
I.  Algemeen – mondelinge bijkomende overeenkomsten – offertes
1.  Voor onze leveringen en prestaties zijn uitsluitend onze volgende algemene voorwaarden 

van toepassing. Wij erkennen uw tegenstrijdige, afwijkende of algemene voorwaarden 
die in deze voorwaarden niet werden opgenomen niet, behalve indien wij er uitdrukkelijk 
schriftelijk mee hebben ingestemd. Dit geldt eveneens wanneer wij met kennis van tegen-
gestelde of in onze commerciële voorwaarden niet vastgelegde bepalingen de prestaties 
uitvoeren zonder voorbehoud.

2.  Onze commerciële voorwaarden zijn uitsluitend geldig ten opzichte van een ondernemer in 
de zin van.

3.  Onze commerciële medewerkers beschikken niet over het recht om mondeling bijkomende 
overeenkomsten te treffen.

4.  Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins werd overeengekomen, zijn onze levering – en 
prijsoffertes vrijblijvend. Een order wordt ten opzichte van ons pas bindend wanneer deze 
door ons schriftelijk is bevestigd of op afdoende wijze is aanvaard door leveringen of door 
het opstellen van een factuur.

5.  Illustraties, tekeningen, calculaties en overige product–, toepassing– of project gerelateer-
de documenten die waardevolle knowhow of waardevolle gegevens bevatten, blijven ons 
eigendom en zijn onderworpen aan ons auteursrecht, ook wanneer wij ze aan u toevertrou-
wen. Ze mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gerepro-
duceerd noch aan derden kenbaar gemaakt.

II.  Levering – levertijd – verlenging van de leveringstermijnen – gedeeltelijke  
uitvoering

1.  Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins werd overeengekomen, zijn de overeengekomen 
tijdsaanduidingen over de prestaties in principe geen vaste termijnen.

2.  De leveringstermijn gaat pas in wanneer alle details zijn opgehelderd en beide contractpart-
ners het eens zijn geworden over alle voorwaarden van de transactie. De leveringstermijnen 
zullen slechts kunnen worden nageleefd indien:

 – alle documenten die u moet leveren tijdig door ons worden ontvangen.
 – alle door u te bezorgen toestemmingen en vrijgaven tijdig worden verstrekt.
 – u uw contractplichten, in het bijzonder uw betalingsverplichtingen, volledig bent nageko-

men.
3.  Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins werd overeengekomen, wordt de leveringstermijn 

beschouwd als zijnde gerespecteerd indien de bedrijfsklare zending de fabriek binnen de 
overeengekomen leveringstermijn heeft verlaten.

4.  De leveringstermijn wordt op overeenkomstige wijze verlengd wanneer
 – het niet–naleven van de leveringstermijn kan worden toegeschreven aan een geval van    
    overmacht, dat wil zeggen een niet te voorziene gebeurtenis die wij niet kunnen beïnvloe 
    den en waarvoor wij ons niet hoeven te verantwoorden (bijvoorbeeld overheidsmaatrege
    len en – beschikkingen (waarbij het niet uitmaakt of deze al dan niet geldig zijn), brand, 
    overstroming, storm, explosie of een andere natuurramp, bedrijfsstoring, sociale onrust, 
    staking, lock–out of daaruit voortvloeiende uitsluiting). Dit geldt eveneens wanneer een 
    dergelijke gebeurtenis optreedt in de loop van een vertraging van de levering of bij één 
    van onze leveranciers;
 – door u over te maken noodzakelijke toestemmingen of documenten van u of derden niet 
   tijdig beschikbaar zijn;
 – u niet tijdig de vereiste aanwijzingen verstrekt.
5.  Voor zover zulks jegens u redelijk kan worden genoemd, beschikken wij over het recht om 

deelleveringen uit te voeren die wij u telkens afzonderlijk kunnen factureren.
6.  Indien de levering wordt vertraagd op uw wens of op basis van omstandigheden die aan u 

kunnen worden toegeschreven, beschikken wij over het recht om u na de kennisgeving van 
het voor verzending beschikbaar zijn van de goederen de kosten in rekening te brengen 
die ontstaan voor de opslag ervan, niet lager dan 0,5% van het factuurbedrag voor elke 
begonnen week, echter met een maximum van 10% van het factuurbedrag.

