Honeywell Terms & Conditions of Sale – EMEA
The Netherlands (English – Dutch)
TERMS & CONDITIONS OF SALE
These terms and conditions of sale (“Terms and Conditions”) are effective January 1, 2017
and supersede all previous publications covering (“Honeywell”, “Seller”, “we”, “us”, or “our”
herein, and shall differ based upon the entity to which you have issued your purchase order)
products or services (hereinafter referred to as “Products”). References to “Buyer”, “you”, or
“your” are to the purchasers of our Products. Certain country, line of business and Productspecific exceptions to these Terms and Conditions (“Exceptions”) are set forth in Attachment
A, A1 and B hereto. Unless otherwise noted in the Exceptions, each Exception shall be read
together with the corresponding section of these Terms and Conditions. These Terms and
Conditions (and if applicable any separate agreement between us and you that specifically
reference these Terms and Conditions) (collectively, the “Agreement”) contain the entire
agreement between the parties with respect to the subject matter of the Agreement and
supersedes any prior representations or agreements, oral or written, and all other
communications between the parties relating to the subject matter of the Agreement. The
Agreement may not be varied except in a writing signed by an authorized representative of
each party. Any conflict in the provisions of the Agreement shall be resolved by giving
precedence in the following order: (i) the separate agreement between Seller and Buyer (if
any); (ii) the Exceptions; and (iii) the Terms and Conditions.
Prices, terms, conditions, and Product specifications are subject to change without notice.
However, we will endeavor to give at least thirty (30) days written notice of any changes.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Algemene voorwaarden”) zijn van kracht per 1
januari 2017 en vervangen alle eerdere publicaties (“Honeywell”, “wij”, “ons” of “onze” in dit
document en verschilt op basis van de entiteit aan wie u uw inkooporder hebt uitgegeven)
met betrekking tot Producten of diensten (hierna “Producten” genoemd). Verwijzingen naar
“Koper”, “u” of “uw” zijn naar de kopers van onze Producten. Bepaalde land-, branche- en
productspecifieke uitzonderingen op deze Algemene voorwaarden (“Uitzonderingen”) zijn
uiteengezet in bijlage A, A1 en B bij dit document. Tenzij anders vermeld in de
Uitzonderingen, moet elke Uitzondering worden gelezen samen met het overeenkomstige
deel van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden (en indien van
toepassing een afzonderlijke overeenkomst tussen ons en u die specifiek verwijst naar deze
Algemene voorwaarden) (gezamenlijk de “Overeenkomst”) bevatten de volledige
Overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst
en vervangen alle voorafgaande, mondelinge of schriftelijke, verklaringen of
Overeenkomsten en alle andere communicatie tussen de partijen met betrekking tot het
onderwerp van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan niet worden gewijzigd, behalve
door een schrijven ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij.
Elk conflict in de bepalingen van de Overeenkomst zal worden opgelost door voorrang te
geven in onderstaande volgorde: (i) de afzonderlijke Overeenkomst tussen de Verkoper en
de Koper (indien van toepassing); (ii) de Uitzonderingen; en (iii) de Algemene voorwaarden.
De prijzen, voorwaarden, bepalingen, en productspecificaties kunnen zonder kennisgeving
worden gewijzigd. We zullen echter ons best doen om, ten minste dertig (30) dagen van
tevoren, de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

1. PURCHASE ORDERS.
Purchase orders are non-cancelable except as expressly set forth herein, including any
revised and follow-on orders, and will be governed by the terms of the Agreement. Purchase
orders shall specify: (a) the Agreement; (b) order number; (c) Seller’s Product part number
or quotation number, as applicable, including a general description of the Product; (d)
requested delivery dates; (e) applicable price; (f) quantity; (g) location to which the Product
is to be shipped; and (h) location to which invoice is to be sent for payment. Purchase orders
are subject to acceptance or rejection by Seller. No purchase order is accepted by Seller
unless Seller has issued a written order confirmation.
Seller’s sale of Products is expressly limited to the terms herein. Any conflicting, additional,
and/or different terms or conditions on Buyer’s purchase order or any other instrument,
agreement, or understanding are deemed to be material alterations and are rejected and not
binding upon Seller. Seller’s acceptance of Buyer’s purchase order is expressly conditioned
upon Buyer’s assent to the terms and conditions contained herein in their entirety. Buyer’s
acceptance of delivery from Seller constitutes Buyer’s acceptance of these Terms and
Conditions in their entirety.

