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1. DEFINITIES 
1.1 Onder 'Gelieerde Vennootschap' wordt verstaan: een onderneming die direct of indirect wordt beheerd door de 

uiteindelijke moedermaatschappij van de Verkoper, waarbij onder 'Zeggenschap' wordt verstaan: het vermogen 
van een persoon om zeggenschap te hebben in het doen en laten van een ander als gevolg van eigendom in 
aandelen, contract of anderszins. 

1.2 Onder 'Koper' wordt verstaan: de entiteit die wordt genoemd in de Opdrachtbevestiging die ermee instemt om 
de Goederen van de Verkoper te kopen. 

1.3 Onder ‘Voorwaarden’ wordt verstaan: de leveringsvoorwaarden zoals bepaald in dit document.  
1.4 Onder ‘Vertrouwelijke informatie’ wordt verstaan: informatie die wordt verstrekt door de Koper, de Verkoper of 

door een Gelieerde Vennootschap uit hoofde van het Contract. 
1.5 Onder 'Contract' wordt verstaan: een contract voor de levering van Goederen en/of Diensten door de Verkoper 

aan de Koper waarin deze Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging zijn opgenomen. 
1.6 Onder 'Leveringsplaats' wordt verstaan: de plaats van de levering van de Goederen en/of Diensten zoals 

beschreven in de Opdrachtbevestiging. 
1.7 Onder 'Goederen en/of Diensten' wordt verstaan: goederen, diensten en/of andere artikelen die de Verkoper 

overeenkomt te leveren aan de Koper als bepaald in de Opdrachtbevestiging. 
1.8 Onder 'Opdrachtbevestiging' wordt verstaan: de schriftelijke bevestiging van de Verkoper (waarin deze 

Voorwaarden zijn opgenomen) van een door de Koper geplaatste Opdracht voor de levering van Goederen 
en/of Diensten. 

1.9 Onder ‘Prijs’ wordt verstaan: het bedrag dat de Koper dient te betalen voor de Goederen en/of Diensten als 
bepaald in de Opdrachtbevestiging. 

1.10 Onder 'Verkoper' wordt verstaan: de entiteit die wordt genoemd in de Opdrachtbevestiging die ermee instemt 
om de Goederen aan de Koper te verkopen. 

2. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN 
2.1 Deze Voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle Contracten, met uitsluiting van andere voorwaarden, in 

welke vorm dan ook, die de Koper toepasselijk wil verklaren. Afwijkende of andersluidende voorwaarden van de 
Koper of van een derde partij zullen slechts van toepassing zijn voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen met de Verkoper. 

2.2 In het geval dat bijzondere voorwaarden worden overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper en deze 
worden opgenomen in het contract, zullen dergelijke bijzondere Voorwaarden prevaleren boven deze 
Voorwaarden. 

3. DE PRIJS EN BETALING 
3.1 Alle vermelde bedragen zijn exclusief belastingen, heffingen, rechten en leges, ongeacht de wijze waarop deze 

worden aangewezen of opgelegd, met inbegrip van maar niet beperkt tot omzetbelasting en loonheffingen die 
worden geheven of zijn gebaseerd op de Prijs (gezamenlijk aangeduid als 'Belastingen'). Belastingen die 
betrekking hebben op de Goederen en/of Diensten die worden gekocht uit hoofde van het Contract vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de Koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.2 De Prijs (of een deel hiervan) of een ander bedrag dat verschuldigd is uit hoofde van het Contract zal door de 
Koper te worden betaald en dient in beschikbare middelen te worden overgeschreven naar de schriftelijk door 
de Verkoper aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum. 

3.3 De Koper zal betalingen die hij uit hoofde van het Contract aan Verkoper verschuldigd is voldoen, zonder enige 
aftrek, hetzij op grond van verrekening, tegenvordering, korting, vermindering of anderszins.  

