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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
1 OVEREENKOMST 
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (de “Voorwaarden”) betekent: “Verkoper” OMRON 

ELECTRONICS B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen, “Koper” de partij die een aanbieding van 
Verkoper aanvaardt of die een order voor levering van Producten door Verkoper aanvaard ziet en “Producten” 
alle producten, inclusief diensten, die Verkoper schriftelijk verklaart te zullen leveren aan Koper. In de 
Voorwaarden betekenen referenties aan verkoop tevens referenties aan leveringen, referenties aan Producten 
tevens referenties aan diensten, referenties aan de kwaliteit van Producten tevens referenties aan de kwaliteit 
van diensten, referenties aan de levering van Producten tevens referenties aan de uitvoering van diensten en 
referenties aan reparatie en/of vervanging tevens aan referenties aan corrigeren en/of oplossen.  

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders, bevestigingen, facturen en 
overeenkomsten tussen Verkoper en Koper. Algemene voorwaarden van Koper, hoe ook genaamd, worden 
uitdrukkelijk door Verkoper van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.  

1.3 Aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Orders van Koper zijn slechts verbindend voor Verkoper, indien 
deze door Verkoper schriftelijk bevestigd zijn.  

1.4 Pas na een schriftelijke bevestiging van Verkoper ontstaat een verbindende overeenkomst met Koper (de 
“Overeenkomst”). De afspraken zoals vastgelegd in de Overeenkomst, vervangen en gaan voor alle 
onderhandelingen, overeenkomsten en regelingen tussen Verkoper en Koper, tenzij hiervan bij schriftelijke 
overeenkomst is afgeweken.  

1.5 Informatie opgenomen in tekeningen, advertenties, catalogi en andere documenten van Verkoper, wordt 
verstrekt met als enige doel het bij benadering informeren van Koper over de Producten, zonder dat daarbij 
rechten en verplichtingen ontstaan van Verkoper jegens Koper. Iedere typ- of schrijffout, en iedere andere, 
vergelijkbare fout of gebrek in verkoopmateriaal, prijslijsten, facturen of andere van de zijde van Verkoper 
vervaardigde documenten kan worden hersteld door Verkoper en een dergelijke fout of gebrek zal niet leiden tot 
aansprakelijkheid van Verkoper.  
 

2  PRIJS EN BETALING 
2.1 Prijzen zijn in EURO en gebaseerd op levering franco aan huis in Nederland. Prijzen zijn exclusief 

omzetbelasting, montage en installatie, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Verkoper brengt 
administratiekosten ten bedrage van EURO 20,- (twintig euro) exclusief BTW in rekening bij Koper in geval van 
orders tot een factuurwaarde van EURO 300,- (driehonderd euro) exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

2.2 Voorzover niet anders is overeengekomen geldt dat betaling van het gefactureerde bedrag door de Koper dient 
te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum op een door Verkoper aan te geven wijze. Bij niet tijdige 
of niet volledige betaling is Koper van rechtswege in verzuim.  

2.3 Bij gedeeltelijke levering is Verkoper gerechtigd tot een evenredige gedeeltelijke betaling.  
2.4 Zonder afbreuk te doen aan andere rechten van Verkoper is Koper, indien er sprake is van verzuim, zonder 

nadere ingebrekestelling rente verschuldigd op het uitstaande bedrag van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke 
rente hoger is zodat deze geldt, waarbij overschrijding van de betalingstermijn met een deel van een maand zal 
gelden als overschrijding met een volledige maand. Rente is ook verschuldigd over niet betaalde rente.  

2.5 Koper is niet gerechtigd tot uitstel van betaling in het kader van verrekening van vorderingen of van een 
aanspraak of geschil betreffende kwaliteit van geleverde Producten of anderszins.  

2.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Koper zijn alle verplichtingen van Koper 
jegens Verkoper onmiddellijk opeisbaar. 