III.  Overmacht – terugtrekken – voorbehoud omwille van de juiste en tijdige levering 
door onze eigen leveranciers

1.  Indien wij als gevolg van een geval van overmacht (zie punt II. 4.) niet in staat zijn om de 
levering binnen een gepaste termijn uit te voeren, beschikken de beide partijen over het 
recht om zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken. Dit geldt eve-
neens bij de langdurige onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren waarvoor wij 
niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Voor een dergelijke terugtrekking kan geen 
schadevergoeding worden geëist. Indien één van de partijen overweegt om zich omwille 
van de genoemde redenen terug te trekken uit de overeenkomst, moet zij de andere partij 
hiervan onverwijld in kennis stellen.

2.  Wij worden ontslagen van onze leveringsverplichting wanneer wij buiten onze wil om niet 
tijdig van onze eigen leveranciers de correcte voor het nakomen van de overeenkomst be-
stelde goederen ontvangen.

IV.  Eigendomsvoorbehoud
 Tot op het ogenblik dat alle vorderingen die voortspruiten uit onze commerciële relatie voll-

edig zijn betaald blijven wij eigenaar van de geleverde goederen.
2.  Wij kunnen als producent rechten uitoefenen op een verbinding, vermenging of verwerking 

van de geleverde goederen, maar hierdoor ontstaan voor ons geen verplichtingen. Indien 
het (mede)eigendom verdwijnt als gevolg van verbinding, vermenging of verwerking, wordt 
al op dit ogenblik overeengekomen dat het (mede)eigendom in het nieuwe voorwerp

 evenredig met de verhouding van de factuurbedragen van de verbonden, vermengde of 
verwerkte producten op ons overgaat. U houdt de (mede)eigendom voor ons in bewaring, 
zonder daarvoor kosten te kunnen aanrekenen.

3.  Wederverkopers beschikken, tot bij de herroeping daarvan, over het recht tot wederver-
koop in het kader van normale economische activiteiten. Dit recht kunnen wij herroepen 
wanneer u de betalingen stopzet, wanneer u zich bevindt in een toestand van betalings-
achterstand, of wanneer reële aanduidingen bestaan voor een verslechtering van uw ver-
mogenstoestand in vergelijking met de toestand op het ogenblik van de afsluiting van de 
overeenkomst, dan wel andere gegevens na de afsluiting van de overeenkomst zijn opge-
treden die de veronderstelling rechtvaardigen dat onze aanspraak op de tegenprestaties 
als gevolg van een gebrekkige draagkracht in het gedrang is gekomen. Voor goederen 
waarvoor ons een (mede)-eigendomsrecht toekomt, staat u al op dit ogenblik als bewaren-
de maatregel uw vorderingen af die voortvloeien uit de wederverkoop of een andere rechts-
grond, tot het bedrag van de factuurwaarde van de overeenkomstige geleverde goederen. 
Indien wij zulks wensen, bent u verplicht om ons schriftelijk deze subrogatie te bevestigen. 
U beschikt, tot bij de herroeping daarvan, over het recht om in het kader van normale 
economische activiteiten de gecedeerde schuldvorderingen in eigen naam te innen. Deze 
toestemming tot inning kan worden ingetrokken in dezelfde omstandigheden als het recht 
tot wederverkoop in het kader van normale economische activiteiten.

4.  Inpandgevingen of eigendomsoverdracht tot zekerheid zijn niet toegelaten. Bij een inbes-
lagname of conservatoir beslag van derden moet u ons onverwijld in kennis stellen.