3.4 Vragen met betrekking tot facturen dienen binnen 5 dagen na de factuurdatum onder de aandacht van de 
Verkoper te worden gebracht. Indien de Koper in redelijkheid een factuur betwist, terwijl de Koper en Verkoper 
proberen tot een overeenkomst te komen over het bestreden bedrag, dient de Koper het onbestreden bedrag te 
betalen in overeenstemming met het tijdschema in Voorwaarde 3.2. Het resterende verschuldigde bedrag 
(indien van toepassing) dient door de Koper te worden betaald binnen 5 dagen nadat het geschil is beslecht of 
beëindigd. 

3.5 Rente ten gevolge van een te late betaling zal automatisch toenemen zonder dat enige voorafgaande 
ingebrekestelling vereist is en zal op een dagelijkse basis worden opgeteld, vanaf de datum waarop de betaling 
verschuldigd is totdat de Verkoper de volledige betaling in beschikbare middelen heeft ontvangen tegen de 
maximale wettelijke rente als wettelijk bepaald in het land waar de Verkoper is gevestigd, of (wanneer een 
dergelijke maximale wettelijke rente er niet is) tegen een dagelijks te berekenen percentage van 1,5% per 
maand. Bovendien zal de Koper redelijke kosten van de Verkoper voor het innen van achterstallige betalingen 
betalen. De Koper aanvaardt en stemt ermee in dat voornoemde vertragingsrente een echte voorafgaande 
schatting is van het verlies dat de Verkoper zal lijden in het geval dat de Koper de Prijs niet betaalt. 

3.6 Naast de andere middelen waarover de Verkoper kan beschikken, kan de Verkoper: (i) zonder kennisgeving 
een levering of verdere leveringen aan de Koper uit hoofde van een Contract opschorten, en/of (ii) aan de 
Koper bekendmaken dat onmiddellijke betaling is vereist voor Goederen die zijn geleverd door de Verkoper uit 
hoofde van een Contract, indien de Koper verzuimt een factuur te betalen binnen vijf (5) dagen nadat dit 
factuurbedrag opeisbaar wordt. 

3.7 De Verkoper heeft het recht om te betalen bedragen die hij verschuldigd is aan de Koper in te houden of hierop 
een bedrag in mindering te brengen waarvan de Verkoper in redelijkheid van mening is dat de Koper, uit hoofde 
van welk Contract dan ook, dit aan hem verschuldigd is. 

4. LEVERING  
4.1 Levering van Goederen en/of Diensten zal plaatsvinden op de Leveringsplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van de standaard verzend- en verpakkingswijzen van de Verkoper. 
4.2 De Tijden van de levering van Goederen en/of Diensten als gespecificeerd in het Contract zijn slechts 

ramingen, en zullen als zodanig geen wezenlijke of materiële Contractvoorwaarde vormen op grond waarvan de 
Koper het Contract kan annuleren of ontbinden of een schadevergoeding kan vorderen. 

4.3 De Verkoper mag de Goederen en/of Diensten afleveren in afzonderlijke leveringen.  Elke afzonderlijke levering 
zal worden gefactureerd en dient te worden betaald in overeenstemming met de bepalingen van het Contract. 
Een tekortkoming van de Verkoper om te leveren, of een vordering van de Koper met betrekking tot een of meer 
afzonderlijke leveringen in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal Koper niet het recht geven het 
Contract als een geheel als ontbonden te beschouwen. 

5. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 
5.1 De Verkoper garandeert dat de Goederen en/of Diensten op het moment van de levering wezenlijk 

overeenkomen met een door de Koper gegeven en met de Verkoper overeengekomen specificatie en dat deze 
voldoen aan de wettelijke eisen en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Andere garanties of voorwaarden 
(expliciet of impliciet) met betrekking tot de kwaliteit, staat, beschrijving, overeenstemming met een monster of 
geschiktheid voor een bepaald doel (al dan niet wettelijk bepaald), anders dan welke uitdrukkelijk zijn benoemd 
in het Contract, zijn, voor zover de wet dit toestaat, niet van toepassing op dit Contract (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, bevredigende 
kwaliteit en/of geschiktheid voor een bepaald doel). 

5.2 In het geval dat de Goederen en/of Diensten defect blijken te zijn binnen twaalf (12) maanden na de 
aanvaarding van de Goederen en/of Diensten ingevolge Voorwaarde 6, heeft de Koper het recht op herstel van 
een dergelijk defect ingevolge Voorwaarde 8. 

