
 

 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op alle leveringen (zoals goederen, software enz.) ("Goederen") en 
bijbehorende diensten door Honeywell BV ("Honeywell") aan het bedrijf dat de inkooporder voor dergelijke Goederen plaatst ("Koper"). Inconsistente voorwaarden van 
Koper zijn niet bindend voor Honeywell, zelfs als Honeywell deze niet uitdrukkelijk afwijst. 

§ 1 Offertes 

1.1 De door Honeywell gedane offertes zijn vrijblijvend en niet bindend voor Honeywell totdat Koper een inkooporder plaatst die door Honeywell wordt geaccepteerd. 
1.2 De te leveren Goederen en de te verlenen diensten worden uitsluitend bepaald op basis van de schriftelijke offerte en de orderbevestiging van Honeywell. Informatie in 
eventuele offertes en in bijgevoegde tekeningen en illustraties over de Goederen, hun afmetingen en gewichten gelden slechts bij benadering, tenzij deze uitdrukkelijk als 
bindend zijn vermeld. Honeywell is gerechtigd om vóór de leveringsdatum wijzigingen in de Goederen aan te brengen, mits de wijzigingen geen invloed hebben op de 
vorm, fit of functie van de Goederen. 
 

 
§ 2 Leverings- en annuleringsvoorwaarden 

2.1 Tenzij anders vermeld in de Bestelling, zullen alle leveringen geschieden CPT - bestemming Koper zoals vermeld in de Bestelling (Incoterms 2020). Alle transport-, 
verzekerings- en inklaringskosten zijn evenwel ten laste van de Koper. Andere afspraken kunnen in onderling overleg worden gemaakt als onderdeel van de inkooporder. 
2.2 De eigendom van de Goederen gaat over op Koper wanneer deze de volledige prijs voor de Goederen heeft betaald, en totdat de volledige betaling is verricht, dient 
Koper de Goederen volledig te verzekeren ten behoeve van Honeywell, deze vrij te houden van alle kosten en veiligheidsrente en een passende kennisgeving van 
eigendomsvoorbehoud aan derden te doen toekomen. 
2.3 Honeywell mag leveringen in het kader van een inkooporder in een of meer zendingen verrichten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Koper, en mag 
voor elke levering een aparte factuur opstellen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle leveringsdata en -termijnen schattingen. Honeywell is 
niet verplicht om op een leveringsdatum te leveren, maar zal zich in alle redelijkheid inspannen om dit te doen, mits Koper alle vereiste documentatie en gegevens en alle 
vereiste autorisaties en goedkeuringen heeft verstrekt. Honeywell stelt Koper op de hoogte als zij niet in staat is een overeengekomen leveringsdatum na te leven en zal de 
datum waarop zij zal leveren specificeren. Als Honeywell niet in staat is op de nieuwe datum te leveren, heeft Koper het recht zijn inkooporder te beëindigen maar 
Honeywell is niet aansprakelijk voor de te late levering. 
2.4 Koper mag een inkooporder niet beëindigen of annuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeywell. Als Honeywell instemt met een dergelijke 
annulering of een order in overeenstemming met deze voorwaarden beëindigt, is Koper aansprakelijk voor de beëindigingskosten, die kunnen bestaan uit (i) een 
prijsaanpassing op basis van de hoeveelheid geleverde Goederen, (ii) alle directe en indirecte kosten die zijn gemaakt en toegezegd voor de beëindigde inkooporder van 
Koper, (iii) de volledige kosten van alle unieke materialen die nodig zijn voor op Koper afgestemde goederen en (iv) een pro-rata-vergoeding die de pro-ratakosten en 
verwachte winst in overeenstemming met de industrienormen dekt. De beëindigingskosten zijn beperkt tot 30% van de waarde van de Goederen.  
2.5 Honeywell kan een inkooporder geheel of gedeeltelijk eenzijdig beëindigen indien Koper deze voorwaarden schendt of indien Koper failliet gaat, insolvent wordt, 
wordt ontbonden of onder curatele wordt gesteld, zonder enige aansprakelijkheid. 
2.6 Koper dient de geleverde Goederen onmiddellijk bij aankomst te onderzoeken op hoeveelheid, aard en gegarandeerde kwaliteiten en Honeywell binnen 8 dagen na 
ontvangst (en in ieder geval binnen 15 dagen na levering op de eindbestemming) schriftelijk op de hoogte te stellen van duidelijke defecten, onder vermelding van het 
artikel, het factuurnummer, de factuurdatum en de aard van het defect. Honeywell wordt binnen 3 werkdagen na ontdekking op de hoogte gesteld van verborgen gebreken 
door middel van een schriftelijke kennisgeving met vermelding van het artikel en de aard van het gebrek. Als Koper dit nalaat, worden de Goederen geacht door hem te 
zijn geaccepteerd. 
2.7 Als Honeywell instemt met een verzoek van Koper om Goederen na levering te retourneren, moet Koper deze binnen 6 maanden na verzending in de originele 
verpakking en verzegelde staat retourneren. Software, op Koper afgestemde Goederen en Goederen in geopende verpakking, gelakte en niet-herbruikbare onderdelen 
kunnen niet worden geretourneerd. Goederen kunnen alleen worden geretourneerd met een autorisatienummer (RMA) dat voorafgaand aan de verzending naar Honeywell 
is verkregen van Honeywell. Het RMA-nummer is specifiek voor de Goederen en de te retourneren hoeveelheid en mag niet worden gebruikt om andere Goederen te 
retourneren. Als Honeywell instemt met het retourneren van Goederen, geeft Honeywell Koper een tegoed dat gelijk is aan het bedrag van de betaalde aankoopprijs minus 
een aftrek van € 100 als de waarde van de geretourneerde Goederen lager is dan € 1500 en een aftrek van € 200 als de waarde van de geretourneerde Goederen hoger is dan 
€ 1500 voor verwerking, testen, administratie en andere overheadkosten. De aftrek is niet van toepassing als de Goederen worden geretourneerd vanwege een tekortkoming 
van Honeywell. 
2.8 De leveringstermijn zal redelijkerwijs worden verlengd indien zich buiten de controle van Honeywell belemmeringen voordoen, zoals het ontbreken van officiële 
export-, import- of betalingsvergunningen, betalingsachterstanden, vertraagde verstrekking van technische gegevens, latere wijzigingen van de inkooporder, gevallen van 
"overmacht" zoals epidemieën, oorlog, revolutie, ernstige fabrieksverstoringen, ongevallen, arbeidsconflicten, te late of gebrekkige ontvangst van noodzakelijke 
grondstoffen of andere materialen, belangrijke werkstukken die  onbruikbaar worden, officiële maatregelen, natuurverschijnselen. Indien de overmachtssituatie langer dan 
90 dagen voortduurt, kan elke partij de inkooporder van Koper beëindigen. Als Koper de order beëindigt, betaalt Koper Honeywell voor werk dat vóór de beëindiging is 
uitgevoerd en voor alle redelijke kosten die Honeywell vóór de beëindiging heeft gemaakt. 
 