5.  Voor zover u dat wenst, geven wij de zekerheden naar onze keuze vrij, indien de waarde 
ervan onze vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

V.  Levervoorwaarden – overdracht van risico – Incoterms – transportverzekering
 Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins werd overeengekomen, geschiedt de levering “ex 

works” (Incoterms 2010) in de in onze offerte of onze aanvaarding genoemde plaats, of, 
indien onze offerte/onze aanvaarding geen plaats van bestemming vermeldt, “ex works” 
Neuhausen.

2.  Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins werd overeengekomen, gaat het risico van verlies of 
achteruitgang van de goederen door een ongeval op u over op het ogenblik van de over-

dracht van de goederen aan de transporteur, ten laatste evenwel op het ogenblik van het 
verlaten van het uitleveringsmagazijn. Dat geldt eveneens wanneer wij de levering op ons 
hebben genomen. Indien de verzending door uw fout wordt vertraagd, wordt het risico op 
u overgedragen op het ogenblik dat aan u wordt gemeld dat de goederen voor verzending 
beschikbaar zijn.

3.  Indien in de overeenkomst internationaal gangbare verzendings– en risicooverdrachtsclau-
sules worden gebruikt, moeten deze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de 
interpretatie van de in de commerciële wereld gebruikelijke contractuele formules (Inco-
terms 2010).

4.  Een transportverzekering wordt door ons slechts afgesloten na overeenkomst  
dienaangaande en op uw kosten.

VI. Ondeugdelijke goederen – kennisgevingsverplichtingen
1.  Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins werd overeengekomen, zijn de toestand en de ge-

bruiksgeschiktheid uitsluitend en definitief beschreven in het gegevensblad bij elk product 
of in de gebruikshandleiding bij elk product.

2.  Wij zijn het erover eens, dat in het geval van vordering na gebrekkige uitvoering (verbetering 
achteraf of bijkomende levering) de goedkopere variant wordt gekozen, voor zover daaruit 
geen nadelen voor u voortvloeien. 

3.  Bezwaren als gevolg van onvolledige of onjuiste levering moeten onverwijld schriftelijk aan 
ons worden meegedeeld, ten laatste evenwel binnen één week na de levering (bij zichtbare 
gebreken) of na de ontdekking van het gebrek. Indien dat niet gebeurt, bestaat geen recht 
op vordering als gevolg van gebrekkige levering.

4.  Vorderingen als gevolg van een gebrekkige levering van producten die vrij zijn van slijta-
ge (inductieve sensoren, industriële RFID–systemen, magneetveldsensoren, capacitieve 
sensoren en magneto–inductieve wegsensoren) verjaren binnen de 24 maand na de over-
dracht van het risico. Vorderingen als gevolg van gebrekkige levering van producten die 
aan slijtage onderhevig zijn (opto–elektronische sensoren, micropuls wegsensoren, mecha-
nische sensoren, remote sensoren (inductive couplers), bussystemen, magneetband–leng-
temeetsystemen en toebehoren) verjaren binnen de 12 maand na de overdracht van het 
risico.

5.  Voor zover voor een product een bepaald aantal bedieningen of een zekere periodetijd 
werd overeengekomen, geldt deze bepaling maximaal tot op het ogenblik dat de in het 
vorige punt VI.4. genoemde verjaringstermijnen verstreken zijn. Indien het voor een pro-
duct bepaalde aantal bedieningen of de schakelingen wordt bereikt vóór het verstrijken 
van de in het vorige punt VI.4. genoemde verjaringstermijnen, worden daarmee alle uit een 
dergelijke overeenkomst voortvloeiende rechten beëindigd. Overigens treedt de overeen-
komst van een bepaald aantal bedieningen of schakelingen slechts in werking wanneer het 
product wordt gebruikt in overeenstemming met de in het bijhorende gegevensblad of de 
bijhorende gebruikshandleiding beschreven omgevingsomstandigheden.