1. INKOOPORDERS.
Inkooporders kunnen niet worden geannuleerd, behalve zoals uitdrukkelijk hierin wordt
vermeld, waaronder eventuele herziene en vervolgopdrachten, en worden beheerst door de
voorwaarden van de Overeenkomst. Inkooporders specificeren: (a) de Overeenkomst; (b)
bestelnummer; (c) het productnummer of het offertenummer van de Verkoper, indien van
toepassing, inclusief een algemene beschrijving van het Product; (d) gevraagde
leveringsdatums; (e) toepasselijke prijs; (f) hoeveelheid; (g) locatie waarnaar het Product
moet worden verzonden; en (h) de locatie waarnaar de factuur moet worden verzonden voor
betaling. Inkooporders worden onderworpen aan goedkeuring of afwijzing door de
Verkoper. Er wordt geen inkooporder geaccepteerd door de Verkoper tenzij de Verkoper
een schriftelijke orderbevestiging heeft uitgegeven.
De verkoop van Producten door de Verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot de hierin vermelde
voorwaarden. Eventuele tegenstrijdige, aanvullende en/of andere bepalingen of
voorwaarden met betrekking tot de inkooporder van de Koper of enig ander instrument,
Overeenkomst of verbintenis, worden beschouwd als materiële wijzigingen en worden
afgewezen en binden de Verkoper niet. De aanvaarding van de inkooporder van de Koper
door de Verkoper wordt uitdrukkelijk bepaald door de volledige instemming van de Koper
met de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen. De aanvaarding van de
levering van de Verkoper door de Koper houdt in dat de Koper deze Algemene voorwaarden
volledig accepteert.

2. PRICING.
Unless stated otherwise in the Seller`s order confirmation, prices are CIP (Incoterms 2010)
and the Buyer is additionally liable to pay the transport, packaging and insurance costs of
delivery. Prices are exclusive of any applicable value added tax for which the Buyer is
additionally liable.

2. PRIJZEN.
Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging van de Verkoper, zijn CIP (Incoterms 2010)
en is de Koper bovendien verantwoordelijk voor het betalen van de transport-, verpakkingsen verzekeringskosten van levering. Prijzen zijn exclusief eventuele belasting over de
toegevoegde waarde waarvoor de Koper tevens verantwoordelijk is.

3. ORDER MODIFICATIONS.
Buyer may request add-ons or changes to quantities in an order within 24 hours of order
placement (or later in Seller’s sole discretion), provided that the order is open and not in a
shipping status or closed, and subject in full to (i) Seller’s right to accept or reject such request
in its sole discretion, and (ii) any price or schedule modification that may be required by the
change request, as determined by Seller in its sole discretion.

3. ORDERWIJZIGINGEN.
De Koper kan binnen 24 uur na de plaatsing van de order (of later naar eigen goeddunken
van de Verkoper) uitbreidingen of wijzigingen in hoeveelheden in een order aanvragen, op
voorwaarde dat de order open is en niet in de verzendstatus staat of gesloten is en volledig
onderworpen is aan (i) het recht van de Verkoper om een dergelijk verzoek naar eigen
goeddunken te accepteren of af te wijzen, en (ii) elke prijs- of planningswijziging die kan
worden vereist door het wijzigingsverzoek, zoals naar eigen goeddunken van de Verkoper
bepaald.

4. DELIVERY/SHIPPING TERMS.
Delivery dates are estimates. Delivery terms for Products are CIP (Incoterms 2010) Seller’s
designated facility. Risk of loss or damage to goods passes to Buyer upon delivery, which is
the point where the goods are taken in charge by the first carrier. Seller shall pay for customs,
shipping and insurance. Seller shall invoice Buyer for all handling, and similar charges
incurred by Seller in shipping Products to Buyer, and Buyer shall pay such charges pursuant
to the agreed-upon payment terms. Seller also reserves the right to ship Products to Buyer
freight collect. Within thirty (30) days of delivery, any claim for shortage must be reported in
writing to Seller; otherwise, all goods will be deemed delivered and accepted. Buyer shall
be liable for any delays or increased costs incurred by Seller caused by or related to Buyer’s
acts or omissions. Title to goods passes to Buyer upon full payment.
Seller will schedule delivery (and use commercially reasonable efforts to ship) in accordance
with its standard lead time unless Buyer’s order requests a later delivery date, or Seller
agrees in writing to an earlier delivery date. Seller reserves the right to ship orders earlier
than scheduled delivery dates. Early shipments will be processed using the same method
and carrier identified in the order confirmation.

4. LEVERINGS-/VERZENDINGSVOORWAARDEN.
Leveringsdatums zijn schattingen. Leveringsvoorwaarden voor Producten zijn CIP
(Incoterms 2010) de aangewezen faciliteit van de Verkoper, behalve dat de Verkoper
verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een exportlicentie. Het risico van verlies of
beschadiging van de goederen gaat bij levering over op de Koper; dit is op het punt waar de
goederen aan de eerste transporteur worden overgedragen. De Verkoper betaalt de
douane-, verzend- en verzekeringskosten. De Verkoper factureert de Koper voor alle
behandelingskosten, en soortgelijke kosten die de Verkoper heeft gemaakt bij het
verzenden van Producten naar de Koper, en de Koper moet dergelijke kosten betalen op
basis van de overeengekomen betalingsvoorwaarden. De Verkoper behoudt zich ook het
recht voor om Producten naar de vrachtverzamelaar van de Koper te verzenden. Binnen
dertig (30) dagen na levering moet elke claim wegens tekortkoming schriftelijk aan de
Verkoper worden gemeld; anders worden alle goederen geacht te zijn geleverd en
geaccepteerd. De Koper is aansprakelijk voor eventuele vertragingen of hoger uitgevallen
kosten die de Verkoper heeft gemaakt als gevolg van of in verband met handelingen of
nalatigheden van de Koper. Eigendom van de goederen gaat bij volledige betaling over op
de Koper.
De Verkoper zal de levering plannen (en commercieel verantwoorde pogingen ondernemen
om te verzenden) in overeenstemming met haar standaard levertijd, tenzij de order van de
Koper een latere leveringsdatum wenst, of de Verkoper schriftelijk akkoord gaat met een

