filed with the court for the appointment of 

an administrator of the Buyer or notice of 

intention to appoint an administrator is given by 

the Buyer or its directors or by a qualifying 

floating charge holder, or a resolution is 

passed or a petition presented to any court for 

the winding-up of the Buyer or for the granting 

of an administration order in respect of the 

Buyer, or any proceedings are commenced 

relating to the insolvency or possible 

insolvency of the Buyer; or  

7.5.2 een (vrijwillige of verplichte) liquidatie 

aangaat, met uitzondering van een solvente 

vrijwillige liquidatie die uitsluitend voor 

reconstructie of samenvoeging is bestemd, of 

waarbij een curator en/of bestuurder, 

bewindvoerder of bewindvoerder van zijn 

onderneming of een deel daarvan is 

aangewezen, of bij de rechtbank documenten 

worden ingediend voor de benoeming van een 

bewindvoerder van de Koper of de 

intentieverklaring om een bewindvoerder aan 

te stellen wordt gegeven door de Koper of zijn 

bestuurders of door een in aanmerking 

komende vlottende houder, of een beslissing 

wordt genomen of een verzoekschrift wordt 

ingediend bij een rechtbank voor de liquidatie 

van de Koper of voor de toekenning van een 

administratief bevel met betrekking tot de 

Koper, of een procedure wordt gestart in 

verband met de insolventie of mogelijke 

insolventie van de Koper; of  

7.5.3 suffers or allows any execution, 

whether legal or equitable, to be levied on 

his/its property or obtained against him/it, or 

fails to observe or perform any of his/its 

7.5.3 enige executoriale, al dan niet 

rechtvaardige, executie ondergaat of toestaat 

die op zijn eigendom wordt geheven of tegen 

hem wordt verkregen, of een van zijn 
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obligations under the Contract or any other 

contract between the Seller and the Buyer, or 

is unable to pay its debts or the Buyer ceases 

to trade or continue in business; or  

verplichtingen uit hoofde van het Contract of 

enige andere overeenkomst tussen de 

Verkoper en de Koper niet nakomt, of niet in 

staat is zijn schulden te betalen of de Koper 

zijn handelsactiviteiten staakt of voortzet; of  

7.5.4 encumbers or in any way charges any 

of the Goods; or 

7.5.4 de Goederen te bezwaren of op 

enigerlei wijze te belasten; of 

7.5.5 an analogous step or process is taken 

in any other jurisdiction.  

7.5.5 in een ander rechtsgebied een 

soortgelijke stap of werkwijze wordt 

ondernomen.  

7.6 The Seller shall be entitled to recover 

payment for the Goods notwithstanding that 

ownership of any of the Goods has not passed 

from the Seller.  

7.6 De Verkoper heeft het recht om de 

betaling voor de Goederen terug te vorderen, 

niettegenstaande het feit dat de eigendom van 

de Goederen niet is overgegaan van de 

Verkoper.  

7.7 The Buyer grants the Seller, its agents 

and employees an irrevocable licence at any 

time to enter any premises where the Goods 

are or may be stored in order to inspect them, 

or, where the Buyer’s right to possession has 

terminated, to recover them.  

7.7 De Koper verleent de Verkoper, zijn 

agenten en werknemers te allen tijde een 

onherroepelijke toestemming om alle 

gebouwen te betreden waar de Goederen 

worden of kunnen worden opgeslagen om ze 

te inspecteren, of, wanneer het 

eigendomsrecht van de Koper is beëindigd, om 

ze terug te krijgen.  

7.8 Where the Seller is unable to 

determine whether any Goods are the goods in 

respect of which the Buyer’s right to 

possession has terminated, the Buyer shall be 

deemed to have sold all goods of the kind sold 

by the Seller to the Buyer for which payment 

has been received by the Seller from the 

Buyer, and thereafter to have sold all goods of 

the kind sold by the Seller to the Buyer in the 

order in which they were invoiced to the Buyer.  

7.8 Indien de Verkoper niet in staat is om 

te bepalen of de Goederen de Goederen zijn 

ten aanzien waarvan het eigendomsrecht van 

de Koper is beëindigd, wordt de Koper geacht 

alle Goederen van de soort die door de 

Verkoper aan de Koper is verkocht en 

waarvoor de Verkoper betaling van de Koper 

heeft ontvangen, te hebben verkocht en 

vervolgens alle Goederen van de soort die 

door de Verkoper aan de Koper zijn verkocht te 

hebben verkocht in de volgorde waarin ze aan 

de Koper zijn gefactureerd.  

7.9 On termination of the Contract, 

howsoever caused, the Seller’s (but not the 

Buyer’s) rights contained in this clause 7 shall 

remain in effect.  

7.9 Bij beëindiging van de Overeenkomst, 

ongeacht de oorzaak, blijven de rechten van 

de Verkoper (maar niet die van de Koper) 

opgenomen in bepaling 7 van kracht.  

8. PRICES AND PAYMENT  8. PRIJZEN EN BETALING  

8.1 Unless otherwise agreed by the Seller 

in writing, the price for the Goods shall be the 

price set out in the Seller’s price list published 

on the date of delivery. The price for the Goods 

shall be exclusive of value added tax (if any) 

8.1 Tenzij schriftelijk anders door de 

Verkoper is overeengekomen, is de prijs voor 

de Goederen de prijs die vermeld staat in de 

prijslijst van de Verkoper die gepubliceerd 

wordt op de datum van levering. De prijs voor 
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and all costs or charges in relation to transit 

and packing materials, installation, carriage, 

insurance and additional labour. The Buyer 

shall pay any value added tax and all costs or 

charges in relation to transit and packing 

materials, installation, carriage in respect only 

of deliveries of Goods required by the Buyer 

within 24 hours, insurance and additional 

labour when the Buyer is due to pay for the 

Goods.  

de Goederen is exclusief btw (indien van 

toepassing) en alle kosten of lasten met 

betrekking tot transport- en 

verpakkingsmaterialen, installatie, vervoer, 

verzekering en bijkomende arbeid. De Koper 

zal alle btw en alle kosten of lasten betalen met 

betrekking tot transport en 

verpakkingsmateriaal, installatie en transport 

van de Goederen die door de Koper binnen 24 

uur worden vereist, de verzekering en 

bijkomende arbeid wanneer de Koper voor de 

Goederen moet betalen.  

8.2 Subject to clauses 8.7, 8.8 and 13.4, 

payment of the price for the Goods is due in 

pounds sterling within thirty (30) days of the 

date of invoice unless otherwise agreed by the 

Seller in writing. Time for payment shall be of 

the essence.  

8.2 Met inachtneming van bepalingen 8.7, 

8.8 en 13.4 is de betaling van de prijs voor de 

Goederen binnen dertig (30) dagen na de 

factuurdatum verschuldigd in pond sterling, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 

met de Verkoper. Het tijdstip van betaling is 

van wezenlijk belang.  

8.3 Payment for account Buyers is strictly 

monthly and to be made in accordance with 

invoice values. For non-account Buyers 

payments must be made in advance of 

delivery.  

8.3 Betaling door Kopers met een rekening 

is maandelijks en dient in overeenstemming 

met de factuurwaarde te geschieden. Voor 

Kopers die geen rekening hebben moeten de 

betalingen vóór de levering worden verricht.  