6.  Vorderingen als gevolg van gebrekkige levering van producten zijn onder andere uitgeslo-
ten in het geval van:

 – niet tijdig of correct onderzoek en niet tijdige of correcte kennisgeving van het gebrek in 
    overeenstemming met de bepalingen van punt VI.3.;
 – ongeoorloofde aanpassing achteraf van de geleverde goederen, behalve wanneer kan  
    worden aangetoond dat het gebrek niet is ontstaan als gevolg van deze aanpassingen;
 – gebreken die zijn ontstaan door natuurlijke slijtage, ongeoorloofd gebruik of onjuiste 
    opslag.
7.  U kunt uitsluitend een schadevergoeding eisen met inachtneming van de bepalingen van 

punt VIII.

VII. Industriële–eigendomsrechten en auteursrechten – juridische fouten
1.  Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins werd overeengekomen, zijn wij enkel in het land van 

de plaats van productie en levering verplicht om de leveringen vrij van industriële–eigen-
domsrechten van derden (hierna “beschermende rechten” genoemd) uit te voeren. Als “be-
schermende rechten” in deze zin gelden octrooien, industriële ontwerpen en modellen,

 merken, met inbegrip van de aanvragen daarvan, en auteursrechten. Voor zover een derde 
als gevolg van een inbreuk op beschermende rechten van door ons gedane, in het kader 
van de overeenkomst gebruikte leveringen een gerechtvaardigde vordering tegen u indient, 
zijn wij ten opzichte van u aansprakelijk binnen de in punt VI.4. bepaalde termijn en wel als

 beschreven in wat volgt.
2.  Wij zullen naar eigen keuze en op onze kosten voor de betrokken leveringen ofwel een ge-

bruiksrecht verkrijgen, ze op een zodanige wijze veranderen dat geen inbreuk meer wordt 
gepleegd op de beschermende rechten, ofwel ze omwisselen. Indien wij daartoe niet op 
een redelijke wijze in staat zijn, kunt u uw wettelijke terugtrekkings– en verminderingsrech-
ten uitoefenen. Onze verplichting tot schadevergoeding geldt in overeenstemming met de 
bepalingen van punt VIII.

3.  De hiervoor genoemde verplichtingen bestaan uitsluitend indien u ons onverwijld schriftelijk  
in kennis stelt over de door de derde geldend gemaakte aanspraken, een inbreuk niet er-
kend hebt, en ons alle verdedigingsmaatregelen en onderhandelingen met het oog op het 
bereiken van een schikking voorbehouden blijven.

4.  U kunt geen aanspraken maken voor zover de inbreuk op de beschermende rechten aan u 
moet worden toegeschreven.

5.  U kunt evenmin enige aanspraken maken voor zover de inbreuk op de beschermende 
rechten wordt veroorzaakt door uw specifieke eisen, door een door ons onvoorzienbaar 
gebruik, of door het feit dat de geleverde goederen achteraf door u werden aangepast.

6.  Verdergaande of andere dan in dit punt VII. geregelde aanspraken tegen ons of onze agen-
ten als gevolg van een juridische fout zijn uitgesloten.

7.  Voor zover in samenhang met de contractuele verplichtingen een voor een beschermend 
recht in aanmerking komende gebeurtenis ontstaat, behoren alle uit deze gebeurtenis 
voortvloeiende beschermende rechten uitsluitend aan ons toe, behalve in het geval dat u in 
belangrijke mate hebt deelgenomen aan het ontstaan van deze gebeurtenis. In dit geval of 
in alle overige gevallen waarbij een voor een beschermend recht in aanmerking komende 
gebeurtenis ontstaat, zijn wij het erover eens dat ons ten minste een kosteloos, ruimtelijk, 
tijdelijk en inhoudelijk onbegrensd niet-uitsluitend gebruiksrecht toekomt.