5.3 De aansprakelijkheid van de Verkoper op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of 
schending van een wettelijke plicht), onjuiste voorstelling van zaken of anderszins, ontstaan in verband met dit 
Contract, is beperkt tot de Prijs die volgens het Contract voor de Goederen en/of Diensten moet worden 
betaald. De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief 
nalatigheid), wettelijke verplichting of anderszins voor enige claim, schade, verlies of kosten in verband met 
(direct of indirect): verlies van winst; verlies van gebruik; verlies van verwachte contracten en/of besparingen; 
verlies van goodwill; verlies van kansen; verlies van onderneming en/of onderbreking van de onderneming of 
indirecte schade of gevolgschade of speciaal verlies of schade. 

5.4 Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid of sluit deze uit van de partijen voor overlijden of 
lichamelijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of voor aansprakelijkheid voor fraude of voor een 
frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt door de wet. 

6. AANVAARDING  
6.1 De Koper dient de Verkoper binnen 48 uur na levering aan de Koper op de hoogte te stellen van afwijkingen in 

de hoeveelheid geleverde Goederen of eventuele zichtbare gebreken aan de Goederen en/of Diensten in strijd 
met de garantiebepalingen in Voorwaarde 5.1.  

6.2 Indien de Koper de Verkoper niet in overeenstemming met Voorwaarde 6.1 op de hoogte stelt, zullen de 
Goederen en/of Diensten worden beschouwd als aanvaard door de Koper, waarna de Koper niet gerechtigd is 
om de Goederen en/of Diensten te weigeren of om claims in te dienen met betrekking tot het aantal geleverde 
Goederen. 

6.3 Indien er te veel Goederen worden geleverd, dienen deze door de Koper aan de Verkoper te worden 
geretourneerd voor rekening van de Verkoper. Eventueel te weinig geleverde Goederen worden door de 
Verkoper gecorrigeerd door een verlaging van de Prijs of door herstel, dit naar keuze en voor rekening van de 
Verkoper. 

7. EIGENDOM EN RISICO 
7.1 De Goederen zijn voor rekening en risico van de Koper vanaf het moment van levering. 
7.2 De eigendom van de Goederen zal niet overgaan van de Verkoper op de Koper totdat de Verkoper volledig en 

in beschikbare middelen alle bedragen heeft ontvangen die verschuldigd zijn met betrekking tot de Goederen.  
7.3 De Koper zal zorgdragen voor een duidelijk herkenbare aanduiding van de Goederen als eigendom van de 

Verkoper tot het moment waarop deze kunnen worden gemengd met andere goederen bij de normale 
bedrijfsvoering van de Koper. Deze Voorwaarde 7.3 is uitsluitend bedoeld voor de Verkoper en geeft de Koper 
niet het recht tot retourneren of het vereisen van het retourneren van niet-betaalde Goederen. 

7.4 Totdat de eigendom van de Goederen overgaat op de Koper, zal de Koper zorgdragen dat de Goederen vrij zijn 
van zekerheidsrechten, anders dan welke in het voordeel van de Verkoper zijn. 

7.5 Deze Voorwaarde 7 is van toepassing gedurende de looptijd van het Contract en na de beëindiging hiervan op 
het moment dat het van toepassing kan zijn. 

8. MOGELIJKHEDEN TOT VERHAAL VAN DE KOPER 
8.1 In geval van gebreken aan de Goederen en/of Diensten in strijd met de garantiebepalingen in Voorwaarde 5.1 

zal de Verkoper naar eigen inzicht en goeddunken de defecte Goederen en/of Diensten repareren of vervangen 
en/of de Diensten op eigen kosten opnieuw leveren, of de Koper een restitutie aanbieden van dat deel van de 
betaalde Prijs voor de gebrekkige Goederen en/of Diensten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele 
kosten die het verwijderen of opnieuw installeren van Goederen of andere artikelen of voor transportkosten die 
zijn verbonden aan de herstelwerkzaamheden die hoger zijn dan de kosten van het verzamelen van de 
gebrekkige Goederen vanaf de Leveringsplaats en het terugzenden van de herstelde Goederen naar de 
Leveringsplaats en/of een offshore-transport en/of accommodatiekosten die zijn verbonden aan het opnieuw 
uitvoeren van de Diensten. 