eerdere leveringsdatum. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen eerder te
verzenden dan de geplande leveringsdata. Vervroegde verzendingen worden verwerkt met
dezelfde methode en koerier als aangegeven in de orderbevestiging.

5. ACKNOWLEDGEMENTS.
Seller will attempt to meet requested delivery dates. However, if Seller cannot meet Buyer’s
delivery date, Seller will notify Buyer via phone, fax, email, postal mail or order confirmation.

6. INSPECTION AND ACCEPTANCE.
Buyer will inspect Products and notify Seller of any lack of conformity of the Products within
a reasonable period after delivery not to exceed thirty (30) calendar days. Products will be
presumed accepted unless Seller receives written notice of rejection explaining the basis for
rejection within that period. Rejection shall be based solely upon the failure of the Products
to comply with Seller’s published specifications or such specifications which are mutually
agreed to by the parties. Seller will have a reasonable opportunity to repair or replace
rejected Products, at its option. Seller assumes shipping costs in an amount not to exceed
normal surface shipping charges to Seller’s designated facility for the return of properly
rejected Products. Following initial delivery, the party initiating shipment will bear the risk of
loss or damage to Products in transit. If Seller reasonably determines that rejection was
improper, Buyer will be responsible for all expenses caused by the improper rejection.

7. PRODUCT CHANGES.
Seller may, without notice to Buyer, incorporate changes to Products that do not alter form,
fit, or function. Seller may, at its sole discretion, also make such changes to Products
previously delivered to Buyer.

8. CANCELLATIONS.
No purchase order may be canceled by Buyer without the prior express written consent of
the Seller which consent shall be in Seller’s sole discretion and subject to payment of
reasonable and proper termination charges as determined by Seller from time to time. Seller
does not accept cancellations for custom or specially manufactured products, or for nonstocked, extended lead-time products after the Buyer receives order confirmation.

9. TERMS OF PAYMENT.
Seller will invoice Buyer for Products sold to Buyer upon shipment. Partial shipments will be
invoiced as they are shipped. Payment is due thirty (30) calendar days from date of invoice.
Payments must be made in the currency set out in Honeywell's order confirmation unless
agreed otherwise in writing. If Buyer is delinquent in its payment obligation to Seller, Seller
may withhold performance until all delinquent amounts and interest that is due are paid.
Additionally, Seller may, at its option: (a) repossess Products for which payment has not
been made; (b) charge interest on delinquent amounts at the maximum rate permitted by
law or as specified in Schedule A, for each full or partial month in which payment is overdue;
(c) recover all costs of collection, including but not limited to reasonable attorneys’ fees; (d)
withhold from Buyer any rebate payments; (e) combine any of the above rights and remedies
as may be permitted by applicable law; (f) suspend production, shipment, or delivery; modify
or withdraw credit terms, including but not limited to requiring advance payment or
guarantees, or other security; or terminate any program or other benefits. These remedies
are in addition to all other remedies available at law1. This section will survive expiration or
any termination of the Agreement. Seller may re-evaluate Buyer’s credit standing at all
times. Buyer may not set off any invoiced amount against sums that are due from Seller or
any of Seller’s affiliates.
It has been expressly agreed that, except in case of extension solicited at the latest ten (10)
days before the due date and expressly granted by Seller, invoices remaining unpaid after
their due date mentioned on the invoice may, at Seller`s sole discretion, give rise to:
•
The application of a late payment penalty, without any prior written notice being
necessary to Buyer, equal to the prevailing legal interest rate calculated by considering the
number of days between the due date for payment and the date of the effective payment.
The legal interest rate shall be that of the last day of the month preceding the issuance of the
invoice; and / or
•
The application of a fixed sum for recovery costs of minimum 40 €.