VIII. Aansprakelijkheid
1.  Wij zijn aansprakelijk tot schadevergoeding en tot vergoeding van gemaakte onkosten 

(hierna “schadevergoeding” genoemd) als gevolg van gebreken in de geleverde goederen 
of geleverde prestaties of als gevolg van een inbreuk op andere contractuele dan wel ex-
tracontractuele verplichtingen, in het geval van een onrechtmatige daad, enkel bij opzet of 
grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing bij schade aan 
het leven, het lichaam of de gezondheid, bij de overname van een waarborg of een zakelijk 
risico, bij een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen evenals bij de aansprakelij-
kheid in overeenstemming met de productaansprakelijkheidswetgeving. 

2.  De schadevergoeding als gevolg van een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen 
is beperkt tot de vergoeding van de schade die wij op het ogenblik van de afsluiting van de 
overeenkomst op grond van de voor ons kenbare omstandigheden hadden moeten kun-
nen voorzien als mogelijke gevolgen (hierna “voor de overeenkomst typische schade” ge-
noemd), voor zover geen sprake is van een aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijkheid 
of een grove nalatigheid of als gevolg van schade van het leven, het lichaam of de gezond-
heid, bij de overname van een waarborg of een zakelijk risico, of in overeenstemming met 
de productaansprakelijkheidswetgeving.

3.  Als voor de overeenkomst typische schade in de zin van punt VIII.2. geldt:
 (a) per schadegeval: schade maximaal ter hoogte van de netto–inkoopprijs van de  

betrokken overeenkomst;
 (b) per kalenderjaar: schade maximaal ter hoogte van de netto–omzet waarvoor u in het 
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     vorige kalenderjaar producten van ons hebt aangekocht. In het eerste jaar van de    
     overeenkomst schade maximaal ter hoogte van de omzet waarvoor u tot bij het optreden 
     van het schadegeval producten van ons hebt aangekocht. 
 In geen enkel geval wordt als voor de overeenkomst typische schade in de zin van punt 

VIII.2. indirecte schade bedoeld (bijvoorbeeld gederfde winsten of schade die voortvloeit uit 
productieonderbrekingen).

4.  Zonder afbreuk te doen aan punt VIII.3. moet bij de vaststelling van een bedrag dat wij 
u moeten betalen als schadevergoeding redelijkerwijs in ons voordeel rekening worden 
gehouden met onze economische situatie, met de aard, de omvang en de duur van de 
commerciële relatie, met een eventuele bijdrage van uwentwege tot de veroorzaking en/of 
de tekortkomingen, en met een bijzonder ongunstige inbouwsituatie van het product. In het 
bijzonder moeten de schadevergoedingen, kosten en vergoedingen die van ons worden 
verlangd in een redelijke verhouding staan tot de waarde van het product.

5.  Alle aansprakelijkheidsbeperkingen gelden in dezelfde mate voor de agenten en de mede-
werkers.

IX.  Prijzen 
Onze prijzen zijn nettoprijzen. Zij gelden af fabriek. Wij rekenen kosten voor de verpakking, 
het transport en de verzekering bijkomend aan, voor zover niet uitdrukkelijk anderszins 
werd overeengekomen.

X.  Betalingsvoorwaarden – verrekening – zekerheden – overdracht
1.  Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins werd overeengekomen, is een factuur betaalbaar 

bij ontvangst, zonder compensatie of vermindering, en zal betaald worden binnen de dertig 
(30) dagen vanaf de factuurdatum, door middel van overschrijving, tenzij wij andere beta-
lingsvoorwaarden hebben bepaald. Betaling door middel van cheque of wissel wordt enkel 
aanvaard mits uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ons. De kosten 
van betaling (waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van overschrijving) zijn steeds voor 
rekening van U.

2.  Wij behouden ons het recht voor om leveringen op te schorten wanneer de betaling niet 
ontvangen is in overeenstemming met artikel X 1., in overeenstemming met andere schrift-
elijk overeengekomen betalingstermijnen of indien er indicaties zijn van een verslechterde 
financiële situatie van U. Alle facturen die onbetaald zijn op hun vervaldatum, zullen zonder

 voorafgaande kennisgeving van rechtswege vanaf de factuurdatum verhoogd worden met 
interest van 10% per jaar, die verschuldigd is op maandbasis. Bovendien zal van rechts-
wege een schadevergoeding verschuldigd zijn voor kosten van invordering zonder afbreuk 
te doen aan het recht van de Verkoper om volledige schadevergoeding te eisen voor de 
effectief geleden schade. Alle openstaande facturen worden van rechtswege opeisbaar

 wanneer U niet tijdig betaald heeft of wanneer U op een andere manier de bepalingen van 
deze voorwaarden niet nakomt.