2.7 Indien Koper in verzuim is, is Koper aan Verkoper, onverminderd het voorgaande, tevens verschuldigd de ter 
incasso van de vordering door Verkoper gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder 
begrepen executiekosten.  

2.8 Indien de Koper op enigerlei wijze in verzuim is, is Verkoper gerechtigd haar verplichtingen jegens de Koper tot 
nader order op te schorten en, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, conform hetgeen bepaald is in 
artikel 9 van deze Voorwaarden.  
 

3 LEVERING 
3.1 Levering vindt plaats franco aan huis op het door Koper aangegeven adres, tenzij schriftelijk anders is 

overeenkomen.  
3.2 Levertijden en leveringstijdstippen gelden slechts als richtlijnen, tenzij Verkoper schriftelijk anders heeft 

aangegeven. Een door Verkoper aangegeven levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de 
Overeenkomst, dan wel, indien later, op de dag dat Verkoper in het bezit is van alle gegevens die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien geen levertijden of leveringstijdstippen zijn aangegeven of 
overeengekomen, gelden redelijke levertijden en leveringstijdstippen. Verkoper zal zich inspannen om de 
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levertijden en leveringstijdstippen in acht te nemen, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. 
Verkoper is echter steeds gerechtigd de levertijden en leveringstijdstippen eenzijdig aan te passen.  

3.3 Verkoper is gerechtigd tot gedeeltelijke levering. Koper is niet gerechtigd gedeeltelijke leveringen af te wijzen, 
vergoedingen te eisen en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij gedeeltelijke levering. 
Gedeeltelijke leveringen dienen pro rata betaald te worden door Koper.  

3.4 Indien Koper de levering van Producten niet aanvaardt of indien Verkoper niet in staat is de Producten tijdig te 
leveren omdat Koper Verkoper niet voldoende heeft geïnformeerd en/of niet beschikt over de benodigde 
vergunningen en toestemmingen, zullen vanaf het moment dat de Producten ter levering kunnen worden 
aangeboden (i) de Producten geacht worden geleverd te zijn aan Koper, (ii) de Producten voor risico van Koper 
zijn en (iii) de Producten op rekening van Koper door Verkoper opgeslagen worden totdat levering aan Koper 
plaatsvindt.  

3.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder directe schade, indirecte schade en gevolgschade 
(waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, winstderving en vermindering van goodwill), kosten en/of verliezen 
tengevolge van vertraging in de levering van Producten, noch zal Koper gerechtigd zijn in zulke gevallen tot 
beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de vertraging langer is dan 180 dagen.  
 

4 EIGENDOM EN RISICO 
4.1 Na levering zijn de Producten voor rekening en risico van Koper. Onverminderd het in artikel 3 gestelde, gaat de 

eigendom van de door Verkoper geleverde zaken eerst op de Koper over zodra deze aan Verkoper alle 
bedragen (inclusief omzetbelasting) heeft voldaan die de Koper aan Verkoper terzake van leveringen of 
anderszins verschuldigd is of wordt. Er ontstaat geen retentierecht voor Koper op Producten waarop een 
eigendomsvoorbehoud rust.  

4.2 Totdat volledige betaling is ontvangen door Verkoper, houdt Koper de Producten voor Verkoper. Koper draagt er 
zorg voor dat de Producten voor rekening van Koper worden opgeslagen, zodanig dat de Producten zichtbaar 
als eigendom van Verkoper zijn aan te merken. Tevens is Koper verplicht de Producten in goede staat te 
houden, de Producten te verzekeren in naam van Verkoper voor de volledige prijs en tegen elk risico en al 
hetgeen noodzakelijk is te doen om de rechten van Verkoper ten aanzien van de Producten veilig te stellen.  

4.3 Met betrekking tot Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust is Koper is slechts gerechtigd tot daden 
die tot de normale uitoefening van zijn bedrijf behoren. Koper is niet gerechtigd de Producten te bezwaren met 
pandrechten of andere rechten ten gunste van derden. 