10. TAXES.
Seller’s pricing excludes all taxes (including but not limited to sales, use, excise, value-added,
and other similar taxes), duties (including import and export duties), and charges (collectively
“Taxes”). Buyer will pay all Taxes resulting from the Agreement or Seller’s performance

5. ERKENNINGEN.
De Verkoper zal proberen om te voldoen aan de gewenste leveringsdata. Als de Verkoper
echter niet kan voldoen aan de leveringsdatum van de Koper, zal de Verkoper de Koper
hiervan op de hoogte stellen via telefoon, fax, e-mail, post of orderbevestiging.
6. INSPECTIE EN AANVAARDING.
De Koper zal de Producten inspecteren en de Verkoper binnen een redelijke termijn van
maximaal dertig (30) kalenderdagen na de levering op de hoogte brengen van elk gebrek
aan overeenstemming van de Producten. Producten worden geacht aanvaard te zijn tenzij
de Verkoper een schriftelijke kennisgeving van afwijzing ontvangt, waarin de basis voor
afwijzing binnen die periode uiteengezet wordt. Afwijzing is uitsluitend gebaseerd op het
falen van de Producten om te voldoen aan de gepubliceerde specificaties van de Verkoper
of specificaties die onderling door de partijen zijn overeengekomen. De Verkoper heeft een
redelijke mogelijkheid om afgekeurde Producten naar eigen goeddunken te herstellen of
vervangen. De Verkoper neemt de verzendkosten voor zijn rekening, tegen een bedrag dat
de normale vervoerskosten via weg naar de door Verkoper aangewezen faciliteit voor de
teruggave van deugdelijk afgewezen Producten, niet overschrijdt. Na de initiële levering
draagt de partij die de verzending initieert het risico van verlies of beschadiging van
Producten tijdens het transport. Als de Verkoper redelijkerwijs bepaalt dat de afwijzing
onterecht was, is de Koper verantwoordelijk voor alle uitgaven die het gevolg zijn van de
onterechte afwijzing.
7. PRODUCTWIJZIGINGEN.
De Verkoper mag, zonder kennisgeving aan de Koper, wijzigingen aanbrengen in
Producten die de vorm, pasvorm of functie ervan niet veranderen. De Verkoper mag, naar
eigen goeddunken, ook wijzigingen aanbrengen aan Producten die eerder aan de Koper
zijn geleverd.
8. ANNULERINGEN.
Geen enkele inkooporder kan worden geannuleerd door de Koper zonder de voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper, welke toestemming uitsluitend naar
eigen goeddunken van de Verkoper zal zijn en onder voorbehoud van betaling van redelijke
en correcte beëindigingskosten zoals van tijd tot tijd door de Verkoper bepaald. De Verkoper
accepteert geen annuleringen voor aangepaste of speciaal gefabriceerde Producten of voor
Producten die niet op voorraad zijn of verlengde doorlooptijden kennen, nadat de Koper de
orderbevestiging heeft ontvangen.
9. BETALINGSVOORWAARDEN.
Bij verzending factureert de Verkoper de Koper voor Producten die aan de Koper zijn
verkocht. Gedeeltelijk zendingen worden gefactureerd op het moment dat ze vervoerd
worden. Betaling is verschuldigd binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum.
Betalingen moeten worden gedaan in de valuta die in de orderbevestiging van Honeywell
uiteengezet is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Koper tekortschiet in
zijn betalingsverplichting aan de Verkoper, kan de Verkoper de uitvoering opschorten totdat
alle achterstallige bedragen en rente die verschuldigd zijn, worden betaald. Bovendien mag
de Verkoper naar eigen goeddunken: (a) Producten terugnemen waarvoor niet betaald is;
(b) rente in rekening brengen op achterstallige bedragen tegen het wettelijk toegestane
maximumtarief of zoals gespecificeerd in Bijlage A, voor elke volledige of gedeeltelijke
maand waarin de betaling achterstallig is; (c) alle invorderingskosten verhalen, waaronder,
maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten; (d) kortingen inhouden op de
Koper; (e) een van de bovenstaande rechten en rechtsmiddelen combineren zoals
toegestaan door de toepasselijke wetgeving; (f) de productie, verzending of levering
opschorten; kredietvoorwaarden wijzigen of intrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, het
eisen van vooruitbetalingen of garanties of andere zekerheden; of een programma of andere
voordelen beëindigen. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere bij wet
beschikbare rechtsmiddelen. Dit artikel blijft geldig na het verstrijken van de geldigheidsduur
of beëindiging van de Overeenkomst. De Verkoper mag te allen tijde de kredietwaardigheid
van de Koper beoordelen. De Koper mag geen gefactureerd bedrag verrekenen met
bedragen die verschuldigd zijn door de Verkoper of een van haar gelieerde ondernemingen.
Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat facturen die, behalve in het geval van een verlenging
die uiterlijk tien (10) dagen vóór de vervaldatum wordt aangevraagd en uitdrukkelijk wordt
verleend door de Verkoper, niet betaald zijn na de vervaldatum vermeld op de factuur, naar
goeddunken van de Verkoper kunnen leiden tot:
•
Het opleggen van een boete wegens te late betaling, zonder dat een
voorafgaande schriftelijke kennisgeving noodzakelijk is voor de Koper, gelijk aan de
geldende wettelijke rente berekend, met inachtneming van het aantal dagen tussen de
vervaldatum van betaling en de datum van de effectieve betaling. De wettelijke rentevoet is
die van de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de uitgifte van de factuur; en/of
•
Het in rekening brengen van een vast bedrag van minimaal € 40 voor
invorderingskosten.
10. BELASTINGEN.
De prijzen van de Verkoper zijn exclusief alle belastingen (waaronder, maar niet beperkt tot,
verkoop, gebruik, accijnzen, btw en andere vergelijkbare belastingen), rechten (waaronder
invoer- en uitvoerrechten) en kosten (gezamenlijk “Belastingen”). De Koper betaalt alle
Belastingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of uit de prestaties van de Verkoper onder