8.4 A Buyer wishing to open an account 

must provide recognised bank and trade 

references.  

8.4 Een koper die een rekening wenst te 

openen, moet erkende bank- en 

handelsreferenties overleggen.  

8.5 The Seller reserves the right to levy an 

interest charge in the event of failure to pay by 

the due date. Such charge will be at the rate of 

2% per month on overdue amounts from the 

date payment is payable until the date payment 

is made or the maximum interest rate permitted 

by law, whichever is less.  

8.5 De Verkoper behoudt zich het recht 

voor om rente in rekening te brengen wanneer 

de betaling niet op de vervaldag heeft 

plaatsgevonden. Deze kosten bedragen 2% 

per maand over achterstallige bedragen vanaf 

de dag dat betaling verschuldigd is tot de dag 

van betaling of, indien deze lager zijn, tegen de 

wettelijk toegestane maximumrente.  

8.6 When payment of any of the Seller’s 

invoices is overdue it may suspend 

performance of the Contract to which the 

invoice relates and/or of any other contract 

then in existence between the Buyer and the 

Seller for the period until the invoice is paid.  

8.6 Indien betaling van een factuur van de 

Verkoper achterwege blijft, kan de Verkoper de 

uitvoering van de Overeenkomst waarop de 

factuur betrekking heeft en/of van enig ander 

tussen de Koper en de Verkoper bestaand 

contract opschorten tot de factuur is betaald.  

8.7 The Seller reserves the right to change 

the terms of payment offered to the Buyer 

following a suspension of performance under 

the provision of clause 8.6 above.  

8.7 De Verkoper behoudt zich het recht 

voor om de betalingsvoorwaarden die aan de 

Koper worden aangeboden te wijzigen na een 

opschorting van de uitvoering overeenkomstig 
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het bepaalde in bepaling 8.6 hierboven.  

8.8 All payments payable to the Seller 

under the Contract shall become due 

immediately on its termination notwithstanding 

any other provision.  

8.8 Alle betalingen die uit hoofde van het 

Contract aan de Verkoper verschuldigd zijn, 

worden onmiddellijk opeisbaar bij de 

beëindiging ervan, niettegenstaande enige 

andere bepaling.  

8.9 Invoices are payable in full. The Buyer 

shall make all payments due under the 

Contract in full without any deduction whether 

by way of set-off, counterclaim, discount, 

abatement or otherwise unless the Buyer has a 

valid court order requiring an amount equal to 

such deduction to be paid by the Seller to the 

Buyer.  

8.9 De facturen moeten volledig worden 

betaald. De Koper zal alle betalingen die onder 

het Contract verschuldigd zijn volledig en 

zonder enige aftrek, hetzij door middel van 

schuldvergelijking, tegenvordering, korting, 

vermindering of anderszins, overmaken tenzij 

de Koper een geldig gerechtelijk bevel heeft 

waarin wordt geëist dat de Verkoper een 

bedrag gelijk aan een dergelijke aftrek aan de 

Koper betaalt.  

9. WARRANTY 9. GARANTIE 

9.1 The Seller warrants that (subject to the 

other provisions of these Terms and 

Conditions) upon delivery, and for a period of 

12 months from the date of delivery, the Goods 

shall:  

9.1 De Verkoper garandeert dat 

(behoudens de overige bepalingen van deze 

Algemene Voorwaarden) de Goederen bij de 

levering, en voor een periode van 12 maanden 

vanaf de datum van levering:  

9.1.1 conform in all material respects to all 

applicable drawings and specifications;  

9.1.1 in alle materiële opzichten in 

overeenstemming zijn met alle toepasselijke 

tekeningen en specificaties;  

9.1.2 be free from defects in workmanship or 

materials;  

9.1.2 vrij zijn van fabricage- en 

materiaalfouten;  

9.1.3 be reasonably fit for the purpose for 

which the Goods are sold as intended by 

Seller; and  

9.1.3 redelijkerwijs geschikt zijn voor het 

doel waarvoor de Goederen worden verkocht, 

zoals bedoeld door Verkoper; en  

9.1.4 be reasonably fit for any particular 

purpose for which the Goods are bought only if 

the Buyer had made that purpose known to the 

Seller in writing and the Seller had confirmed in 

writing that it is reasonable for the Buyer to rely 

on the skill and judgement of the Seller.  

9.1.4 redelijkerwijs geschikt zijn voor een 

bepaald doel waarvoor de Goederen worden 

gekocht, wanneer de Koper dit doel schriftelijk 

aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt en de 

Verkoper schriftelijk heeft bevestigd dat het 

redelijk is dat de Koper vertrouwt op de 

vakkundigheid en het oordeel van de Verkoper.  

9.2 The Seller shall not be liable for a 

breach of any of the warranties in clause 9.1 

unless:  

9.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor 

een inbreuk op een van de garanties in 

bepaling 9.1, tenzij:  

9.2.1 the Buyer gives written notice of the 

defect to the Seller, within twenty-one (21) 

days of the time when the Buyer discovers or 

ought to have discovered the defect or if any 

9.2.1 de Koper de Verkoper binnen 

eenentwintig ( 21) dagen na het tijdstip waarop 

de Koper het gebrek ontdekt of had moeten 

ontdekken, schriftelijke mededeling doet van 
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alternative local law limitation period for latent 

defects is held to apply by a court with 

jurisdiction, within such limitation period; and  

het gebrek, of, indien een alternatieve 

plaatselijke wettelijke vervaltermijn voor 

verborgen gebreken van toepassing wordt 

geacht door de bevoegde rechtbank, binnen 

die vervaltermijn; en  

9.2.2 the Seller is given a reasonable 

opportunity after receiving the notice to 

examine such Goods and the Buyer (if asked 

to do so by the Seller) returns such Goods to 

the Seller’s place of business at the Buyer’s 

cost for the examination to take place there.  

9.2.2 de Verkoper na ontvangst van de 

kennisgeving een redelijke gelegenheid wordt 

geboden om deze Goederen te onderzoeken 

en de Koper (indien de Verkoper hem daarom 

verzoekt) deze Goederen terugstuurt naar de 

vestigingsplaats van de Verkoper op kosten 

van de Koper voor het onderzoek dat daar zal 

plaatsvinden.  

9.3 The Seller shall not be liable for a 

breach of any of the warranties in clause 9.1 if:  

9.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor 

een inbreuk op een van de garanties in 

bepaling 9.1, indien:  

9.3.1 the Buyer makes any further use of 

such Goods after giving such notice; or  

9.3.1 de Koper na deze kennisgeving 

gebruik maakt van dergelijke Goederen; of  

9.3.2 the defect arises because the Buyer 

failed to follow the Seller’s oral or written 

instructions as to the storage, installation, 

commissioning, use or maintenance of the 

Goods or (if there are none) good trade 

practice; or  

9.3.2 het gebrek ontstaat doordat de Koper 

zich niet heeft gehouden aan de mondelinge of 

schriftelijke instructies van de Verkoper met 

betrekking tot de opslag, installatie, 

inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van de 

Goederen of (indien deze niet bestaan) goede 

handelspraktijken; of  

9.3.3 the Buyer alters or repairs such Goods 

without the prior written consent of the Seller.  

9.3.3 de Koper dergelijke Goederen wijzigt 

of herstelt zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Verkoper.  