4.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd haar eigendomsrechten uit te oefenen en de Producten waarop een 
eigendomsrecht rust terug te nemen zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Voor het 
geval Verkoper zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet 
herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden 
waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en deze terug te nemen. 
 

5 GARANTIES  
5.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Verkoper in voor de deugdelijkheid van de door haar 

geleverde Producten en voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een periode van 12 
maanden na levering van de Producten conform artikel 4 van deze Voorwaarden.  

5.2 Elke garantieaanspraak van Koper dient binnen 5 dagen na levering schriftelijk te worden medegedeeld aan 
Verkoper of, inden het gebrek niet kenbaar was bij redelijke inspectie, binnen een redelijke termijn na 
verwezenlijking van het gebrek maar nooit later dan 12 maanden na levering.  

5.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek aan de Producten ten gevolge van enige tekening, ontwerp, 
design of specificatie afkomstig van Koper, noch zal de garantie van artikel 5.1 van deze Voorwaarden gelden 
ten aanzien van enig defect ten gevolge van normale slijtage, opzettelijke beschadiging, verandering of reparatie 
zonder toestemming van Verkoper, het niet opvolgen van Verkoper’s aanwijzingen (mondeling en schriftelijk) 
en/of onzorgvuldige opslag, beheer, installatie en gebruik van de Producten.  

5.4 Koper is verantwoordelijk voor controle van de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de door Verkoper 
gegeven aanbevelingen, adviezen of andere informatie terzake van geschiktheid van de Producten voor 
specifieke toepassingen of anderszins. Dergelijke aanbevelingen, adviezen of informatie kunnen en mogen niet 
worden beschouwd als professioneel advies of oordeelkundig advies. Daardoor is Verkoper niet verantwoordelijk 
en/of aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het opvolgen of gebruik van dergelijke aanbevelingen 
advies of informatie.  

5.5 Indien Koper een terechte en tijdige aanspraak heeft gemaakt ten aanzien van een gebrek aan een Product ten 
gevolge van het niet nakomen van bovenstaande garantie door Verkoper, zal Verkoper ter hare keuze het 
Product waaraan het gebrek kleeft repareren of vervangen. Indien reparatie of vervanging commercieel 
redelijkerwijs niet verwacht mag worden van Verkoper, is Verkoper gerechtigd, in plaats van reparatie of 
vervanging, tot terugbetaling van de waarde van het Product waaraan het gebrek kleeft. In geval van het niet 
nakomen van bovenstaande garantie door Verkoper, maakt Koper alleen aanspraak op reparatie, vervanging of 
terugbetaling en Verkoper is jegens Koper niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade. Alle Producten 
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die door Verkoper in het kader van deze garantieregeling worden vervangen en teruggenomen worden 
eigendom van Verkoper. 

5.6 Behoudens de garanties opgenomen in deze Voorwaarden staat Verkoper nergens voor in en geeft zij geen 
verdere garanties (impliciet en expliciet) ten aanzien van de Producten, voorzover mogelijk onder het 
toepasselijke recht, zoals, maar niet gelimiteerd tot, geschiktheid van de Producten voor gekozen toepassingen 
en niet-strijdigheid met intellectuele eigendomsrechten van derden.  

5.7 De garanties opgenomen in deze Voorwaarden gelden niet voor Software geleverd door Verkoper. Deze 
software wordt geleverd “as is” en het gebruik van de software is volledig voor risico van Koper.  

5.8 In afwijking van het bepaalde 5.1, gelden voor Producten, inclusief software, door Verkoper van derden 
betrokken, de door deze derden gestelde garantiebepalingen. Verkoper zal deze garantiebepalingen op verzoek 
van Koper toezenden.  

5.9 Indien voorgaande bepalingen door een bevoegde rechterlijke instantie of overheidsinstelling vernietigd worden 
of nietig worden verklaard, dan stemt Koper er nu reeds mee in dat zij bij niet nakoming van de garanties 
opgenomen in deze Voorwaarden slechts aanspraak maakt op terugbetaling van de verkoopprijs van de 
Producten waaraan het gebrek kleeft.   
 