under the Agreement, whether imposed, levied, collected, withheld, or assessed now or
later. If Seller is required to impose, levy, collect, withhold, or assess any Taxes on any
transaction under the Agreement, then in addition to the purchase price, Seller will invoice
Buyer for Taxes unless at the time of order placement, Buyer furnishes Seller with a valid
exemption certificate or other documentation sufficient to verify exemption from the Taxes,
including, but not limited to, a direct pay permit. If any Taxes are required to be withheld from
amounts paid or payable to Seller under this Agreement, (i) the amount will be increased so
that the amount Seller receives, net of the Taxes withheld, equals the amount Seller would
have received had no Taxes been required to be withheld, (ii) Buyer will withhold the required
amount of Taxes and pay such Taxes on behalf of Seller to the relevant taxing authority in
accordance with applicable law, and (iii) Buyer will forward proof of such withholding
sufficient to establish the withholding amount and recipient to Seller within sixty (60) days of
payment. In no event will Seller be liable for Taxes paid or payable by Buyer. This section
will survive expiration or termination of the Agreement.

11. PACKING.
If Seller is responsible for packing any items for shipment, Seller will pack such items in
accordance with Seller’s general packing instructions, suitable for airfreight.

12. BUYER CAUSED DELAY.
Seller is not liable for any delays or increased costs caused by delays in obtaining required
products or services from Buyer or Buyer-designated suppliers. If Buyer or Buyerdesignated supplier causes any delay, Seller is entitled to adjust price, schedule, and other
affected terms. If delivery of products, services, or other information necessary for
performance of the Agreement is delayed due to conduct of Buyer or Buyer-designated
supplier, then Seller may store products at Buyer’s risk and expense and may charge Buyer
for the delay.

13. FORCE MAJEURE.
Except for payment obligations, neither party will be liable to the other for any failure to meet
its obligations due to a “force majeure” event. Force majeure is an event beyond the nonperforming party’s reasonable control and may include but is not limited to: (a) delays or
refusals to grant an export license or the suspension or revocation thereof, (b) embargoes,
blockages, seizure or freeze of assets, or any other acts of any government that would limit
a party’s ability to perform under this Agreement, (c) fires, earthquakes, floods, tropical
storms, hurricanes, tornadoes, severe weather conditions, or any other acts of God, (d)
quarantines or regional medical crises, (e) shortages or inability to obtain materials or
components, (f) labor strikes or lockouts, (g) riots, strife, insurrection, civil disobedience,
landowner disturbances, armed conflict, terrorism or war, declared or not (or impending
threat of any of the foregoing, if such threat might reasonably be expected to cause injury to
people or property), and (h) inability or refusal by Buyer’s directed third party to provide Seller
parts, services, manuals, or other information necessary to the goods or services to be
provided by Seller under the Agreement. If a force majeure event causes a delay, then the
date of performance will be extended by the period of time that the non-performing party is
actually delayed or for any other period as the parties may agree in writing.

14. MANUFACTURING HARDSHIP.
If for any reason Seller’s production or purchase costs for the Product (including without
limitation costs of energy, equipment, labor, regulation, transportation, raw material,
feedstocks, or Product) increases by more than five percent (5%) over Seller’s production or
purchase costs for the Product on the date of entering into this Agreement, then Seller may,
by written notice to Buyer of such increased costs, request a renegotiation of the price of the
Product under this Agreement. In the event the parties are not able to agree on a revised
Product price within ten (10) days after a request for renegotiation is given, then Seller may
terminate this Agreement on ten (10) days written notice to Buyer.

15. TERMINATION / SUSPENSION.
Seller may, at its sole discretion, suspend or terminate this Agreement and any or all
unperformed orders immediately upon notice to Buyer upon the occurrence of any of the
following events: (i) Buyer fails to perform or breaches any of its obligations and covenants
under this Agreement, and such default continues for more than thirty (30) days after receipt
of written notice specifying the failure to perform or breach; (ii) Buyer fails to make any
payment required to be made under this Agreement when due, and fails to remedy the
breach within three (3) calendar days after receipt of written notice of non-payment; (iii) Buyer
attempts to assign this Agreement or any rights hereunder without Seller’s prior written
consent; (iv) Buyer ceases to function as a going concern, suspends or ceases to conduct
its operations in the normal course of business (including the inability to meet its obligations
as they mature), or a receiver is appointed for Buyer’s assets, or if any proceedings relating