9.4 Subject to clauses 9.2 and 9.3, if any 

of the Goods do not conform with any of the 

warranties in clause 9.1 the Seller shall at its 

option repair or replace such Goods (or the 

defective part) or refund the price of such 

Goods at the pro rata Contract rate provided 

that, if the Seller so requests, the Buyer shall, 

at its expense, return the Goods or the part of 

such Goods which is defective to the Seller.  

9.4 Met inachtneming van bepalingen 9.2 

en 9.3, zal de Verkoper, indien een van de 

Goederen niet voldoet aan een van de 

garanties in artikel 9.1, naar eigen keuze de 

Goederen (of het defecte deel) repareren of 

vervangen of de prijs van de Goederen 

terugbetalen tegen het pro rata-Contracttarief 

met dien verstande dat, indien de Verkoper 

daarom verzoekt, de Koper de Goederen of het 

deel van de Goederen dat defect is op zijn 

kosten zal terugsturen naar de Verkoper.  

9.5 If the Seller complies with clause 9.4 it 

shall have no further liability for a breach of any 

of the warranties in clause 9.1 in respect of 

such Goods.  

9.5 Als de Verkoper voldoet aan bepaling 

9.4 heeft hij geen verdere aansprakelijkheid 

voor een schending van een van de garanties 

in bepaling 9.1 met betrekking tot dergelijke 

Goederen.  
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10. COMPLIANCE WITH LAW AND 

QUALITY STANDARDS 

10. NALEVING VAN DE WETGEVING EN 

KWALITEITSNORMEN 

10.1 Buyer shall comply with all laws and 

regulations applicable to the storage, handling 

and distribution of the Goods, including, but not 

limited to those applicable to the export and 

import of the Goods and the registration or 

licencing of the Goods prior to sale.  

10.1 De Koper dient zich te houden aan alle 

wetten en voorschriften die van toepassing zijn 

op de opslag, behandeling en distributie van de 

Goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt 

tot, de wetten en voorschriften die van 

toepassing zijn op de export en import van de 

Goederen en de registratie of licentiëring van 

de Goederen vóór de verkoop.  

10.2 Buyer shall not resell or distribute the 

Goods to areas outside the Territory which are 

allocated exclusively by Seller to other 

distributors or reserved exclusively to Seller 

except as authorised by the Seller or to the 

extent that such restriction is not permitted 

under applicable law. This limitation shall not 

limit Buyer’s right to conduct passive sales in 

such areas. 

10.2 De Koper zal de Goederen niet 

doorverkopen of distribueren naar gebieden 

buiten het Gebied dat exclusief door de 

Verkoper aan andere distributeurs is 

toegewezen of exclusief aan de Verkoper is 

voorbehouden, behalve voor zover door de 

Verkoper toegestaan of voor zover een 

dergelijke beperking niet is toegestaan onder 

de toepasselijke wetgeving. Deze beperking 

vormt geen beperking van het recht van de 

Koper om in dergelijke gebieden passieve 

verkoop uit te voeren. 

10.3 With respect to any Goods held for 

resale or distribution by Buyer, Buyer shall 

implement quality management systems and 

protocols as follows: 

10.3 Met betrekking tot Goederen die 

worden aangehouden voor wederverkoop of 

distributie door de Koper, zal de Koper de 

volgende systemen en protocollen voor 

kwaliteitsbeheer invoeren: 

10.3.1 Buyer shall, at its own expense, obtain 

and maintain any and all licenses, permits 

registrations, approvals and the like necessary 

to permit Buyer to lawfully sell, distribute and 

deliver Goods in the Territory. 

10.3.1 De Koper zal op eigen kosten alle 

licenties, registraties, goedkeuringen en 

dergelijke die nodig zijn om de Koper in staat 

te stellen de Goederen legaal te verkopen, te 

distribueren en te leveren in het Gebied 

verkrijgen, in stand houden. 

10.3.2 Buyer shall maintain true, accurate, 

complete and current records relating to its 

purchases, sales and dispositions, logistics 

procedures, quality systems, and storage 

relating to Goods. For each sale, transfer or 

conveyance of Goods, Buyer shall collect and 

maintain the following information: 

10.3.2 De Koper dient een 

waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, volledige en 

actuele administratie bij te houden met 

betrekking tot zijn aankopen, verkoop en 

leveringen, logistieke procedures, 

kwaliteitssystemen en opslag van Goederen. 

Voor elke verkoop, overdracht of transport van 

Goederen zal de Koper de volgende informatie 

verzamelen en bijhouden: 

10.3.3 Product Traceability, including 10.3.3 Producttraceerbaarheid, met inbegrip 

van 
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i. Customer/Transferee Name and Full 

Address 

i. Naam en volledig adres van de 

klant/begunstigde 

ii. Buyers Internal End User Number ii. Intern eindgebruikersnummer van de 

Koper 

iii. Invoice Number and Date iii. Factuurnummer en -datum 

iv. Shipping Date iv. Verzenddatum 

v. Quantity and Unit of Measure v. Hoeveelheid en meeteenheid 

vi. Company Item Number vi. Bedrijfsartikelnummer 

10.3.4 Storage and environmental conditions  10.3.4 Opslag- en omgevingsvoorwaarden  

10.3.5 Sub-distributor management (including 

agreements), if applicable 

10.3.5 Beheer van wederverkopers (inclusief 

overeenkomsten), indien van toepassing 

10.3.6 Product inspection and quality control 10.3.6 Productinspectie en kwaliteitscontrole 

10.3.7 Customer complaints and complaint 

management 

10.3.7 Klachten van klanten en de 

afhandeling van klachten 

10.3.8 Field action and recall management 10.3.8 Beheer van markt- en terugroepacties 

10.3.9 Corrective and preventative actions 10.3.9 Corrigerende en preventieve 

maatregelen 

10.3.10 Management of nonconforming and 

returned products 

10.3.10 Beheer van niet-conforme en 

geretourneerde producten 

10.3.11 Quality system 10.3.11 Kwaliteitssysteem 

10.3.12 Product training, if applicable 10.3.12 Eventuele producttraining 

10.3.13 Buyer shall maintain such records for 

the greater of five (5) years or such other 

period required by applicable local, state, 

region, territory, government or country 

requirements under laws and regulations in 

effect and as amended during the term of this 

Agreement. In connection with any regulatory 

or compliance matter, quality systems review, 

audit any government agency or notified body, 

or any quality audit pursuant to clause 10.3.20 

below, or otherwise as required by law, Buyer 

shall furnish copies of any distributor records 

requested by Seller either to Seller or Seller’s 

auditors, as applicable, within ten (10) 

business days of such request. Seller shall not 

use any such records for the purpose of 

soliciting the purchase of Goods by any Buyer 

customer directly from Seller. 