§ 3 Prijzen, betaling en eigendomsvoorbehoud 
 
3.1  De in de orderbevestiging van Honeywell overeengekomen prijzen zijn bindend tot het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, mits de Goederen 
binnen 3 maanden na de datum van de orderbevestiging worden geleverd of binnen een langere periode die uitdrukkelijk door Honeywell is overeengekomen. Als 
Honeywell wijzigingen in de order van Koper accepteert, zijn de op de leveringsdatum geldende prijzen en incidentele kosten van toepassing. Als de op een inkooporder 
vermelde prijzen afwijken van de offerte van Honeywell of van de huidige prijslijst van Honeywell als er geen offerte wordt gedaan, past Honeywell de prijzen 
dienovereenkomstig aan in haar orderbevestiging. 
3.2 Alle orders moeten een totale prijs hebben van ten minste € 250 (exclusief BTW). 
3.3 Tenzij schriftelijk anders geoffreerd aan Koper, zijn alle kosten voor diensten in overeenstemming met Honeywell’s prijslijst voor de betreffende diensten die van 
toepassing is op de datum van de orderbevestiging. De prijzen zijn exclusief extra kosten die vooraf aan Koper zijn medegedeeld, zoals voor reizen naar de locatie en 
werken buiten de normale kantooruren. 
3.4 Alle prijzen zijn exclusief (i) de op de factuurdatum geldende verkoop- en andere belastingen die aan alle prijzen worden toegevoegd en op elke factuur worden 
vermeld (tenzij Koper Honeywell een voor de belastingdienst aanvaardbaar vrijstellingscertificaat heeft verstrekt) en (ii) de kosten voor het recyclen van goederen die 
onder de Europese AEEA-richtlijn 2002/96/EG vallen, en deze kosten mogen bij de opgegeven prijzen worden opgeteld. 
3.5 Koper wordt uitdrukkelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van de betalingstermijn door middel van een afzonderlijk document of door middel van een e-mailbericht 
van Honeywell. Niet-tijdige betaling binnen de gestelde termijn vormt een wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst. Koper dient het gefactureerde bedrag te betalen 
zonder korting of verrekening van enige vordering, tenzij Honeywell uitdrukkelijk schriftelijk met een dergelijke verrekening heeft ingestemd. In geen geval is Koper 
gerechtigd om de betaling van de krachtens deze overeenkomst aan Honeywell verschuldigde bedragen op te schorten of in te houden. 
3.6 Koper dient alle bankkosten in verband met een betaling te betalen. Cheques en/of wissels worden alleen geaccepteerd met voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Honeywell en alle kosten in verband hiermee, met inbegrip van eventuele innings- en disconteringskosten, worden door Koper betaald. Cheques en/of wissels worden 
pas als betaling beschouwd wanneer zij zijn geïnd en het geld op de bankrekening van Honeywell is gestort. 
3.7 Een factuur wordt geacht te zijn betaald op de dag waarop Honeywell de betaling op haar bankrekening ontvangt. Koper dient alle kosten te betalen die Honeywell 
maakt voor het innen van verschuldigde betalingen, met inbegrip van eventuele advocaatkosten. Als Koper achterstallig is met een verschuldigde betaling (i) wordt over 
het verschuldigde de wettelijke handelsrente in rekening gebracht, (ii) worden alle door Koper aan Honeywell verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en worden 
alle kredietregelingen onmiddellijk stopgezet, (ii) worden alle toekomstige leveringen onmiddellijk opgeschort, (iii) heeft Honeywell het recht de uitvoering van de order 
op te schorten als de order waarvoor de betaling te laat is, betrekking heeft op leveringen in termijnen, en (iv) wordt Honeywell vrijgesteld van alle verplichtingen uit 
hoofde van toepasselijke productgaranties totdat de verschuldigde bedragen zijn betaald. In overeenstemming met artikel 2.2 behoudt Honeywell zich de eigendom van alle 
geleverde Goederen voor totdat de volledige betaling is verricht. 
3.8 Honeywell is niet verplicht om reserveonderdelen te bewaren voor goederen die zij niet meer produceert of distribueert, maar als de goederen door Honeywell worden 
gefabriceerd, zal Honeywell redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de goederen die de uit de productie genomen goederen vervangen compatibel zijn met 
deze goederen en zal Honeywell op verzoek van Koper vóór de datum waarop het product uit de productie wordt gehaald, Koper toestaan om de hoeveelheden van de uit 
de productie genomen goederen te kopen die hij redelijkerwijs nodig heeft. 
 