de Overeenkomst, ongeacht of deze nu of later worden opgelegd, geheven, verzameld,
ingehouden of bepaald. Als de Verkoper verplicht is om Belastingen over enige transactie
onder de Overeenkomst op te leggen, in te vorderen, in te houden of te bepalen, zal de
Verkoper de Koper belasten met Belastingen, tenzij de Koper op het moment van de
plaatsing van de order de Verkoper een geldig vrijstellingscertificaat of andere documentatie
heeft verstrekt die voldoende is om vrijstelling van de Belastingen te verifiëren, waaronder,
maar niet beperkt tot, een directe betalingsvergunning. Indien enige Belasting moet worden
ingehouden op bedragen betaald of betaalbaar aan de Verkoper onder deze
Overeenkomst, (i) wordt het bedrag verhoogd, zodat het bedrag dat de Verkoper ontvangt,
na aftrek van de ingehouden Belastingen, gelijk is aan het bedrag dat de Verkoper zou
hebben ontvangen zonder dat er Belastingen worden ingehouden, (ii) de Koper zal het
vereiste bedrag aan Belastingen inhouden en dergelijke Belastingen betalen namens de
Verkoper aan de relevante belastingautoriteit in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving, en (iii) de Koper zal binnen zestig (60) dagen na betaling zodanig bewijs van
dergelijke inhouding doorsturen aan de Verkoper zodat die het ingehouden bedrag en de
ontvanger in voldoende mate kan vaststellen. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk
voor Belastingen die zijn betaald of betaalbaar zijn door de Koper. Dit artikel blijft van
toepassing na beëindiging van de Overeenkomst.
11. VERPAKKING.
Als de Verkoper verantwoordelijk is voor het verpakken van artikelen voor verzending, zal
de Verkoper dergelijke artikelen verpakken in overeenstemming met de algemene
verpakkingsinstructies van de Verkoper, geschikt voor luchtvracht.
12. DOOR DE KOPER VEROORZAAKTE VERTRAGING.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen of verhoogde kosten veroorzaakt door
vertragingen bij het verkrijgen van de vereiste Producten of diensten van de Koper of door
de Koper aangewezen leveranciers. Indien de Koper of de door de Koper aangewezen
Verkoper vertraging veroorzaakt, heeft de Verkoper het recht de prijs, planning en andere
getroffen voorwaarden aan te passen. Als de levering van Producten, diensten of andere
informatie die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd als gevolg
van gedragingen van de Koper of de door de Koper aangewezen Verkoper, dan kan de
Verkoper Producten opslaan voor rekening en risico van de Koper en de Koper kosten in
verband met de vertraging in rekening brengen.
13. OVERMACHT.
Met uitzondering van betalingsverplichtingen, is geen van beide partijen jegens de ander
aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van een geval van
overmacht. Een geval van overmacht is een gebeurtenis die buiten de redelijke controle van
de niet-functionerende partij plaatsvindt die het volgende kan omvatten, maar is niet beperkt
tot: (a) vertragingen of weigeringen om een itvoervergunning te verlenen of de opschorting
of intrekking daarvan, (b) embargo's, blokkades, inbeslagname of bevriezing van activa, of
enige andere handelingen van een regering die het vermogen van een partij om uit hoofde
van deze Overeenkomst te presteren zouden beperken, (c) branden, aardbevingen,
overstromingen, tropische stormen, orkanen, tornado's, ernstige weersomstandigheden of
andere natuurrampen, (d) quarantaines of regionale medische crises, (e) tekorten of
onvermogen om materialen of componenten te verkrijgen, (f) stakingen of uitsluitingen, (g)
rellen, strijd, oproer, burgerlijke ongehoorzaamheid, verstoringen bij grondbezitters,
gewapende conflicten, terrorisme of oorlog, al dan niet verklaard (of een dreiging van het
voorgaande, indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze dreiging schade aan
personen of eigendommen zal veroorzaken), en (h) het onvermogen of de weigering van
de door de Koper geïnstrueerde derde partij om onderdelen, diensten, handleidingen of
andere informatie van de Verkoper te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de goederen of
diensten die door de Verkoper uit hoofde van de Overeenkomst worden geleverd. Indien
een geval van overmacht een vertraging veroorzaakt, wordt de datum van uitvoering
verlengd met de periode waarin de niet-uitvoerende partij daadwerkelijk vertraging heeft
opgelopen of gedurende een andere periode die de partijen schriftelijk kunnen
overeenkomen.
14. PRODUCTIEPROBLEMEN.
Als om welke reden dan ook de productie- of aankoopkosten van de Verkoper voor het
Product (waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten van energie, apparatuur, arbeid,
regelgeving, transport, grondstof, basismateriaal of Product) met meer dan vijf procent (5%)
stijgen ten opzichte van de productie- of aankoopkosten van de Verkoper voor het Product
op de datum van het aangaan van deze Overeenkomst, dan kan de Verkoper, door
schriftelijke kennisgeving aan de Koper van dergelijke verhoogde kosten, een
heronderhandeling verzoeken van de prijs van het Product uit hoofde van deze
Overeenkomst. In het geval dat de partijen er binnen tien (10) dagen nadat een verzoek tot
heronderhandeling is ingediend, niet in slagen overeenstemming te bereiken over een
herziene productprijs, kan de Verkoper deze Overeenkomst beëindigen door tien (10)
dagen van tevoren de Koper hiervan in kennis te stellen.
15. BEËINDIGING / OPSCHORTING.
De Verkoper mag naar eigen goeddunken deze Overeenkomst en enige of alle nietuitgevoerde orders onmiddellijk opschorten of beëindigen, na kennisgeving aan de Koper
bij het optreden van een van de volgende gebeurtenissen: (i) de Koper slaagt er niet in zijn
verplichtingen en convenanten in het kader van deze Overeenkomst na te komen of deze
schendt, en een dergelijk verzuim voortduurt gedurende meer dan dertig (30) dagen na
ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin melding wordt gemaakt van het verzuim
of de schending; (ii) de Koper verzuimt enige betaling te verrichten die op grond van deze
Overeenkomst moet worden gedaan en verzuimt de inbreuk te herstellen binnen de drie (3)
kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van niet-betaling; (iii) de
Koper poogt deze Overeenkomst of enige rechten hieronder over te dragen zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper; (iv) de Koper houdt op te bestaan als
'going concern', stopt met het uitvoeren van de activiteiten in de normale bedrijfsuitoefening