10.3.13 De Koper dient deze gegevens 

gedurende de langste periode van vijf (5) jaar 

of een andere periode te bewaren die vereist is 

door de van toepassing zijnde lokale, staats-, 

regionale-, gebied-, overheids- of landeisen 

krachtens de wetten en voorschriften die van 

kracht zijn en zoals gewijzigd tijdens de duur 

van deze Overeenkomst. In verband met enige 

regelgeving of naleving, 

kwaliteitssysteembeoordeling, audit van een 

overheidsinstantie of aangemelde instantie, of 

een kwaliteitsaudit op grond van bepaling 

10.3.20 hieronder, of anderszins zoals vereist 

door de wet, dient de Koper binnen tien (10) 

werkdagen na een dergelijk verzoek kopieën te 

verstrekken van alle distributeursdossiers die 

door de Verkoper zijn opgevraagd, hetzij aan 

de Verkoper, hetzij aan de auditors van de 

Verkoper, al naargelang het geval. De 

Verkoper zal dergelijke gegevens niet 

gebruiken om de aankoop van Goederen door 
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een Klant van de Koper rechtstreeks van de 

Verkoper aan te vragen. 

10.3.14 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys the Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

maintain the records listed above for the 

applicable period and to make copies of such 

records available to Seller as described. 

10.3.14 In het geval dat de Koper de Goederen 

verkoopt, overdraagt of overbrengt naar een 

wederverkoper of andere derde partij 

voorafgaand aan de verkoop of distributie van 

de Goederen aan de eindgebruiker, zal de 

Koper ervoor zorgen dat deze wederverkoper 

of andere derde partij de hierboven vermelde 

gegevens bijhoudt gedurende de toepasselijke 

periode en zoals beschreven kopieën van deze 

gegevens ter beschikking stelt van de 

Verkoper. 

10.3.15 Buyer shall, while the Goods are under 

its responsibility, ensure storage and transport 

conditions do not jeopardise compliance with 

the general safety and performance 

requirements set out in the applicable medical 

device laws and regulations and maintain 

environmental controls for the storage and 

transportation of products in compliance with 

all labelling and any written instructions from 

Seller. 

10.3.15 Zolang de Koper verantwoordelijk is 

voor de Goederen, zal hij ervoor zorgen dat de 

opslag- en transportomstandigheden de 

naleving van de algemene veiligheids- en 

prestatievereisten zoals uiteengezet in de 

toepasselijke wet- en regelgeving voor 

medische hulpmiddelen niet in gevaar brengen 

en zal hij omgevingscontroles handhaven voor 

de opslag en het transport van de producten in 

overeenstemming met alle labels en alle 

schriftelijke instructies van de Verkoper. 

10.3.16 Buyer shall ensure that inventory is 

managed rotated so that delivery of Goods with 

the shortest remaining useful life is shipped 

first. 

10.3.16 De Koper dient ervoor te zorgen dat de 

voorraad roterend wordt beheerd, zodat de 

levering van Goederen met de kortste 

resterende levensduur als eerste wordt 

verzonden. 

10.3.17 Buyer shall not make any changes to 

any Goods, including Goods labelling and 

packaging, without the prior written 

authorisation of Seller.  

10.3.17 De Koper zal zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Verkoper 

geen wijzigingen aanbrengen aan de 

Goederen, met inbegrip van de etikettering en 

verpakking van de Goederen.  

10.3.18 If Buyer receives any complaints or 

otherwise becomes aware of any suspected 

incident, defect or non-conformity of the 

Goods, Buyer shall notify Seller immediately. In 

the event of a recall or corrective action, 

regardless of whether it is required by any 

regulatory agency or voluntarily undertaken by 

Seller, Buyer shall cooperate with the 

reasonable requests of Seller with respect to 

the notification of customers and end users 

and the collection, shipment and storage of any 

returned Goods. Seller shall reimburse Buyer 

10.3.18 Als de Koper klachten ontvangt of op 

een andere manier op de hoogte wordt 

gebracht van een vermoeden van een incident, 

defect of nonconformiteit van de Goederen, 

moet de Koper de Verkoper onmiddellijk op de 

hoogte brengen. In het geval van een 

terugroeping of corrigerende actie, ongeacht of 

dit vereist is door een regelgevende instantie of 

vrijwillig is ondernomen door de Verkoper, zal 

de Koper meewerken aan de redelijke 

verzoeken van de Verkoper met betrekking tot 

de kennisgeving van klanten en eindgebruikers 
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for any reasonable, directly incurred out-of-

pocket costs payable to any third party in 

connection with providing such cooperation.  

en de inzameling, verzending en opslag van 

geretourneerde Goederen. De Verkoper zal de 

Koper vergoeden voor alle redelijke, direct 

gemaakte kosten die verschuldigd zijn aan 

derden in verband met het verlenen van een 

dergelijke samenwerking.  

10.3.19 If Buyer considers or has reason to 

believe the Goods present any risk, Buyer shall 

notify the Seller immediately. This clause does 

not affect any other legal reporting obligation 

the Buyer may have.  

10.3.19 Als de Koper van mening is of redenen 

heeft om aan te nemen dat de Goederen een 

risico vertegenwoordigen, zal de Koper de 

Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte 

brengen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan 

eventuele andere wettelijke 

rapportageverplichtingen van de koper.  

10.3.20 Seller has the right to conduct audits at 

Buyers facilities upon reasonable notice to 

assess compliance to agreements, regulatory 

requirements and quality standards. Buyer 

shall provide access to books, records, and 

other documentation and facilities as part of 

these assessments. 

10.3.20 De Verkoper heeft het recht om audits 

uit te voeren in de vestigingen van de Koper na 

een redelijke kennisgeving om de naleving van 

overeenkomsten, wettelijke voorschriften en 

kwaliteitsnormen te beoordelen. Als onderdeel 

van deze beoordeling dient de Koper toegang 

tot boeken, bescheiden en andere 

documentatie en faciliteiten te verschaffen. 

10.3.21 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

cooperate with any such audit by Seller as 

well. 

10.3.21 In het geval dat de Koper Goederen 

verkoopt, overdraagt of vervoert aan een 

wederverkoper of andere derde partij 

voorafgaand aan de verkoop of distributie van 

de Goederen aan de eindgebruiker, zal de 

Koper ervoor zorgen dat deze wederverkoper 

of andere derde partij ook meewerkt aan een 

dergelijke audit door de Verkoper. 

11. LIMITATION OF LIABILITY  11. BEPERKING VAN 

AANSPRAKELIJKHEID  

11.1 Subject to clause 4, clause 5 and 

clause 9, the following provisions in this clause 

11 set out the entire financial liability of the 

Seller (including any liability for the acts or 

omissions of its employees, agents and sub-

contractors) to the Buyer in respect of any:  

11.1 Behoudens het bepaalde in bepaling 4, 

bepaling 5 en bepaling 9, wordt in deze 

bepaling (11) de volledige financiële 

aansprakelijkheid van de Verkoper (met 

inbegrip van enige aansprakelijkheid voor het 

handelen of nalaten van zijn werknemers, 

agenten en onderaannemers) jegens de Koper 

ten aanzien van een en ander als volgt 

omschreven:  

11.1.1 breach of these Terms and Conditions;  11.1.1 schending van deze voorwaarden;  

11.1.2 use made or resale by the Buyer of 

any of the Goods, or of any product 

incorporating any of the Goods; and  

11.1.2 gebruik of wederverkoop door de 

Koper van een van de Goederen, of van een 

product waarin een van de Goederen is 

verwerkt; en  
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11.1.3 representation, statement or tortious 

act or omission including negligence arising 

under or in connection with the Contract.  

11.1.3 vertegenwoordiging, verklaring of 

onrechtmatig handelen of nalaten, met inbegrip 

van nalatigheid voortvloeiend uit of in verband 

met het Contract.  