6 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEHEIMHOUDING 
6.1 Alle auteursrechten, octrooien, knowhow en andere bedrijfsgeheimen en alle andere informatie die Verkoper aan 

Koper, of diens vertegenwoordigers of werknemers ter beschikking stelt, blijven steeds eigendom van Verkoper 
en Koper is niet gerechtigd intellectuele eigendomsrechten of licenties op de Producten te registreren, aan te 
vragen of te verkrijgen noch is hij gerechtigd de Producten op enigerlei wijze te na te maken.  

6.2 Koper is, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na het einde hiervan, verplicht tot 
geheimhouding van de Producten almede van alle vertrouwelijke informatie van Verkoper (“Vertrouwelijke 
Informatie”). Het is Koper verboden de Vertrouwelijke Informatie op welke wijze dan ook ter beschikking te 
stellen aan of toegankelijk te maken voor een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Verkoper. Vertrouwelijke Informatie kan door Koper intern slechts verspreid worden onder de werknemers en/of 
bestuurders van Koper ten aanzien van wie het, in het kader van de nakoming van de verplichtingen van Koper 
uit de Overeenkomst, noodzakelijk is dat zij op de hoogte zijn van de Vertrouwelijke Informatie en die schriftelijk 
hebben aangegeven gebonden te zijn aan de onderhavige bepaling. Koper erkent dat elke schending van de 
onderhavige bepaling door werknemers en/of bestuurders van Koper zal gelden als een schending van deze 
bepaling door Koper. 

6.3 Koper garandeert dat hij de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in 
acht neemt met betrekking tot persoonlijke gegevens, door Koper aan Verkoper verstrekt. Koper erkent en 
garandeert expliciet dat de personen van wie de gegevens aan Verkoper zijn of worden verstrekt hierover 
voldoende zijn geïnformeerd en dat deze personen voor de verstrekking van hun gegevens aan Verkoper 
onvoorwaardelijk toestemming hebben gegeven. Koper vrijwaart Verkoper, de aan Verkoper gelieerde 
vennootschappen en klanten, voor aanspraken van derden, en voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten 
voor Verkoper, voortvloeiend uit of samenhangend met een overtreding van Koper van zijn verplichtingen uit de 
geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en/of een schending van de in 
deze paragraaf gegeven garanties.  
 

7 OVERDRAAGBAARHEID  
7.1 Koper is niet bevoegd de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen geheel of 

gedeeltelijk over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. 
7.2 Verkoper is bevoegd de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen geheel of 

gedeeltelijk over te dragen aan de aan hem gelieerde vennootschappen.  
 

8 OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID 
8.1 Verkoper schiet niet toerekenbaar tekort in zijn verplichting tot nakoming van de Overeenkomst en is niet 

aansprakelijk jegens Koper in het geval een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst het gevolg is 
van overmacht, zijnde een van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper 
redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. In aanvulling op het voorgaande zal in ieder geval, maar niet 
uitsluitend, sprake zijn van overmacht indien een van de navolgende omstandigheden de prestatie van Verkoper 
of van een van zijn leveranciers beïnvloedt: explosie, overstroming, storm, brand, extreme 
weersomstandigheden, epidemieën of ongevallen; (dreiging van) oorlog of vergelijkbare omstandigheden, 
opstand, burgerlijke ongeregeldheden; wetten, beperkingen, verordeningen, verboden, voorschriften, besluiten of 
maatregelen, uitgevaardigd door het bevoegd gezag; regelgeving op het gebied van de import of export; staking, 
uitsluiting, bedrijfsbezetting of andere acties van werknemers en/of werknemersorganisaties (waarbij ofwel 
werknemers van Verkoper betrokken zijn, ofwel werknemers van een derde); transportmoeilijkheden; 
moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen of brandstoffen of het inhuren van arbeidskrachten; en 
bedrijfsstoringen, stroomuitval of uitval van machines.  
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8.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale omvang van de aansprakelijkheid van Verkoper, voortvloeiend uit de 
Overeenkomst, uit onrechtmatige daad (onder andere door onzorgvuldig handelen of door handelen in strijd met 
wetgeving) of op enige andere wijze ontstaan als direct gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de 
Overeenkomst, zowel voor een afzonderlijke tekortkoming als voor een reeks elkaar opvolgende 
tekortkomingen, niet meer dan het door Koper aan Verkoper betaalde of te betalen bedrag, voortvloeiend uit de 
Overeenkomst.  