 

 

§ 4 Vrijwaring van Inbreuk 
 
4.1 Honeywell stemt ermee in (i) een claim, rechtszaak of procedure tegen Koper te verdedigen of te schikken die uitsluitend is gebaseerd op een claim dat door 
Honeywell krachtens deze overeenkomst geproduceerde Goederen rechtstreeks inbreuk maken op een octrooi of auteursrecht van een derde partij in de Europese Unie en 
(ii) kosten en schadevergoedingen te betalen die uiteindelijk aan de derde partij worden toegekend, op voorwaarde dat: i) Honeywell onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 
wordt gesteld van een dergelijke claim, ii) Honeywell de uitsluitende zeggenschap krijgt over een dergelijke verdediging of schikking met behulp van een door Honeywell 
gekozen deskundige en iii) Koper alle beschikbare informatie en assistentie aan Honeywell verstrekt. Omdat Honeywell de exclusieve zeggenschap heeft over het 
afhandelen van inbreukprocedures op grond van deze overeenkomst, is Honeywell in geen geval aansprakelijk voor de eventuele advocatenkosten van Koper. 
4.2 Honeywell is niet verantwoordelijk voor een schikking of compromis van een dergelijke claim van een derde partij zonder schriftelijke toestemming van Honeywell. 
Honeywell heeft geen verplichting met betrekking tot, en dit artikel 4 is niet van toepassing op enige claim van inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde 
partij (i) door Goederen die niet door Honeywell zijn geproduceerd of Goederen die zijn ontwikkeld volgens de aanwijzingen, het ontwerp, het proces of de specificatie van 
Koper, (ii) door de combinatie van Goederen met andere elementen indien een dergelijke inbreuk zonder een dergelijke combinatie had kunnen worden vermeden, (iii) 
door Goederen die zijn gewijzigd indien een dergelijke inbreuk door de ongewijzigde Goederen zou zijn vermeden, (iv) door Goederen die niet worden gebruikt voor hun 
normale doel, of (v) door software als die software niet de laatste versie van de door Honeywell vrijgegeven software is en aan Koper is geleverd. Koper stemt ermee in 
Honeywell te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, rechtszaken of procedures die voortvloeien uit dergelijke uitsluitingen die in dit 
artikel 4.2 worden genoemd, tenzij dit niet wordt veroorzaakt door het falen van Koper. 
4.3 Nadat een claim is ingediend of Honeywell denkt dat het waarschijnlijk is dat deze zal worden ingediend, of nadat een bevoegde rechtbank een gerechtelijk bevel 
heeft uitgevaardigd waartegen geen beroep kan worden aangetekend, heeft Honeywell te alle tijde de keuze om i) voor Koper het recht te verkrijgen om dergelijke 
Goederen te blijven gebruiken, ii) dergelijke Goederen te vervangen of te wijzigen op een wijze die geen verdere inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van 
derden en die de functionaliteit van de Goederen niet beïnvloedt. Als Honeywell dit niet binnen een redelijke termijn doet, accepteert Honeywell de retournering van 
dergelijke Goederen en restitueert zij de aankoopprijs minus 20% jaarlijkse afschrijving vanaf de verzenddatum. 
4.4 Het voorgaande vermeldt het exclusieve rechtsmiddel van Koper voor elke daadwerkelijke of vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 
 