11.2 All warranties, conditions and other 

terms (whether express or implied) as to 

quality, condition, description, compliance with 

sample or fitness for purpose (whether 

statutory or otherwise) other than those 

expressly set out in these terms and conditions 

are excluded to the fullest extent permitted by 

law.  

11.2 Alle garanties, voorwaarden en andere 

(expliciete of impliciete) voorwaarden ten 

aanzien van kwaliteit, conditie, omschrijving, 

geschiktheid voor het beoogde doel (al dan 

niet wettelijk vastgelegd) anders dan die 

uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn voor 

zover de wet dit toelaat, uitgesloten.  

11.3 Nothing in these Terms and Conditions 

excludes or limits the liability of either Party for:  

11.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden 

sluit de aansprakelijkheid van een Partij uit of 

beperkt deze voor:  

11.3.1 death or personal injury caused by the 

negligence of the other Party or any of its 

officer employees or agents and if the Buyer is 

located in Germany, for claims arising from the 

German Act on Product Liability 

(Produkthaftungsgesetz);  

11.3.1 overlijden of persoonlijk letsel 

veroorzaakt door nalatigheid van de andere 

Partij of van een van haar werknemers of 

agenten en, indien de Koper in Duitsland is 

gevestigd, voor vorderingen die voortvloeien uit 

de Duitse wet op de productaansprakelijkheid 

(Produkthaftungsgesetz);  

11.3.2 fraud or fraudulent misrepresentation; 

or  

11.3.2 fraude of bedrieglijke onjuiste 

voorstelling van zaken; of  

11.3.3 for any matter which it would be illegal 

for one Party to exclude or attempt to exclude 

its liability to the other Party.  

11.3.3 voor aangelegenheden waarvoor het 

onwettig zou zijn van een Partij om haar 

aansprakelijkheid ten aanzien van de andere 

Partij uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.  

11.4 Subject to clause 11.2 and clause 

11.3:  

11.4 Onder voorbehoud van bepaling 11.2 

en bepaling 11.3:  

11.4.1 The Seller’s total liability in contract, 

tort (including negligence or breach of statutory 

duty), misrepresentation, restitution or 

otherwise, arising in connection with the 

performance or contemplated performance of 

the Contract shall be limited to foreseeable 

losses and the Parties agree that such 

foreseeable losses does not exceed the 

invoice value of Goods ordered by the Buyer in 

the twelve month period ending in the month 

immediately prior to the month in which any 

such fault or defect as aforesaid first became 

known to the Buyer; and  

11.4.1 De totale aansprakelijkheid van de 

Verkoper op grond van contract, onrechtmatige 

daad (met inbegrip van nalatigheid of 

schending van wettelijke verplichtingen), een 

onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of 

anderszins, die is ontstaan in verband met de 

uitvoering of voorgenomen uitvoering van het 

Contract, is beperkt tot voorzienbare verliezen 

en de Partijen komen overeen dat dergelijke 

voorzienbare verliezen niet meer bedragen dan 

de factuurwaarde van de Goederen die door 

de Koper zijn besteld in de periode van twaalf 

maanden die eindigt in de maand die 

onmiddellijk voorafgaat aan de maand waarin 

de bovengenoemde fout of gebrek voor het 
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eerst aan de Koper bekend werd; en  

11.4.2 The Seller shall not be liable to the 

Buyer for any costs, claims, damages or 

expenses, whether arising out of or in 

connection with the Contract or any other 

breach of contract or statutory duty or any 

tortious act or omission;  

11.4.2 de Verkoper is niet aansprakelijk ten 

opzichte van de Koper voor kosten, claims, 

schade of onkosten, voortvloeiend uit of in 

verband met het Contract of enige andere 

contractbreuk of wettelijke verplichting of enige 

onrechtmatige handeling of nalatigheid;  

11.4.3 of an indirect or consequential nature;  11.4.3 indirect of van indirecte aard;  

11.4.4 that are calculated by reference to 

profits, income, production or accruals or any 

loss thereof on a time or any other basis; 

11.4.4 die worden berekend aan de hand van 

de winst, het inkomen, de productie of de 

overlopende posten, dan wel van het eventuele 

verlies dat daaruit in de tijd of op andere wijze 

voortvloeit; 

11.4.5 that re calculated by reference to a 

loss of business, depletion of goodwill or any 

other form of pure economic loss; or 

11.4.5 die zijn berekend op basis van een 

verlies aan bedrijfsuitoefening, een 

vermindering van goodwill of enige andere 

vorm van zuiver economisch verlies; of 

11.4.6 to the extent that the same has been 

or will be made good or is otherwise 

compensated without cost to the other Party. 

11.4.6 voor zover dit is of zal worden vergoed 

of anderszins wordt vergoed zonder kosten 

voor de andere Partij. 

12. FORCE MAJEURE 12. OVERMACHT 

12.1 The Seller reserves the right to defer 

the date of delivery or to cancel the contract or 

reduce the volume of the goods ordered by the 

Buyer (without liability to the Buyer), and is 

otherwise excused from any failure to perform 

its obligations hereunder, if it is prevented from 

or delayed in the carrying on of its business 

due to circumstances beyond the reasonable 

control of the Seller including but without 

limitation, acts of god, governmental actions, 

war or national emergency, acts of terrorism, 

protests, riot, civil commotion, fire, explosion, 

flood, epidemic, lock-outs, strikes or other 

labour disputes (whether or not relating to 

Seller’s or another party’s workforce), or 

restraints or delays affecting carriers or inability 

or delay in obtaining supplies of adequate or 

suitable materials provided that if the event in 

question continues for a continuous period of 

excess of ninety (90) days, the Buyer shall be 

entitled to give notice in writing to the Seller to 

terminate the Contract. 

12.1 De Verkoper behoudt zich het recht 

voor om de leveringsdatum uit te stellen of de 

overeenkomst te annuleren of het volume van 

de door de Koper bestelde goederen te 

verminderen (zonder aansprakelijkheid jegens 

de Koper), en is op andere wijze 

verontschuldigd voor elke tekortkoming in de 

nakoming van zijn verplichtingen hieronder, 

indien hij wordt verhinderd of vertraagd in de 

uitvoering van zijn bedrijf als gevolg van 

omstandigheden buiten de redelijke controle 

van de Verkoper met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, overmacht, overheidsmaatregelen, 

oorlog of nationale noodgevallen, terroristische 

daden, protesten, oproer, onlusten, brand, 

ontploffing, overstroming, epidemie, blokkades, 

stakingen of andere arbeidsgeschillen (al dan 

niet in verband met het personeel van de 

Verkoper of een andere partij), of beperkingen 

of vertragingen die van invloed zijn op 

vervoerders of het onvermogen of de 

vertraging bij het verkrijgen van de levering van 

adequate of geschikte materialen met dien 

verstande dat indien de gebeurtenis in kwestie 
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langer dan negentig (90) dagen aanhoudt, de 

Koper het recht heeft om de Verkoper 

schriftelijk in kennis te stellen van de 

beëindiging van de Overeenkomst. 