8.3 Met betrekking tot alle indirecte schade, voortvloeiend uit en/of samenhangend met de verkoop van Producten, 
(daaronder ondermeer, maar niet uitsluitend, begrepen alle gevolgschade, zoals geleden verlies, gederfde winst, 
schade als gevolg het terugroepen van een Product en andere (bedrijfs-)schade) is de aansprakelijkheid van 
Verkoper jegens Koper uitgesloten, ook als Verkoper van tevoren op de hoogte is gebracht van het risico van het 
ontstaan van deze schade.  

8.4 Koper vrijwaart Verkoper met betrekking tot alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de 
aansprakelijkheid van Verkoper in deze Voorwaarden in de verhouding met Koper is uitgesloten. 

8.5 Mocht de in dit artikel beschreven uitsluiting en/of beperking van de aansprakelijkheid in strijd zijn met het 
toepasselijke recht, dan wordt deze uitsluiting en/of beperking geacht te zijn vervangen door een uitsluiting en/of 
beperking die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke uitsluiting en/of beperking 
benadert.  
 

9 OPSCHORTING EN ONTBINDING 
9.1 In het geval dat sprake is van overmacht aan de zijde van Verkoper, zoals gedefinieerd in artikel 8.1 van deze 

Voorwaarden, en/of in het geval Koper ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst, is Verkoper, onverminderd eventuele andere uit deze Voorwaarden of uit de Overeenkomst 
voortvloeiende rechten en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele daardoor ontstane schade, 
gerechtigd zijn verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of om de Overeenkomst 
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zowel in het geval dat de nakoming blijvend of 
tijdelijk onmogelijk is als in het geval dat Koper in verzuim is. Koper wordt geacht in verzuim te zijn indien hij, 
onder andere, de uit de Overeenkomst of uit andere transacties voortvloeiende facturen niet tijdig betaalt; indien 
hij op andere wijze zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en verzuimt om binnen 10 dagen na de 
dag dat de tekortkoming door Verkoper is geconstateerd alsnog na te komen; indien Koper in staat van 
faillissement of in surseance van betaling verkeert; in geval van opschorting van betaling door Koper of 
beslaglegging bij Koper; indien een verandering in de zeggenschap van de onderneming van Koper Verkoper 
goede grond geeft te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of een hiermee 
samenhangende transactie zal kunnen voldoen en/of in iedere vergelijkbare situatie in het geval dat buitenlands 
recht op de Overeenkomst van toepassing is.  
 

10 SOFTWARE LICENTIE 
10.1 Indien het door Verkoper geleverde Product software omvat of bevat, verkrijgt de Koper hierbij het niet-

exclusieve, royalty vrije en tijdelijke gebruiksrecht om deze software te gebruiken voor alleen het doel waarvoor 
zij door Verkoper ter beschikking is gesteld. De broncode van de software zal in geen geval door Verkoper 
worden verstrekt. 

10.2 De software mag door de Koper slechts op of vanaf één computer, waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd 
tot, een werkstation, terminal of ander digitaal elektronisch apparaat, worden geïnstalleerd, geopend en gebruikt. 

10.3 De Koper is gerechtigd ten hoogste één veiligheidskopie van de software te vervaardigen onder de voorwaarde 
dat deze kopie alleen wordt aangewend ter vervanging van de origineel ter beschikking gestelde software. 