to Buyer under any bankruptcy or insolvency law is brought by or against Buyer, or Buyer
makes an assignment for the benefit of creditors; (v) there is a transfer of substantially all of
the assets of, or a majority interest in the voting stock of, Buyer, or the merger or
consolidation of Buyer with one or more parties; (vi) dissolution of Buyer or death of any
principal owner of Buyer (vii) any officer, principal, stockholder, manager, member, or partner
of Buyer is indicted for or convicted for any felony or converts or embezzles any property or
funds of others; (viii) any conduct or practice by Buyer occurs which is detrimental or harmful
to the good name, goodwill, and reputation of Seller or the Products; or (ix) if the Buyer is a
distributor or other reseller, the Buyer sells or transfers for sale or resale any Product in
contravention of the provision of the Agreement authorizing Buyer to act as distributor or
other reseller; or (x) any breach of section 16 of this Agreement. Termination does not affect
any debt, claim, or cause of action accruing to any party against the other before the
termination. The rights of termination provided in this clause are not exclusive of other
remedies that a party may be entitled to under this Agreement or in law.

16. COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAW AND CODE OF BUSINESS CONDUCT.
Buyer shall, at its sole cost and expense, comply with all applicable laws, rules, regulations,
decrees, and other requirements relating to or affecting the Agreement, the Products
(including their sale, transfer, handling, storage, use, disposal, export, re-export, and
transshipment), the activities to be performed by Buyer, or the facilities and other assets used
by Buyer in performing its obligations under the Agreement. Without limiting the foregoing,
Buyer is responsible for the recycling and disposal of goods as required by WEEE Directive
2012/19/EU or similar directives. Buyer agrees that it will not use the Products in connection
with any activity involving nuclear fission or fusion, any use or handling of any nuclear
material, or any nuclear, chemical, or biological weapons. In addition, Buyer certifies it has
read, understands, and agrees to abide by the provisions of the Honeywell Code of Business
Conduct (the “Code of Conduct”), available at https://www.honeywell.com/who-weare/integrity-and-compliance.

17. EXPORT AND IMPORT COMPLIANCE.
Buyer will comply at all times with all United States (US), United Nations (UN) and other
international or national laws or regulations concerning (i) prohibition against commercial
bribery or giving anything of value to any governmental official or candidate for political office
in exchange for commercial advantage of any kind; (ii) prohibition against exporting or
facilitating the export, directly or indirectly, of Products to certain countries which are
embargoed by the US or other applicable UN, international or national sanctions; (iii)
prohibition against complying with the boycott of certain countries covered by US anti-boycott
legislation; and (iv) transferring any technology, know how or specialized technical
information to countries where the transfer is regulated by licensing laws and permitting
requirements with respect to such transfers. Buyer shall obtain all necessary import/export
licenses in connection with any subsequent import, export, re-export, transfer, and use of all
goods, technology, and software purchased, licensed, and received from Supplier. Unless
otherwise mutually agreed in writing, Buyer shall not sell, transfer, export or re-export any
Products or Software for use in activities which involve the design, development, production,
use or stockpiling of nuclear, chemical or biological weapons or missiles, nor use the
Products or Software in any facility which engages in activities relating to such weapons or
missiles. In addition, the Products or Software may not be used in connection with any
activity involving nuclear fission or fusion, or any use or handling of any nuclear material until
Buyer, at no expense to the Supplier, has insurance coverage, indemnities, and waivers of
liability, recourse and subrogation, acceptable to the Supplier and adequate in the Supplier’s
opinion to protect the Supplier against any type of liability.
Buyer will retain documentation evidencing compliance with Export/Import Control Laws.
Buyer will indemnify, defend, and hold Seller harmless from any and all losses suffered by
Seller as a direct result of Buyer’s or its customers’ non-compliance with Export/Import
Control Laws. Buyer shall include provisions in its agreements with its customers that require
compliance by such customers with the terms of the Agreement. If Buyer designates a
freight forwarder for export shipments, then Buyer’s freight forwarder will export on Buyer’s
behalf, and Buyer will be responsible for any failure of Buyer’s freight forwarder to comply
with Export/Import Control Laws. Seller will provide Buyer’s designated freight forwarder
with required commodity information. Unless otherwise mutually agreed in writing, Buyer
agrees that it will not use the goods, services, or technical data in connection with any activity
involving nuclear fission or fusion, any use or handling of any nuclear material, or any
nuclear, chemical, or biological weapons.
Seller will not be liable to Buyer for failure to provide Products, transfers, or technical data as
a result of any government actions that impact Seller’s ability to perform, including: (1) the
failure to provide or the cancellation of export or re-export licenses; (2) any subsequent
interpretation of applicable import, transfer, export, or re-export law or regulation after the
date of any order or commitment that has a material adverse effect on Seller’s performance;
or (3) delays due to Buyer’s failure to comply with applicable import, transfer, export, or reexport laws or regulations.