13. EXPORT TERMS 13. EXPORTVOORWAARDEN 

13.1 Unless the context otherwise requires, 

any term or expression which is defined in or 

given a particular meaning by the provisions of 

Incoterms 2010 (as amended) shall have the 

same meaning in these terms and conditions 

but if there is any conflict between the 

provisions of Incoterms and these terms, the 

latter shall apply. 

13.1 Tenzij de context anders vereist, heeft 

elke term of uitdrukking die gedefinieerd is in of 

een bepaalde betekenis heeft gekregen in de 

bepalingen van de Incoterms 2010 (zoals 

gewijzigd) dezelfde betekenis in deze 

algemene voorwaarden, maar indien er enig 

conflict is tussen de bepalingen van de 

Incoterms en deze algemene voorwaarden, 

zullen deze algemene voorwaarden van 

toepassing zijn. 

13.2 Where the Goods are supplied for 

export from the United Kingdom, the provisions 

of this condition shall (subject to any special 

terms agreed in writing between the Buyer and 

the Seller) apply notwithstanding any other 

provision of these terms. 

13.2 Indien de Goederen worden geleverd 

voor export vanuit het Verenigd Koninkrijk, zijn 

de bepalingen van deze voorwaarden van 

toepassing (onder voorbehoud van eventuele 

speciale voorwaarden die schriftelijk zijn 

overeengekomen tussen de Koper en de 

Verkoper), niettegenstaande enige andere 

bepaling van deze voorwaarden. 

13.3 The minimum order value for Goods 

supplied for export from the United Kingdom is 

£2000 and orders valued below £2000 may be 

subject to additional service charges at the 

discretion of the Seller. Acceptance of 

purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

13.3 De minimale bestelwaarde voor 

goederen die voor export worden geleverd 

vanuit het Verenigd Koninkrijk is £ 2000 en 

voor bestellingen met een waarde van minder 

dan £ 2000 kan de verkoper extra 

servicekosten in rekening brengen. 

Aanvaarding van inkooporders is ter 

beoordeling van de verkoper. 

13.4 Payment of the price for the Goods is 

due according to the terms and in the currency 

stated on the invoice unless otherwise agreed 

by the Seller in writing. Time for payment shall 

be of the essence. 

13.4 Betaling van de prijs voor de Goederen 

is verschuldigd volgens de voorwaarden en in 

de valuta vermeld op de factuur, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen door de 

Verkoper. Het tijdstip van betaling is van 

wezenlijk belang. 

13.5 The Buyer shall be responsible for 

complying with any legislation or regulations 

governing the importation of the Goods into the 

country of destination and for the payment of 

any duties on them. 

13.5 De Koper is verantwoordelijk voor de 

naleving van alle wet- en regelgeving met 

betrekking tot de invoer van de Goederen in 

het land van bestemming en voor de betaling 

van alle invoerrechten daarop. 

13.6 Unless otherwise agreed in writing 

between the Buyer and the Seller, the Goods 

shall be delivered “CPT” as defined in 

13.6 Tenzij anders schriftelijk tussen de 

Koper en de Verkoper is overeengekomen, 

zullen de Goederen worden geleverd ‘CPT’ 
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Incoterms 2010 (as amended) the terms of 

which are hereby incorporated in these 

conditions unless otherwise agreed in writing 

by the Seller and the Seller is under no 

obligation to give notice to the Buyer if 

shipment is by a route involving sea transit 

(including under circumstances in which it is 

usual to insure). 

zoals gedefinieerd in Incoterms 2010 (zoals 

gewijzigd), waarvan de voorwaarden hierbij zijn 

opgenomen in deze voorwaarden, tenzij 

anders schriftelijk overeengekomen door de 

Verkoper en de Verkoper is niet verplicht om 

de Koper op de hoogte te stellen indien de 

verzending plaatsvindt via een route met 

doorvoer over zee (inclusief onder 

omstandigheden waarin het gebruikelijk is te 

verzekeren). 

13.7 The Buyer shall be responsible for 

arranging the testing and inspection of the 

Goods at the Seller’s premises before 

shipment. The Seller shall have no liability for 

any claim in respect of any defect in the Goods 

which would be apparent on inspection and 

which is made after shipment, or in respect of 

any damage during transit. 

13.7 De Koper is verantwoordelijk voor het 

regelen van het testen en inspecteren van de 

Goederen voor de verzending op de locatie 

van de Verkoper. De Verkoper is niet 

aansprakelijk voor enige claim met betrekking 

tot enig defect in de Goederen dat bij inspectie 

aan het licht zou komen en na verzending 

wordt vastgesteld, of met betrekking tot enige 

schade tijdens het transport. 

13.8 Unless otherwise required by the 

Seller, payment of all amounts due to the 

Seller shall be made by an irrevocable letter of 

credit in a form acceptable by the Seller to be 

opened by the Buyer in favour of the Seller and 

confirmed by a bank in the UK acceptable by 

the Seller within fourteen (14) days after the 

Contract is concluded. 

13.8 Tenzij anders door de Verkoper 

vereist, dient betaling van alle aan de Verkoper 

verschuldigde bedragen te geschieden door 

middel van een onherroepelijke kredietbrief in 

een voor de Verkoper aanvaardbare vorm, 

door de Koper te openen ten gunste van de 

Verkoper en die dient te worden bevestigd 

door een bank in het Verenigd Koninkrijk die 

door de Verkoper binnen veertien (14) dagen 

na het sluiten van het Contract wordt 

aanvaard. 

14. GENERAL 14. ALGEMEEN 

14.1 Each right or remedy of the Seller 

under the Contract is without prejudice to any 

other right or remedy of the Seller whether 

under the Contract or not. 

14.1 Elk recht of rechtsmiddel van de 

Verkoper onder het Contract doet geen afbreuk 

aan enig ander recht of rechtsmiddel van de 

Verkoper al dan niet onder het Contract. 

14.2 If any provision of the Contract is found 

by any court, tribunal or administrative body of 

competent jurisdiction to be wholly or partly 

illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or 

unreasonable it shall to the extent of such 

illegality, invalidity, voidness, voidability, 

unenforceability or unreasonableness be 

deemed severable and the remaining 

provisions of the Contract and the remainder of 

such provision shall continue in full force and 

effect. 

14.2 Indien een bepaling van het Contract 

door een rechtbank, tribunaal of administratief 

orgaan met een bevoegde jurisdictie geheel of 

gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, 

vernietigbaar, onuitvoerbaar of onredelijk wordt 

bevonden, zal deze bepaling in de mate van 

dergelijke onwettigheid, ongeldigheid, 

nietigheid, vernietigbaarheid, 

onuitvoerbaarheid of onredelijkheid als 

scheidbaar worden beschouwd en zullen de 

overige bepalingen van het Contract en de rest 
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van dergelijke bepaling volledig van kracht 

blijven. 

14.3 Failure or delay by the Seller in 

enforcing or partially enforcing any provision of 

the Contract shall not be construed as a waiver 

of any of its rights under the Contract. 

14.3 Als de Verkoper verzuimt om een 

bepaling van het Contract af te dwingen of 

gedeeltelijk af te dwingen, zal dit niet worden 

opgevat als een verklaring van afstand van zijn 

rechten onder het Contract. 

14.4 Any waiver by the Seller of any breach 

of, or any default under, any provision of the 

Contract by the Customer shall not be deemed 

a waiver of any subsequent breach or default 

and shall in no way affect the other terms of 

the Contract. 