§ 5 Software 
 
5.1 Het gebruik van software, indien afzonderlijk geleverd of geïnstalleerd op een geleverd Goed, wordt beheerst door de volgende voorwaarden, tenzij er een 
softwarelicentieovereenkomst met dergelijke software is meegeleverd. 
5.2 Op voorwaarde dat de Koper zich aan deze voorwaarden houdt, verleent Honeywell Koper een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve licentie om de objectcode van 
de software uitsluitend voor interne doeleinden van Koper te gebruiken. De licentie is beperkt tot het soort Goederen dat is gespecificeerd op de Koper’s inkooporder of 
Honeywell’s offerte of bevestiging. Ander gebruik is niet toegestaan. 
5.3 Koper mag niet proberen de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeywell over te dragen, in sublicentie te geven of opnieuw te distribueren, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Onverminderd het voorgaande mag Koper, als de software wordt geleverd met een Goed, zijn licentie op de software overdragen aan 
een derde partij in combinatie met de verkoop door Koper van het Goed waarop de software is geïnstalleerd. Koper heeft het recht om de software te kopiëren en back-up 
kopieën te maken voor zover dat nodig is voor het contractuele doel. Koper mag dergelijke software niet openbaar maken, distribueren of weergeven, noch op andere wijze 
aan anderen ter beschikking stellen (tenzij Honeywell hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven) of ongeoorloofd gebruik van de software toestaan. Koper heeft 
alleen het recht om de software omgekeerd te compileren, te wijzigen, te upgraden of op een andere manier aan te passen binnen het kader van de toepasselijke dwingende 
wetgeving inzake intellectueel eigendom. 
5.4 Honeywell kan deze licentie beëindigen als Koper deze voorwaarden schendt. 
5.5 Honeywell behoudt voor zichzelf (of, indien van toepassing, voor haar leveranciers) alle titel en eigendom van alle software die in het kader van deze overeenkomst 
wordt geleverd, die allemaal vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie bevat en waarvan het eigendomsrecht, zonder beperking, alle rechten op octrooien, auteursrechten, 
handelsmerken en bedrijfsgeheimen omvat. 
 