8.2 Indien bij inspectie van de Goederen en/of Diensten de Verkoper in redelijkheid van oordeel is dat Goederen 
en/of Diensten niet gebrekkig zijn of zijn beschadigd of op een andere wijze is veroorzaakt dat deze onbruikbaar 
zijn als gevolg van een handeling van de Koper en/of de eindgebruiker van de Goederen en/of Diensten, is de 

Verkoper niet verantwoordelijk voor herstel ingevolge Voorwaarde  8.1 en zal de Koper aan de Verkoper alle 
kosten vergoeden die zijn verbonden aan een dergelijke inspectie. 

8.3 De Koper erkent en aanvaardt dat de rechtsmiddelen als bepaald in deze Voorwaarde 8 de enige 
rechtsmiddelen van de Koper zijn voor de levering van gebrekkige Goederen en/of Diensten, en behoudens het 
bepaalde in Voorwaarde 8, heeft de Koper niet het recht om de Goederen en/of Diensten te retourneren naar de 
Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Verkoper. 

9. BEEINDIGING EN ANNULERING 
9.1 De Verkoper kan het Contract beëindigen met onmiddellijke ingang vanaf de datum van betekening van de 

schriftelijke mededeling aan de Koper: (i) ingeval de Koper een materiële en/of consistente inbreuk op zijn 
verplichtingen uit hoofde van het Contract heeft begaan en (ingeval de inbreuk kan worden hersteld) nalaat om 
deze inbreuk te herstellen binnen de redelijke termijn als aangegeven in de schriftelijke mededeling van de 
Verkoper, (ii) ingeval de Koper handelt met het gevolg of mogelijke gevolg dat de reputatie van de Verkoper 
wordt aangetast of die de belangen van de Verkoper schaadt of kan schaden, (iii) ingeval de Koper 
onvermogend is om zijn geldelijke verplichtingen na te komen of niet in staat is om zijn schulden te betalen of 
als een vereffenaar, curator of zaakwaarnemer (of soortgelijke persoon) wordt aangesteld met betrekking tot de 
bedrijfsvoering van de Koper, of is blootgesteld aan een soortgelijke insolventieprocedure, of indien de 
Verkoper, redelijk handelend, ernstige twijfels heeft over de solvabiliteit van de Koper; of (iv) ingeval de 
Verkoper een verandering in Zeggenschap ondergaat. 

9.2 Bij beëindiging van het Contract vanwege welke reden dan ook, zullen de rechten van de partijen op het 
moment van beëindiging en het voortbestaan van enige bepalingen zoals expliciet of impliciet overeengekomen, 
niet worden aangetast. 

9.3 De Koper mag geen Contract opschorten of annuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Verkoper. Wanneer de Verkoper instemt met het opschorten of annuleren van een Contract, zal de Koper de 
Verkoper vrijwaren voor alle aan de opschorting of annulering verbonden kosten (inclusief maar niet beperkt tot 
opslagkosten, verzekeringskosten, verzendkosten, herbevoorradingskosten en kosten voor beëindiging voor de 
Verkoper) die zijn gemaakt door de Verkoper. De duur van een schorsing zal niet meer dan drie (3) maanden 
zijn. 

10. WIJZIGING 
10.1 Een afwijking van het contract op verzoek van de Koper zal niet bindend zijn voor de Verkoper totdat de 

Verkoper schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijking (met inbegrip van het effect op de Prijs en het 
leveringsschema). 

10.2 De Verkoper kan een afwijking van de Contract verlangen indien een handeling of verzuim door de Koper een 
vertraging of extra kosten voor de Verkoper veroorzaakt. De Verkoper stelt de Koper schriftelijk op de hoogte 
van de verzochte afwijking (met inbegrip van de grond voor het verzoeken van een dergelijke afwijking), en de 
wijziging van de Prijs en/of het leveringsschema zullen redelijk zijn met inachtneming van de gevolgen van de 
handeling of nalatigheid van de Koper voor de Verkoper en/of zijn onderaannemers/toeleveranciers. Een 
dergelijke afwijking zal bindend zijn na de kennisgeving door de Verkoper uit hoofde van deze Voorwaarde. 