14.4 Een afstandsverklaring door de 

Verkoper van een schending van, of een 

verzuim onder, een bepaling van het Contract 

door de Afnemer wordt niet beschouwd als een 

afstandsverklaring van een volgende 

schending of verzuim en heeft op geen enkele 

wijze invloed op de andere voorwaarden van 

het Contract. 

14.5 A person who is not a party to the 

Contract has no right to enforce or avail 

themselves of any term of the Contract. 

14.5 Een persoon die geen partij is bij het 

Contract heeft geen recht om enige bepaling 

van het Contract af te dwingen of er gebruik 

van te maken. 

14.6 The Seller may assign the Contract or 

any part of it to any person, firm or company. 

14.6 De Verkoper mag het Contract of een 

deel ervan overdragen aan een persoon, of 

bedrijf. 

14.7 The Buyer shall not be entitled to 

assign the Contract or any part of it without the 

prior written consent of the Seller. 

14.7 De Koper is niet gerechtigd om het 

Contract of enig deel ervan zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Verkoper over te dragen. 

15. LAW AND JURISDICTION; 

COMPLIANCE 

15. RECHT EN RECHTSGEBIED; 

NALEVING 

15.1 The construction, validity and 

performance of these terms and conditions and 

matters pertaining thereto shall be governed in 

all respects by English Law. The English 

Courts in London shall have exclusive 

jurisdiction to settle any action brought in 

connection with these terms and conditions or 

matters pertaining thereto. The Buyer shall 

accept service by prepaid registered letter of 

any writ of summons in any such action at its 

principal place of business notwithstanding that 

it may be outside the jurisdiction of the English 

Courts. 

15.1 De interpretatie, geldigheid en 

uitvoering van deze algemene voorwaarden en 

de daarop betrekking hebbende 

aangelegenheden worden in alle opzichten 

beheerst door Engels recht. De Engelse 

Rechtbanken in Londen zijn bij uitsluiting 

bevoegd om te beslissen over elke vordering 

die wordt aangespannen in verband met deze 

algemene voorwaarden of zaken die er 

betrekking op hebben. De Koper zal indiening 

van elke dagvaarding per vooruitbetaalde 

aangetekende brief in zijn hoofdvestiging 

aanvaarden, ondanks het feit dat deze buiten 

de bevoegdheid van de Engelse rechtbanken 

valt. 
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15.2 The Buyer shall comply with all 

applicable laws and shall provide to the Seller 

in a timely manner any information necessary 

for the Seller to fulfil any obligations of 

disclosure under any applicable law. 

15.2 De Koper dient alle toepasselijke 

wetten na te leven en dient de Verkoper tijdig 

alle informatie te verstrekken die de Verkoper 

nodig heeft om te voldoen aan alle 

openbaarmakingsverplichtingen onder enig 

toepasselijk recht. 

15.3 Each party shall: 15.3 Elke partij zal: 

15.3.1 comply with all applicable laws, 

statutes, regulations, and codes relating to 

anti-bribery and anti-corruption (“Relevant 

Requirements”); 

15.3.1 alle toepasselijke wetten, 

verordeningen, voorschriften en codes met 

betrekking tot de bestrijding van omkoping en 

corruptie naleven (‘Relevante eisen’); 

15.3.2 have and shall maintain in place 

throughout the term of this agreement its own 

policies and procedures, to ensure compliance 

with the Relevant Requirements, and will 

enforce them where appropriate; 

15.3.2 gedurende de gehele looptijd van deze 

overeenkomst zijn eigen beleid en procedures 

hebben en handhaven om ervoor te zorgen dat 

de Relevante eisen worden nageleefd, en deze 

waar nodig handhaven; 

15.3.3 promptly report to the other party any 

request or demand for any undue financial or 

other advantage of any kind received by that 

party in connection with the performance of 

any Contract; and 

15.3.3 de andere partij onmiddellijk in kennis 

te stellen van enige verzoeken of eisen met 

betrekking tot enig ongepast financieel of 

ander voordeel, van welke aard dan ook, dat 

die partij ontvangt in verband met de uitvoering 

van een Contract; en 

15.3.4 immediately notify the other party (in 

writing) if a foreign public official becomes an 

officer or employee of that party or acquires a 

direct or indirect interest in that party (and each 

party warrants that it has no foreign public 

officials as officers, employees or direct or 

indirect owners on commencement of any 

Contract). 

15.3.4 de andere partij onmiddellijk 

(schriftelijk) op de hoogte te stellen als een 

buitenlandse overheidsfunctionaris een 

functionaris of werknemer van die partij wordt 

of een direct of indirect belang in die partij 

verwerft (en elke partij garandeert dat zij bij 

aanvang van een Contract geen buitenlandse 

overheidsfunctionarissen als functionaris, 

werknemer of directe of indirecte eigenaar 

heeft). 

15.4 Each party understands the OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business 

Transactions (the “Convention”), the US 

Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) and 

the UK Bribery Act 2010 and agrees to comply 

with the Convention, the FCPA and the Bribery 

Act 2010. 

15.4 Elke partij begrijpt het OESO-Verdrag 

inzake de bestrijding van omkoping van 

buitenlandse ambtenaren bij internationale 

zakelijke transacties. (het ‘Verdrag’), de 

Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act 

(wet op buitenlandse corrupte praktijken) 

(‘FCPA’) en de UK Bribery Act 2010 en stemt 

ermee in te voldoen aan het Verdrag, de FCPA 

en de Bribery Act 2010. 

15.5 The Buyer acknowledges and agrees 

that the ultimate destination of the Goods sold 

hereunder is in the country where Seller is 

incorporated, unless otherwise stated in 

15.5 De Koper erkent en stemt ermee in dat 

de uiteindelijke bestemming van de hieronder 

verkochte Goederen zich bevindt in het land 

waar de Verkoper is gevestigd, tenzij 
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writing. Buyer shall not authorise or permit its 

employees, distributors, customers, brokers, 

freight forwarders, and/or agents to transfer, 

export, re-export, or import any of the Goods to 

any person without complying with applicable 

export, import, and economic sanctions laws 

and regulations of the country where Seller is 

incorporated, the United States, the European 

Union, or any other applicable jurisdictions. 

The Buyer agrees to notify the Seller 

immediately if the Buyer or the end-user (if not 

the Buyer and known) is specifically or 

otherwise effectively listed on any relevant 

government restricted or prohibited parties 

lists, including the Denied Persons List, Entity 

List, Sectoral Sanctions Identifications List, or 

Specially Designated Nationals List, or if the 

export privileges of the Buyer or any relevant 

third party whom the Buyer will involve in this 

transaction (including its customer, if 

applicable), are otherwise denied, suspended 

or revoked in whole or in part by any relevant 

government authority. The Buyer shall ensure 

that the Goods are not used in relation to 

chemical, biological or nuclear weapons, or 

missiles capable of delivering such weapons. 