 
§ 6 Garantie 
 
6.1 Goederen (met uitzondering van software): Tenzij van tijd tot tijd in het garantiebeleid van Honeywell anders wordt vermeld, garandeert Honeywell dat alle door 
Honeywell geproduceerde Goederen gedurende 24 maanden na levering materieel zullen voldoen aan de gepubliceerde specificaties van Honeywell of aan de specificaties 
van Honeywell die specifiek voor de desbetreffende inkooporder zijn gegenereerd, tenzij in de aankoopdocumenten anders wordt vermeld. Goederen die door bedrijven 
buiten de Honeywell-groep worden geproduceerd, zijn gegarandeerd in overeenstemming met de gepubliceerde garantie van de desbetreffende fabrikant, voor zover 
Honeywell recht heeft op een dergelijke garantie. Goederen worden niet geaccepteerd voor retournering zonder een RMA-nummer dat voorafgaand aan de verzending naar 
Honeywell is verkregen. Goederen die niet aan de eisen voldoen, moeten vooruitbetaald naar Honeywell worden geretourneerd en Honeywell zal ze naar keuze van 
Honeywell repareren of vervangen en ze tegen de laagste kosten en vooruitbetaald retourneren. Artikelen die door gebruik zijn verontreinigd, worden niet als defect 
beschouwd vanwege verontreiniging. Gerepareerde, vervangen of opnieuw gekalibreerde Goederen worden gegarandeerd voor de rest van de ongebruikte garantietermijn 
of voor 90 dagen vanaf de leveringsdatum, afhankelijk van wat het langst duurt. In noodgevallen zal Honeywell vervangende onderdelen naar Koper verzenden voordat zij 
de te vervangen onderdelen van Koper ontvangt. Als Honeywell deze onderdelen niet binnen 30 dagen na verzending van de vervangende onderdelen vooruitbetaald 
ontvangt, moet Koper de op dat moment geldende prijs van Honeywell voor de vervangende onderdelen betalen. 
6.2 Software: Gelicentieerde software voldoet materieel aan de gepubliceerde gebruikersdocumentatie van Honeywell. Als Koper binnen 90 dagen na levering aan 
Koper Honeywell op de hoogte stelt van materieel niet-conforme gelicentieerde software en een beschrijving geeft waarmee de fout kan worden gecorrigeerd, zal 
Honeywell Koper voorzien van een correctie- of vervangingssoftware. 
Projectspecifieke toepassingssoftware zal voldoen aan de ontwerpen of specificaties van Honeywell die specifiek voor Koper zijn gegenereerd en waarmee de partijen 
schriftelijk hebben ingestemd. Als Koper Honeywell binnen 90 dagen na levering op de hoogte stelt van niet-conforme projectspecifieke toepassingssoftware en een 
beschrijving geeft waarmee de fout kan worden gecorrigeerd, zal Honeywell, naar keuze van Honeywell, (i) Koper voorzien van een correctie of vervanging van 
projectspecifieke toepassingssoftware, als dit wordt gemeld voordat de interne fabriekstest of de fabrieksacceptatietest wordt uitgevoerd, of (ii) instructies beschikbaar 
stellen aan Koper om Koper in staat te stellen de projectspecifieke toepassingssoftware te wijzigen.  
Garanties van externe leveranciers zijn van toepassing voor zover deze minder zijn dan de garanties die in deze voorwaarden (of het gepubliceerde garantiebeleid van 
Honeywell) worden beschreven. Honeywell garandeert dat de software vóór de levering aan Koper is gescand op virussen die bij Honeywell kende. Omdat er na levering 
virussen in de software kunnen worden geïntroduceerd, adviseert Honeywell Koper om de software regelmatig te scannen met bijgewerkte virusscansoftware. 
6.3 Diensten: Als Honeywell diensten aan Koper levert, met inbegrip van maar niet beperkt tot training of assistentie bij de configuratie en installatie van de Goederen, 
zal Honeywell deze diensten op een professionele manier leveren in overeenstemming met de algemeen aanvaarde standaardpraktijk in de sector. Alle verrichte diensten 
die niet aan deze norm voldoen, worden na schriftelijke kennisgeving door Koper door Honeywell gecorrigeerd, mits Honeywell deze kennisgeving binnen 30 dagen na de 
datum waarop de dienst is uitgevoerd, heeft ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door Honeywell, is Honeywell niet verantwoordelijk 
voor de toepassing en functionele geschiktheid van de aan Koper geleverde Goederen en software en is zij niet verder aansprakelijk jegens Koper met betrekking tot de 
levering van dergelijke diensten. 
6.4 Aanbevelingen: Aanbevelingen of hulp van Honeywell met betrekking tot het gebruik, het ontwerp, de toepassing of de werking van de Goederen mogen niet worden 
geïnterpreteerd als verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, en dergelijke informatie wordt door Koper op eigen risico en zonder enige 
verplichting of aansprakelijkheid jegens Honeywell geaccepteerd. 
6.5 Uitsluitingen: Deze garanties zijn niet van toepassing indien een tekortkoming of niet-conformiteit geheel of gedeeltelijk te wijten is aan: (i) oneigenlijk gebruik, 
toepassing, onderhoud (inclusief onderhoud door personen die geen geautoriseerde Honeywell onderhoudsleverancier zijn), het gebruik of de installatie van de Goederen of 
software, of blootstelling van de Goederen of software aan bedrijfsomgevingen buiten de specificaties van Honeywell vallen; (ii) wijzigingen van de Goederen of software 
op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke gebruikersdocumentatie of die niet anderszins schriftelijk door Honeywell zijn goedgekeurd; (iii) gebruik 
van de Goederen of software met apparatuur of software die niet schriftelijk door Honeywell is goedgekeurd; (iv) de combinatie of gebruik van de Goederen of software 
met incompatibele besturings- en signaleringsapparatuur of hulpproducten die op de Goederen of software kunnen worden aangesloten; (v) het verzuim van Koper om de 
nieuwste softwareversie  te gebruiken die door Honeywell beschikbaar is gesteld of om de vereiste of aanbevolen updates of patches toe te passen op andere software of 
apparaten in de netwerkomgeving van de Goederen. Alle kosten die Honeywell maakt voor het repareren van storingen of fouten die verband houden met deze acties 
worden door Koper vergoed tegen de op dat moment geldende prijzen van Honeywell en Koper vrijwaart Honeywell voor eventuele schade die Honeywell lijdt en die 
rechtstreeks verband houdt met dergelijke storingen of fouten. 



 

 

6.6 Beperkingen: De bovenstaande garanties zijn uitsluitend en exclusief. Honeywell of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor garanties die door de wet 
of anderszins worden geïmpliceerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, en Honeywell wijst 
deze garanties uitdrukkelijk van de hand. Honeywell garandeert niet dat de Goederen niet kunnen worden gecompromitteerd of omzeild of dat de Goederen persoonlijk 
letsel of verlies van eigendom door brand of anderszins zullen voorkomen. 
 