11. MEDEDELINGEN 
11.1 Mededelingen, van de ene partij aan de andere, uit hoofde van het Contract, dienen schriftelijk te worden 

gedaan en kunnen per persoonlijke levering of per post naar het adres van de andere partij worden gestuurd 
zoals in het Contract is vermeld.  

11.2 Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn betekend: (i) indien per persoonlijke levering, op het moment 
van levering; of (ii) indien per post, achtenveertig (48) uur nadat de envelop die het voornoemde bevat, is 
gepost. 

12. OVERDRACHT 
12.1 Het is de Koper niet toegestaan het Contract of een gedeelte van het Contract over te dragen, te 

subcontracteren of van de hand te doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. 
12.2 De Verkoper mag alle of een gedeelte van zijn verplichtingen die hij uit hoofde van het Contract heeft, 

overdragen of subcontracteren aan een persoon, bedrijf of onderneming. 

13. OVERMACHT 
13.1 De Verkoper behoudt het recht voor om de leveringsdatum uit te stellen of om een Contract te annuleren 

(zonder aansprakelijkheid jegens de Koper) en zal niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming 
in de nakoming van zijn verbintenissen uit hoofde van welk Contract dan ook, wanneer de Verkoper is 
verhinderd of vertraagd in de uitvoering van zijn activiteiten als gevolg van omstandigheden die in redelijkheid 
buiten de macht van de Verkoper liggen. 

14. VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
14.1 Iedere Partij (de Ontvangende Partij) zal bewerkstelligen dat alle Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk wordt 

gehouden die zij in haar bezit kan hebben en zal de Vertrouwelijke Informatie niet voor een ander doel 
gebruiken dan voor het vervullen van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract.  

14.2 De verplichtingen uit deze Voorwaarde 14 zijn niet van toepassing op informatie die:  (() openbaar is of zal zijn 
als gevolg van een handeling of nalaten van een ander dan de Verkoper; of (ii) de Verkoper verplicht is te 
openbaren op basis van een gerechtelijk bevel of een ander toezichthoudend orgaan van bevoegde jurisdictie; 
of (iii) die bekend wordt gemaakt aan de professionele adviseurs van de Ontvangende Partij, mits voor 
dergelijke adviseurs een geheimhoudingsplicht geldt die niet minder streng is dan als bepaald in deze 
Voorwaarde 14 (en de Ontvangende Partij zal aansprakelijk zijn voor inbreuk op de vertrouwelijkheid door haar 
professionele adviseurs). 

14.3 Geen van partijen zal persmededelingen doen of het Contract op enigerlei wijze publiceren zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. 

14.4 De Koper zal geen rechten, eigendom of belangen, in welke vorm dan ook, verwerven in of met betrekking tot 
de handelsmerken van de Verkoper, Gelieerde Vennootschappen of fabrikanten, op de Goederen of 
anderszins, of software ontwikkeld of geleverd door de Verkoper. Eigendom of eigendomsrecht van software 
ontwikkeld of geleverd door de Verkoper of een Gelieerde Vennootschap zal alleen overgaan op de Koper 
middels een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, waarin specifiek het eigendomsrecht worden bepaald, en 
alleen wanneer de Koper een specifieke en afzonderlijke factuur ontvangt voor dergelijke software. 

14.5 Deze Voorwaarde 14 is van toepassing gedurende de looptijd van het Contract en voor een periode van vijf (5) 
jaar na voltooiing van het Contract of de beëindiging hiervan op het moment dat het van toepassing kan zijn. 

15. RECHTEN VAN DERDEN 
15.1 Een entiteit die geen Gelieerde Vennootschap is of niet uitdrukkelijk is genoemd als Partij bij het Contract heeft 

niet het recht om voorwaarden in het Contract af te dwingen. 