10.4 Behoudens schriftelijke goedkeuring vooraf door Verkoper is de Koper is niet gerechtigd de software aan een 
derde in gebruik te geven, te verhuren, in lease te geven, uit te lenen, te vervreemden, te verpanden of 
anderszins aan een derde ter beschikking te stellen. 

10.5 Het gebruiksrecht eindigt door mededeling daarvan door Verkoper aan Koper. Na beëindiging van het 
gebruiksrecht door Verkoper zal Koper het gebruik staken en gestaakt houden. 
 

11 PROEFLEVERINGEN 
11.1 Verkoper en Koper kunnen schriftelijk overeenkomen dat Producten voor een bepaalde periode (“de 

Proeftermijn”) ter beschikking gesteld worden ter beproeving door Koper. Al hetgeen is bepaald in artikel 4 geldt 
tevens voor Producten ter beschikking gesteld uit hoofde van dit artikel.  

11.2 Dienstverlening in het kader van een proefopstelling zal door Verkoper in rekening worden gebracht bij Koper, 
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

11.3 Indien de Producten niet voor het einde van de Proeftermijn onbeschadigd en in de originele verpakking door 
Verkoper van Koper ontvangen zijn, wordt geacht ten aanzien van deze Producten een overeenkomst tot koop 
tot stand te zijn gekomen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn en is Verkoper gerechtigd de 
Producten in rekening te brengen volgens de dan geldende prijzen. 
 

12 ALGEMENE BEPALINGEN 
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depotnummer 3/2010. 

12.1 Geen van de rechten van Verkoper, voortvloeiend uit de Overeenkomst, doet afbreuk aan een willekeurig ander 
recht van Verkoper, al dan niet voortvloeiend uit de Overeenkomst. Indien de Verkoper nalaat een beroep te 
doen op zijn rechten, of indien Verkoper dit met vertraging doet, dan mag dit niet worden begrepen als het doen 
van afstand van zijn rechten.  

12.2 Mededelingen van de ene aan de andere partij dienen schriftelijk te geschieden en dienen per fax of per 
aangetekende (lucht)post te worden verzonden aan het bij de verzendende partij laatstelijk bekende adres van 
de andere partij. Iedere partij zal de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van een wijziging van 
zijn faxnummer of van een adreswijziging. 

12.3 Het is de verplichting van Koper om op de hoogte te zijn van en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en 
regelgeving met betrekking tot het eigendom, het gebruik, de import, de export en/of de doorverkoop van 
Producten. 

12.4 Koper garandeert dat hij uit eigen beweging alle noodzakelijke maatregelen zal nemen en de instructies, zoals 
van tijd tot tijd gegeven door Omron, zal opvolgen, zodat de veiligheid van de verkochte Producten 
gecontroleerd kan worden. Koper zal hiertoe de documenten die nodig zijn om de Producten te kunnen traceren 
bewaren en zal een register van klachten met betrekking tot de verkochte Producten bijhouden. Op verzoek van 
Verkoper zal Koper alle noodzakelijke maatregelen nemen om op efficiënte wijze klanten te kunnen 
waarschuwen voor na de verkoop bekend geworden veiligheidsrisico’s en om de Producten op efficiënte wijze 
terug te kunnen roepen.  

12.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 
mochten worden door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden en, indien 
van toepassing, de rest van de bepaling in kwestie, volledig van toepassing.  
 

13 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
13.1 Op deze Voorwaarden en op alle Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper, is, zowel in de precontractuele 

als in de contractuele fase, Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) 
en de regels met betrekking tot het toepasselijke recht, voortvloeiend uit het Nederlands internationaal 
privaatrecht. De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien 
uit deze Voorwaarden of uit Overeenkomsten, gesloten op basis van deze Voorwaarden, tenzij dit in strijd is met 
dwingend recht. Niettemin heeft Verkoper het recht om Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de 
vestigingsplaats van Koper. 