 
§ 7 Compliance 
 
7.1 Koper zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen van overheidsinstanties in landen met de juiste jurisdictie, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, de wetten van de Verenigde Staten of andere landen die de import of export van de Goederen reguleren en zal alle noodzakelijke import-/exportvergunningen 
verkrijgen in verband met eventuele latere import, export, wederuitvoer, overdracht en gebruik van alle Goederen, technologie en software die zijn aangeschaft, in licentie 
zijn gegeven en zijn ontvangen van Honeywell. 
7.2 Goederen en diensten die door Honeywell in het kader van deze overeenkomst worden geleverd, worden geproduceerd en geleverd in overeenstemming met alle 
toepasselijke wet- en regelgeving in Italië. Koper bevestigt dat hij ervoor zal zorgen dat alle Goederen voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten in het land waar ze 
zijn geïnstalleerd en dat ze op de juiste wijze worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid 
op het werk, en Koper zal Honeywell vrijwaren voor alle kosten, claims, acties of aansprakelijkheid die voortvloeien uit het niet nakomen van de voorgaande 
verplichtingen. 
7.3 Tenzij de kosten voor het recyclen van Goederen die onder de Europese AEEA-richtlijn 2002/96/EG vallen in overeenstemming met artikel 3.4 aan Koper in rekening 
zijn gebracht als de bepalingen van de AEEA-richtlijn 2002/96/EG zoals geïmplementeerd in een lokaal rechtsgebied van toepassing zijn op Goederen, zijn de financiering 
en organisatie van de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, met uitzondering van Goederen die volgens de Honeywell-catalogus "b2c" zijn, 
de verantwoordelijkheid van Koper die zich ertoe verbindt  zijn verplichtingen na te komen om Honeywell te vrijwaren van dergelijke aansprakelijkheden. Koper zal de 
inzameling, verwerking en recycling van de Goederen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving afhandelen en zal deze verplichting doorgeven aan de 
eindgebruiker van de Goederen en zal corresponderende documentatie aan Honeywell verstrekken. Koper zal ervoor zorgen dat Honeywell als fabrikant of importeur alle 
noodzakelijke informatie ontvangt om aan de verplichtingen uit hoofde van de AEEA-richtlijn te voldoen. Niet-nakoming van deze verplichtingen door Koper kan leiden 
tot de toepassing van strafrechtelijke sancties in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Koper stemt ermee in Honeywell te vrijwaren voor alle schade en 
andere financiële verliezen die Honeywell lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van Koper uit hoofde van dit artikel 7.3. 
7.4 Koper zal geen Goederen of software verkopen, overdragen, exporteren of herexporteren voor gebruik bij activiteiten die betrekking hebben op het ontwerp, de 
ontwikkeling, de productie, het gebruik of de opslag van nucleaire, chemische of biologische wapens of raketten, noch de Goederen of software gebruiken in een faciliteit 
die zich bezighoudt met activiteiten met betrekking tot dergelijke wapens of raketten. Bovendien mogen de Goederen of software niet worden gebruikt in verband met 
activiteiten waarbij sprake is van kernsplijting of -fusie of het gebruik of de behandeling van nucleair materiaal totdat Koper, zonder kosten voor Honeywell, een voor 
Honeywell aanvaardbare verzekeringsdekking, schadeloosstelling en verklaring van afstand van aansprakelijkheid, verhaal en subrogatie heeft, die naar het oordeel van 
Honeywell toereikend is om Honeywell tegen elke vorm van aansprakelijkheid te beschermen. 
 
§ 8 Aansprakelijkheidsbeperking 
 
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Honeywell jegens Koper of haar klanten is uitgesloten tenzij in dit artikel 8 anders is vermeld. De uitsluitingen en beperkingen van 
aansprakelijkheid in dit artikel 8 zijn van toepassing ongeacht de wijze waarop het verlies of de schade is veroorzaakt en uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld uit hoofde 
van wanprestatie, onrechtmatige daad, ongedaanmaking of anderszins). 
8.2 Honeywell is in geen geval aansprakelijk voor (i) indirecte of gevolgschade; (ii) schade als gevolg van bedrijfsonderbreking; (iii) winstderving; (iv) verlies van 
inkomsten; (v) verlies van gebruik van eigendommen of kapitaal; (vi) verlies van verwachte besparingen; (vii) verlies van gegevens; of (viii) reputatieschade. 
8.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.2, aanvaardt Honeywell aansprakelijkheid met betrekking tot een inkooporder of anderszins onder deze voorwaarden (inclusief 
voor een cybersecuritygebeurtenis), met dien verstande dat haar aansprakelijkheid in geen geval hoger zal zijn dan de contractprijs van de specifieke Goederen die 
aanleiding geven tot de claim. 
8.4 Geen van beide partijen zal haar aansprakelijkheid uitsluiten of beperken indien en voor zover (i) de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze 
partij of haar bedrijfsleiding of (ii) het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid volgens de wet (inclusief de wet op de productaansprakelijkheid) niet is toegestaan. De 
aansprakelijkheid van Honeywell met betrekking tot een gebrekkig product is zoals gespecificeerd in artikel 6. 
8.5 Honeywell is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de onjuiste behandeling of bediening van de Goederen of voor defecten of het niet 
functioneren van de Goederen als gevolg van het niet gebruiken door Koper van een softwareversie die de laatste door Honeywell beschikbaar gestelde softwareversie is of 
als gevolg van het niet toepassen van vereiste of aanbevolen updates of patches op enige andere software of apparaat in de netwerkomgeving van de Goederen.  
8.6 Koper erkent dat Honeywell niet verplicht is om enige vorm van cybersecurity of gegevensbescherming met betrekking tot de werking van de Goederen, software of 
de netwerkomgeving te bieden. Honeywell kan ervoor kiezen om op internetdiensten bij de Goederen aan te bieden en kan deze diensten te allen tijde wijzigen of 
annuleren. Honeywell is niet verplicht enige vorm van cybersecurity of gegevensbescherming met betrekking tot dergelijke internetdiensten te bieden. 
8.7 Koper vrijwaart Honeywell tegen alle claims, schade, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van advocatenkosten, die Honeywell maakt als gevolg van 
daadwerkelijke of dreigende schending van deze voorwaarden door Koper. 
 