16. SANCTIES EN BOYCOT 
16.1 De Koper mag niet handelen (of nalaten om te handelen in verband met een transactie) op enige wijze die in 

strijd is met, bestraft wordt onder of verboden is uit hoofde van wetten, regelgevingen, opdrachten, eisen, regels 
of vereisten van het land waarin de Verkoper is gevestigd of de Verenigde Staten, met betrekking tot enig type 
internationale boycot. 

16.2 De Koper mag niets doen dat ertoe leidt dat de Verkoper in overtreding is van wetten, regelgevingen, 
opdrachten, eisen, regels of vereisten met betrekking tot handssancties, internationale handelsbeperkingen, 
exportbeperkingen en vergelijkbare wetten van het land waarin de Verkoper gevestigd is, de Verenigde Naties, 
de Verenigde Staten of een ander relevant rechtsgebied. Evenmin zal de Koper verplicht zijn om enige 
verplichting uit hoofde van het Contract uit te voeren indien dit wel het geval is. 

17. CORRUPTIEBESTRIJDING 
17.1 De Koper garandeert en verklaart aan de Verkoper dat de Verkoper zich in de context van het Contract te 

houden aan alle toepasselijke wetten, regelgevingen, eisen, regels en/of officiële overheidsbepalingen en 
vereisten met betrekking tot omkoping of witwaspraktijken van het land waar de Verkoper is gevestigd, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of een ander relevant rechtsgebied. 

18. RECHT EN JURISDICTIE 
18.1 Ieder van partijen zal haar verplichtingen uit hoofde van het Contract uitvoeren in overeenstemming met alle 

toepasselijke wetten, statuten, regelgevingen en bepalingen die op enig moment van kracht zijn. 
18.2 Elke schending door de Koper van Voorwaarde 16, 17 of 18.1 zal worden beschouwd als een wezenlijke 

schending van het Contract. 
18.3 Op deze Voorwaarden en elk Contract is de wetgeving van het land waar de Verkoper is gevestigd van 

toepassing, en de Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in dit land 
(behalve indien de Verkoper is gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten). Indien de Verkoper is gevestigd 
in de Verenigde Arabische Emiraten, , zijn op deze Voorwaarden en elke Contract de wetten van Engeland van 
toepassing, en zullen eventuele vragen, claims of geschillen tussen de partijen worden berecht en definitief 
worden afgedaan bij arbitrage. Indien de Verkoper is gevestigd in Dubai (i) zal het Arbitragereglement van het 
DIFC-LCIA op de arbitrage van toepassing zijn, en (ii) zal de plaats van arbitrage, de gerechtelijke plaats, zijn 
gelegen in het Dubai International Financial Centre. Indien de Verkoper is gevestigd in Abu Dhabi (i) zullen op 
de arbitrage de procedurele voorschriften van het Abu Dhabi Commercial Conciliation & Arbitration Centre van 
toepassing zijn en (ii) zal de plaats van arbitrage, de gerechtelijke plaats, zijn gelegen in Abu Dhabi. 
Voorgenoemde arbitragevoorschriften worden geacht door verwijzing te zijn opgenomen in deze Voorwaarden. 
Het aantal arbiters is één. De taal die bij de arbitrage zal worden gebruikt is het Engels. De uitspraak die wordt 
gedaan door middel van het arbitrageproces is definitief en bindend voor de Partijen en kan via elke bevoegde 
rechtbank worden afgedwongen. 

18.4 Relevante wetgeving met betrekking tot de verkoop van Goederen en/of Diensten is niet van toepassing op het 
Contract, voor zover de wet dit toestaat. 

18.5 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van 
toepassing. 

18.6 In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Engels versie van deze Voorwaarden en een versie in een 
andere taal van deze Voorwaarden, zal de Engelse versie prevaleren. 

18.7 Indien wordt beslist dat een Voorwaarde van het Contract ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze ongeldige 
of onuitvoerbare Voorwaarde geacht te zijn afgesplitst van het contract en heeft deze geen invloed op de 
geldigheid of afdwingbaarheid van het overige deel van het contract. 