3.  Een verrekening van uw vordering met de onze is uitsluitend toegelaten indien uw vorde-
ringen door ons werden erkend, niet–bestreden zijn of bij gewijsde werden vastgesteld. 
Hetzelfde geldt voor retentierechten. U beschikt bovendien enkel over het recht een reten-
tierecht uit te oefenen voor zover uw tegenvordering voortvloeit uit dezelfde contractuele 
verhouding.

4.  Bij reële elementen die wijzen op een verslechtering van de vermogenstoestand na het afs-
luiten van de overeenkomst of wanneer andere feiten na het afsluiten van de overeenkomst 
zich voordoen of duidelijk worden, en die de veronderstelling rechtvaardigen dat onze aan-
spraak op de tegenprestatie als gevolg van een ontbrekende draagkracht in het gedrang 
komt, beschikken wij over het recht om voor onze leveringen redelijke zekerheden

 te verlangen en/of eventueel toegestane betalingsdoelstellingen, ook voor andere vorderin-
gen, te herroepen. Indien u de door ons gevorderde redelijke zekerheden niet binnen een 
redelijke termijn levert, kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken.

5.  Een overdracht van rechten uit deze contractuele verhouding kan uitsluitend geschieden na 
onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Op het verstrekken van een dergelijke toes-
temming kan geen aanspraak worden gemaakt.

XI.  Plaats van uitvoering – bevoegde rechterlijke instantie – toepasbaar recht
 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming 

met het recht van België, de VN Conventie voor de Internationale Verkoop van Goederen is 
uitgesloten. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor alle betwistingen die

 voortvloeien uit en of verband houden met deze voorwaarden, of in verband met eender 
welke bestelling, contract, levering van goederen of diensten tussen U en ons. Niettemin 
behouden de wij ons het recht voor om U te dagvaarden op uw maatschappelijke zetel.

 Bijkomende bepalingen met betrekking tot software
 Voor zover wij u als elementen van onze leveringen of in verband daarmee software (hierna 

“software” genoemd) – tegen betaling of kosteloos – ter beschikking stellen, zijn aanvullend 
de volgende bepalingen van toepassing, waarbij in het geval van tegenstrijdigheid tussen 
de hiervoor vermelde en de volgende regelingen met betrekking tot de software de volgen-
de regelingen prioriteit genieten.

XII. Gebruiksrechten
1.  Wij kennen u het niet–exclusieve recht toe om de software voor het beoogde doel te ge-

bruiken. De omvang van het voor het beoogde doel gebruik blijkt uit het gegevensblad bij 
de betrokken software of uit de gebruikshandleiding bij de betrokken software. Het ge-
bruiksrecht is begrensd tot de overeengekomen tijdsduur; indien geen dergelijke overeen-
komst werd getroffen is het gebruiksrecht onbegrensd.

2.  U mag de software uitsluitend gebruiken met de hardware genoemd in het gegevensblad 
of de gebruikshandleiding; indien geen dergelijke vermelding wordt gemaakt alleen samen 
met de hardware geleverd bij de software. Het gebruik van de software op een ander to-
estel moet voorafgaand schriftelijk door ons worden goedgekeurd. In het geval van een 
schuldige inbreuk op deze verplichting beschikken wij over het recht om een redelijke bijko-
mende vergoeding te eisen, zonder afbreuk te doen aan verdergaande aanspraken.