 
§ 9 Verplichtingen van Koper met betrekking tot een cybersecuritygebeurtenis 
 
9.1 Om het onderzoek van Honeywell naar een cybersecuritygebeurtenis met betrekking tot de Goederen of software te vergemakkelijken, stemt Koper ermee in om met 
Honeywell samen te werken bij elk onderzoek, elke rechtszaak of andere actie die Honeywell noodzakelijk acht om haar rechten met betrekking tot een 
cybersecuritygebeurtenis te beschermen. 
9.2 Honeywell garandeert niet dat de Goederen of software compatibel is met specifieke hardware of software van derden, behalve zoals uitdrukkelijk gespecificeerd door 
Honeywell. Koper is verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van een bedrijfsomgeving die voldoet aan de door Honeywell gespecificeerde minimumnormen. 
Koper erkent en garandeert dat Koper een verplichting heeft om redelijke en passende beveiligingsmaatregelen te implementeren en te onderhouden met betrekking tot de 
Goederen of de software, de daarin gebruikte informatie en de netwerkomgeving. Deze verplichting omvat het naleven van de toepasselijke cybersecuritystandaarden en 
aanbevolen industriële praktijken, met inbegrip van die welke worden aanbevolen door een nationale instelling op het grondgebied van Koper. Als zich een 
cybersecuritygebeurtenis voordoet, dient Koper Honeywell hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Koper zal zich onmiddellijk tot het uiterste inspannen om een 
dergelijke cybersecuritygebeurtenis te detecteren, erop te reageren en het te herstellen. Koper dient redelijke stappen te ondernemen om een cybersecuritygebeurtenis 
onmiddellijk te verhelpen en verdere cybersecuritygebeurtenissen op zijn kosten te voorkomen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en 
standaarden. Koper stemt er verder mee in dat hij in zijn reactie op een cybersecuritygebeurtenis zijn uiterste best zal doen om forensische gegevens en bewijsmateriaal te 
bewaren. Koper zal dit forensisch bewijs en deze gegevens aan Honeywell verstrekken en beschikbaar stellen. 
9.3 Honeywell is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een cybersecuritygebeurtenis als gevolg van het niet naleven van deze voorwaarden door de 
Koper of het niet handhaven van redelijke en passende veiligheidsmaatregelen door Koper. 
9.4 Koper stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten en normen op het gebied van gegevensbeveiliging en mag geen pogingen doen om de in de 
Goederen geïntegreerde beveiligingscontroles van Honeywell te omzeilen of te verstoren. Koper zal Honeywell vrijwaren en schadeloosstellen voor het niet naleven van de 
toepasselijke wetten en normen op het gebied van gegevensbeveiliging door Koper. 
 
 
§ 10 Toepasselijk recht 
 
Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht, zij het dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 niet van toepassing is, en eventuele geschillen die voortvloeien uit de levering van Goederen zullen uitsluitend 
worden voorgelegd aan de rechtbank van Amsterdam, Nederland. 
 