The Buyer shall indemnify the Seller against 

any and all direct, indirect and punitive 

damages, loss, costs (including attorney’s fees 

and costs) and other liability arising from 

claims resulting from the Buyer’s breach of this 

clause. 

schriftelijk anders vermeld. De Koper zal zijn 

werknemers, distributeurs, klanten, makelaars, 

expediteurs en/of agenten niet toestaan om de 

Goederen over te dragen, te exporteren, te 

herexporteren of te importeren naar een 

persoon zonder de toepasselijke export, import 

en economische sanctiewetten en -regels van 

het land waar de Verkoper is gevestigd, de 

Verenigde Staten, de Europese Unie of andere 

toepasselijke rechtsgebieden na te leven. De 

Koper gaat ermee akkoord om de Verkoper 

onmiddellijk op de hoogte te brengen als de 

Koper of de eindgebruiker (indien niet de 

Koper en bekend) specifiek of anderszins 

effectief is opgenomen in de relevante door de 

overheid beperkte of verboden partijen lijsten, 

inclusief de Denied Persons List, Entity List, 

Sectoral Sanctions Identifications List, of 

Specially Designated Nationals List, of als de 

exportprivileges van de Koper of een relevante 

derde partij die de Koper zal betrekken bij deze 

transactie (inclusief zijn klant, indien van 

toepassing), op andere wijze geheel of 

gedeeltelijk worden ontkend, geschorst of 

ingetrokken door een relevante 

overheidsinstantie. De Koper zal ervoor zorgen 

dat de Goederen niet gebruikt worden in 

verband met chemische, biologische of 

nucleaire wapens, of raketten die dergelijke 

wapens kunnen overbrengen. De Koper zal de 

Verkoper vrijwaren tegen alle directe, indirecte 

en gevolgschade, verlies, kosten 

(advocatenhonoraria en -kosten inbegrepen) 

en andere aansprakelijkheid voortvloeiend uit 

vorderingen die voortvloeien uit de schending 

van deze bepaling door de Koper. 

15.6 Breach of condition 15.3, 15.4, or 15.5 

by either party shall entitle the other party to 

terminate the Contract with immediate effect. 

15.6 Schending door een van beide partijen 

van bepalingen 15.3, 15.4 of 15.5 geeft de 

andere partij het recht het Contract met 

onmiddellijke ingang op te zeggen. 

15.7 The Seller and its affiliated companies 

are committed to conducting their business 

ethically and lawfully. To that end the Seller, 

through its ultimate parent Seller, Smiths 

Group plc, maintains a Code of Business 

Ethics and mechanism for reporting unethical 

or unlawful conduct. The Seller expects that 

the Buyer will also conduct its business 

15.7 De Verkoper en de met hem 

verbonden ondernemingen verbinden zich 

ertoe hun activiteiten op ethische en wettige 

wijze uit te voeren. Daartoe hanteert de 

Verkoper via de uiteindelijke 

moedermaatschappij, Smiths Group plc een 

Code of Business Ethics (Code voor 

bedrijfsethiek) en een regeling voor het melden 
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ethically and lawfully. If the Buyer has cause to 

believe that the Seller or any employee or 

agent of the Seller has behaved unethically or 

unlawfully under, or in connection with this 

Agreement, the Buyer is encouraged to report 

such behaviour to the Seller or to Smiths 

Group plc. A copy of Smiths Group plc’s Code 

of Business Ethics and mechanisms for making 

such reports are available on www.smiths-

group.com  

van onethisch of onwettig gedrag. De Verkoper 

verwacht dat de Koper ook ethisch en 

rechtmatig zaken zal doen. Indien de Koper 

reden heeft om aan te nemen dat de Verkoper 

of enige werknemer of agent van de Verkoper 

zich onethisch of onwettig heeft gedragen 

tijdens of in verband met deze Overeenkomst, 

wordt de Koper aangemoedigd om dergelijk 

gedrag te melden aan de Verkoper of aan 

Smiths Group plc. Een exemplaar van de Code 

of Business Ethics van Smiths Group plc en de 

regelingen voor het indienen van dergelijke 

rapporten zijn beschikbaar op deze website. 

www.smiths-group.com  

15.8 The Buyer shall not, directly, or 

indirectly, in connection with any Contract and 

the business resulting from it, offer, pay, 

promise to pay, or authorise the giving of 

money or anything of value to any government 

official, to any political party or official thereof 

or to any candidate for political office, or to any 

person, while knowing or being aware of a high 

probability that all or a portion of such money 

or thing of value will be offered, given or 

promised, directly or indirectly, to any 

government official, to any political party or 

official thereof, or to any candidate to political 

office, for the purpose of: 

15.8 De Koper zal niet, direct of indirect, in 

verband met een Overeenkomst en de daaruit 

voortvloeiende zaken, geld of iets van waarde 

aanbieden, betalen, beloven te betalen of 

autoriseren aan een overheidsfunctionaris, een 

politieke partij of functionaris daarvan of een 

kandidaat voor een politiek ambt, of aan een 

persoon, terwijl hij weet of zich bewust is van 

de grote waarschijnlijkheid dat dergelijk geld of 

een dergelijke zaak van waarde geheel of 

gedeeltelijk zal worden aangeboden, gegeven 

of beloofd, direct of indirect, aan een 

overheidsfunctionaris, een politieke partij of 

functionaris daarvan, of aan een kandidaat 

voor een politiek ambt, ten behoeve van: 

15.8.1 influencing any act or decision of such 

official, political party, party official, or 

candidate in his or its official capacity, including 

a decision to fail to perform his or its official 

functions; or 

15.8.1 het beïnvloeden van een handeling of 

besluit van een dergelijke ambtenaar, politieke 

partij, partijfunctionaris of kandidaat in zijn of 

haar officiële hoedanigheid, met inbegrip van 

een besluit om zijn of haar officiële functies niet 

uit te oefenen; of 

15.8.2 inducing such official, political party, 

party official, or candidate to use his or its 

influence with the government to affect or 

influence any act or decision of such 

government or instrumentality, in order to 

assist the Seller in obtaining or retaining 

business for or with, or directing business to 

the Seller. 

15.8.2 de functionaris of kandidaat van een 

dergelijke functionaris, politieke partij of 

kandidaat ertoe aan te zetten zijn of haar 

invloed bij de overheid aan te wenden om een 

handeling of beslissing van een dergelijke 

overheid of instantie te beïnvloeden of te 

beïnvloeden, teneinde de Verkoper te helpen 

bij het verkrijgen of behouden van orders voor 

of met de Verkoper, of om orders naar de 

Verkoper te leiden. 
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15.8.3 Breach of this condition 15.8 by Buyer 

shall entitle Seller to terminate the Contract 

with immediate effect. 

15.8.3 Schending van deze voorwaarde 15.8 

door de Koper geeft de Verkoper het recht om 

de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen. 

15.9 The Seller adheres to MedTech 

Europe’s Code of Business Ethics 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), the AdvaMed Code of 

Ethics for Interactions with Healthcare 

Professionals (http://www.advamed.org/) and 

medical device industry codes in the Territory. 

Buyer confirms that it has read those codes 

and agrees to honour their principles and not to 

do anything that violates those principles. 

15.9 De Verkoper houdt zich aan de 

MedTech Europe Code of Business Ethics 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), de AdvaMed Code of Ethics 

for Interactions with Healthcare Professionals 

(http://www.advamed.org/) en de 

industriecodes voor medische hulpmiddelen in 

het Gebied. De Koper bevestigt dat hij deze 

codes heeft gelezen en stemt ermee in hun 

principes te respecteren en niets te doen dat 

deze principes schendt.  

 