3.  In het geval dat in het gegevensblad of in de gebruikshandleiding meerdere toestellen wor-
den genoemd, beschikt u over het recht om de software op slechts één van deze toestel-
len tegelijk te gebruiken (enkelvoudige licentie), voor zover niet uitzonderlijk een meervou-
dige licentie (zie ook punt XII.12.) werd toegekend. Indien zich op één toestel meerdere 
arbeidsplaatsen bevinden waarop de software zelfstandig kan worden gebruikt, geldt de 
enkelvoudige licentie slechts voor één van deze arbeidsplaatsen.

4.  De software wordt uitsluitend doorgegeven in een voor de machine leesbare vorm (object 
code).

5.  U beschikt enkel over het recht om van deze software een kopie te maken die voor be-
veiligingsdoeleinden wordt gebruikt (veiligheidskopie). Voor het overige mag u de software 
enkel kopiëren indien uitzonderlijk een meervoudige licentie werd toegekend.

6.  Behalve in de gevallen van § 69e van de Duitse Auteurswet (decompilatie) beschikt u niet 
over het recht om de software te veranderen, reverse– engineering door te voeren of delen 
eruit te nemen. U mag geen alfanumerieke of andere identificatie van gegevensdragers ver-
wijderen en moet deze op elke veiligheidskopie onveranderd overnemen.

7.  Wij kennen u het – bij optreden van een zwaarwichtige reden herroepbare – recht toe om 
het gebruiksrecht van de software over te dragen op derden. Het doorgeven aan derden 
mag uitsluitend plaatsvinden samen met het toestel dat u in combinatie met de software 
hebt verworven. In het geval van een overdracht van het gebruikrecht aan een derde dient 
u ervoor te zorgen dat aan de derde geen verdergaande gebruiksrechten van de software 
worden toegekend dan waarop u aanspraak kunt maken als gevolg van deze commerciële 
voorwaarden en het bijhorende gegevensblad of de bijhorende gebruikshandleiding, en dat 
aan de derde ten minste de uit deze commerciële voorwaarden bestaande verplichtingen 
worden opgelegd. In het geval van een overdracht mag u geen kopieën van de software 

behouden.
8.  U beschikt niet over het recht om onderlicenties toe te kennen.
9.  Indien u de software ter beschikking stelt aan een derde, staat u in voor de naleving van 

eventuele uitvoervoorwaarden en moet u ons in het geval van een schuldige inbreuk in dit 
opzicht vrijstellen van alle daaruit voortvloeiende plichten en aanspraken.

10. Voor zover wij u software ter beschikking stellen waarvoor wij slechts een afgeleid gebru-
iksrecht bezitten (vreemde software) zijn bijkomend en met prioriteit ten opzichte van de 
bepalingen van dit punt XII de tussen ons en de verstrekker van de licentie overeengeko-
men gebruiksvoorwaarden van toepassing. Indien en voor zover wij u open source soft-
ware ter beschikking stellen, zijn bijkomend en met prioriteit ten opzichte van de bepa-
lingen van dit punt XII de gebruiksvoorwaarden van toepassing die gelden voor de open 
source software. Wij zullen in het gegevensblad of de gebruikshandleiding wijzen op het 
bestaan en de gebruiksvoorwaarden van de ter beschikking gestelde vreemde software en 
open source software, en u indien u dat wenst de gebruiksvoorwaarden meedelen. Bij een 
inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden beschikt naast ons ook onze licentiegever over het 
recht om daaruit ontstane aanspraken en rechten in eigen naam geldend te maken.

11. Voor het gebruik van de software op meer dan één toestel of op meer dan één arbeid-
splaats tegelijk, hebt u een afzonderlijk overeen te komen gebruiksrecht nodig. Hetzelfde 
geldt voor het gebruik van de software in een netwerk, ook indien hierbij de software niet 
wordt gekopieerd. In de genoemde gevallen (hierna “meervoudige licentie” genoemd) gel-
den bijkomend en met prioriteit ten opzichte van de regelingen volgens de punten XII.1 tot 
XII.11 de volgende regelingen (a) en (b).