§ 11 Overigen 
 



 

 

11.1 Partijen kunnen tijdens de uitvoering of voltooiing van een inkooporder vertrouwelijke informatie uitwisselen. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie of 
gegevens die door de ene partij (de bekendmakende partij) aan de andere partij (de ontvanger) worden verstrekt in welke vorm dan ook, met inbegrip van alle informatie of 
gegevens met betrekking tot de werking of functioneren van de Goederen en alle gegevens die door de Goederen worden gegenereerd die geaggregeerd en gede-
identificeert zijn. Dergelijke informatie of gegevens kunnen echter door Honeywell worden gebruikt in overeenstemming met artikel 11.2 hieronder. Alle vertrouwelijke 
gegevens blijven eigendom van de bekendmakende partij en worden door de ontvanger vertrouwelijk gehouden gedurende een periode van tien jaar na de datum van 
bekendmaking. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing op gegevens die: a) op het tijdstip van openbaarmaking publiekelijk bekend is of buiten de schuld van de 
ontvanger om bekend wordt, b) bij de ontvangen bekend is op het tijdstip van openbaarmaking door geen enkele onrechtmatige daad van de ontvanger, c) door de 
ontvanger van een derde wordt ontvangen zonder beperkingen die vergelijkbaar zijn met die in dit artikel 11.1, of d) door de ontvanger onafhankelijk wordt ontwikkeld. 
Elke partij behoudt het eigendom van haar vertrouwelijke informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten op octrooien, auteursrechten, handelsmerken en 
handelsgeheimen. Een ontvanger van vertrouwelijke gegevens mag dergelijke vertrouwelijke gegevens niet openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de bekendmakende partij, op voorwaarde dat Honeywell vertrouwelijke gegevens mag bekendmaken aan haar gelieerde bedrijven, werknemers, 
functionarissen, consultants, agenten en aannemers. 
11.2 Onder voorbehoud van naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming behoudt Honeywell zich het recht voor om alle 
gegevens en informatie die door of via de Goederen worden verzameld, gegenereerd, verwerkt of verzonden en alle gegevens en informatie die aan Honeywell worden 
verstrekt of verzonden met betrekking tot de werking of prestaties van de Goederen in geaggregeerde of geanonimiseerde vorm te gebruiken voor enig zakelijk doel, met 
inbegrip van product-, software- of serviceontwikkeling, marketing- of verkoopondersteuning of andere analytische doeleinden. Voor zover Honeywell niet de eigenaar is 
van dergelijke informatie of gegevens, verleent Koper Honeywell en de aan haar gelieerde bedrijven (of zal hij voor Honeywell en de aan haar gelieerde bedrijven de 
verlening van) een eeuwigdurend gebruiksrecht om dergelijke informatie en gegevens te gebruiken en er afgeleide werken van te maken voor enig rechtmatig doel. 
11.3 Honeywell zal de persoonsgegevens van Koper verwerken voor zover dit nodig is om de Goederen te verkopen en/of de diensten aan Koper te leveren en om te 
voldoen aan de verplichtingen van Honeywell op grond van een eventuele inkooporder en de toepasselijke wetgeving als gegevensverwerker. Honeywell zal de 
persoonsgegevens van Koper verwerken gedurende de periode van uitvoering van elke inkooporder van Koper, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en daarna. 
Koper als gegevensverwerker erkent en stemt ermee in dat Honeywell persoonsgegevens zal delen met aan haar gelieerde bedrijven en de persoonsgegevens kan doorgeven 
aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, waarbij een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd. 
11.4 Deze voorwaarden (met inbegrip van de op het voorblad vermelde voorwaarden) vormen de volledige overeenkomst tussen Honeywell en Koper en vervangen alle 
eerdere overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, en kunnen alleen worden gewijzigd door middel van een wederzijdse schriftelijke overeenkomst. Koper 
mag geen rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeywell. Honeywell mag haar 
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zonder toestemming van Koper uitbesteden. Geen enkele verklaring, garantie, handelswijze of handelsgebruik dat niet in 
deze overeenkomst is opgenomen of uitdrukkelijk is vermeld, is bindend voor Honeywell. Koppen en bijschriften dienen uitsluitend voor het gemak van de gebruiker en 
veranderen niets aan de betekenis of interpretatie van deze voorwaarden. Als Honeywell op enig moment gedurende enige periode verzuimt de bepalingen van deze 
voorwaarden te handhaven, mag dit niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of van het recht van Honeywell om elke 
bepaling daarna af te dwingen. Als wordt vastgesteld dat een bepaling in deze overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt de geldigheid en 
afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast en wordt de bepaling vervangen door een bepaling die qua inhoud vergelijkbaar is in termen die legaal, geldig en 
afdwingbaar zijn. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging, annulering of voltooiing van de order van Koper na acceptatie door Honeywell te blijven 
bestaan, blijven ook na beëindiging, annulering of voltooiing bestaan. Alle stenografische en schrijffouten moeten worden gecorrigeerd. Deze voorwaarden leveren geen 
voordeel op voor derden of geven geen recht om een bepaling of voorwaarde af te dwingen. Honeywell behoudt zich het recht voor om Koper per e-mail te informeren 
over soortgelijke producten, diensten of innovaties. Het verzenden van e-mails kan door Koper te allen tijde worden herroepen voor eventuele ontvangst van e-mail. 
11.5 De Nederlandstalige versie van deze voorwaarden prevaleert in geval van tegenstrijdigheid met eventuele vertalingen die voor het gemak zijn verstrekt. 
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