 (a) Voorwaarde voor het verkrijgen van een meervoudige licentie is een uitdrukkelijke 
      schriftelijke bevestiging door ons over het aantal toegelaten kopieën dat u van de soft 
      ware mag maken, en over het aantal toestellen resp. arbeidsplaatsen waarop de 
      software mag worden gebruikt. Voor een meervoudige licentie is punt XII.7. evenwel 
      slechts geldig met de voorwaarde dat de meervoudige licentie door u slechts op een 
      derde mag worden overgedragen wanneer zij samen wordt overgedragen met alle 
      toestellen waarop de software kan worden gebruikt.
 (b) U moet de door ons samen met de meervoudige licentie overgemaakte richtlijnen voor 
      het maken van kopieën naleven. U moet notities bijhouden over de bewaring van alle 
      kopieën en ons deze op verzoek voorleggen.

XIII. Overdracht van risico
 Bij overdracht van software door middel van elektronische communicatiemiddelen (bijvoor-

beeld via het internet) gaat het risico van verlies of achteruitgang van de software door een 
ongeval op u over wanneer de software ons invloedsgebied (bijvoorbeeld bij het downloa-
den) verlaat.

XIV. Verplichting tot medewerking en aansprakelijkheid
1.  U bent verplicht om alle vereiste en redelijke maatregelen te treffen om schade als gevolg 

van de software te voorkomen of te beperken. In het bijzonder bent u verplicht om te zor-
gen voor de geregelde beveiliging van programma’s en gegevens.

2.  Voor zover u een schuldige inbreuk pleegt tegen deze verplichting, zijn wij niet aansprakelijk 
voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, in het bijzonder niet voor de wedersamenstelling 
van verloren gegane of beschadigde gegevens of programma’s. Deze regeling gaat niet 
gepaard met een verandering van de bewijslast.

XV. Gebreken aan goederen
1.  Vorderingen als gevolg van gebreken aan goederen verjaren, voor wat betreft de software, 

binnen de 12 maanden na de overdracht van risico. De hiervoor beschreven bepalingen 
zijn niet van toepassing, voor de aansprakelijkheid voor schade van het leven, het lichaam 
of de gezondheid en voor de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een op-
zettelijke of door grove nalatigheid veroorzaakte tekortkoming.

2.  Als gebreken aan goederen gelden, voor wat betreft de software, uitsluitend de door u 
aangetoonde en reproduceerbare afwijkingen van de in het gegevensblad of de gebruiks-
handleiding vermelde specificaties. Er is evenwel geen sprake van een gebrek aan de goe-
deren indien dit niet voorkomt in de u laatst ter beschikking gestelde versie en het gebruik 
ervan voor de opdrachtgever redelijk is.

3.  Vorderingen als gevolg van gebreken aan goederen gelden niet
 – in het geval van schade die ontstaat als gevolg van foutieve of onachtzame behandeling 
    van de software,
 – in het geval van schade die ontstaat op grond van bijzondere externe invloeden die in 
    overeenstemming met de overeenkomst niet verondersteld zijn op te treden,
 – voor de door u of door derden doorgevoerde veranderingen en de daaruit ontstane 
    gevolgen,
 – voor de door u of een derde via een door ons daarvoor voorziene interface uitgebreide 
    software,
 – voor het feit dat de software compatibel is met de door u gebruikte gegevenverwerking
    somgeving.
4.  Een aanspraak op correctie wordt voor wat betreft software vervuld als volgt: wij leveren 

u ter vervanging een nieuwe update of een nieuwe upgrade van de software, voor zover 
deze bij ons beschikbaar zijn of met een redelijke inspanning beschikbaar kunnen worden 
gesteld.

XVI. Industriële–eigendomsrechten en auteursrechten – juridische fouten
 Voor zover een derde als gevolg van een inbreuk op beschermende rechten voor wat be-

treft de software een gerechtvaardigde vordering instelt, zijn wij in overeenstemming met 
punt VII aansprakelijk binnen de in punt XV gepaalde termijn.
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