(inclusief het onvermogen om aan zijn verplichtingen te voldoen zodra zij opeisbaar worden),
of een curator wordt aangesteld ten behoeve van het vermogen van de Koper, of indien een
procedure met betrekking tot enige wetgeving inzake faillissement of insolventie wordt
ingesteld door of tegen de Koper, of de Koper doet een opdracht ten voordele van
schuldeisers; (v) er is sprake van een overdracht van nagenoeg alle activa van, of een
meerderheidsbelang in de stemgerechtigde aandelen van de Koper, of de fusie of
consolidatie van de Koper met een of meer partijen; (vi) er is sprake van ontbinding van de
Koper of overlijden van een van de belangrijkste eigenaars van de Koper (vii) een
functionaris, bestuurder, aandeelhouder, manager, lid of partner van de Koper wordt
aangeklaagd of veroordeeld voor enig misdrijf of verdoezelt of wast eigendommen of
fondsen van anderen wit; (viii) er is sprake van gedragingen of praktijken van de Koper die
schadelijk of nadelig zijn voor de goede naam, goodwill en reputatie van de Verkoper of de
Producten; of (ix) indien de Koper een distributeur of een andere wederverkoper is, de Koper
een Product verkoopt of overdraagt voor verkoop of wederverkoop, in strijd met de bepaling
van de Overeenkomst die de Koper toestaat om op te treden als distributeur of andere
wederverkoper; of (x) een schending van artikel 16 van deze Overeenkomst. Beëindiging
heeft geen invloed op enige schuldvordering, claim of oorzaak van een actie tegenover de
andere partij vóór de beëindiging ontstaat. De in dit artikel opgenomen beëindigingsrechten
sluiten niet de andere rechtsmiddelen uit waartoe een partij op grond van deze
Overeenkomst of bij wet kan hebben.

16. NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WETTEN EN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE.
De Koper zal, op eigen kosten en lasten, voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels,
voorschriften, decreten en andere vereisten met betrekking tot of van invloed op de
Overeenkomst, de Producten (inclusief hun verkoop, overdracht, behandeling, opslag,
gebruik, verwijdering, export, wederuitvoer en overslag), de door de Koper te verrichten
activiteiten of de faciliteiten en andere activa die door de Koper worden gebruikt bij de
uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Zonder het voorgaande
te beperken, is de Koper verantwoordelijk voor het hergebruiken en verwijderen van
goederen zoals vereist door de WEEE Richtlijn 2012/19/EU of vergelijkbare richtlijnen. De
Koper gaat ermee akkoord dat hij de Producten niet zal gebruiken in verband met enige
activiteit met betrekking tot kernsplijting of fusie, enig gebruik of behandeling van nucleair
materiaal, of enige nucleaire, chemische of biologische wapens. Bovendien verklaart de
Koper dat hij zich zal houden aan de bepalingen van de Zakelijke Gedragscode van
Honeywell (de “Gedragscode”), beschikbaar via https://www.honeywell.com/who-weare/integrity-and-compliance.
17. EXPORT- EN IMPORTNALEVING.
De Koper zal te allen tijde voldoen aan alle wetten en voorschriften van de Verenigde Staten
(VS), Verenigde Naties (VN) en andere internationale of nationale wetten of voorschriften
betreffende (i) een verbod op commerciële omkoping of iets van waarde geven aan een
overheidsfunctionaris of kandidaat voor een politiek ambt in uitwisseling voor commercieel
voordeel van welke aard dan ook; (ii) een verbod op het exporteren of vergemakkelijken van
de uitvoer, direct of indirect, van Producten naar bepaalde landen die onder embargo staan
van door de VS of andere toepasselijke VN ingestelde internationale of nationale sancties;
(iii) een verbod om te voldoen aan de boycot van bepaalde landen die onder de antiboycotwetgeving van de VS vallen; en (iv) het overdragen van technologie, knowhow of
gespecialiseerde technische informatie aan landen waar de overdracht wordt gereguleerd
door licentiewetten en vergunningsvereisten met betrekking tot dergelijke overdrachten. De
Koper moet alle noodzakelijke import-/exportlicenties verkrijgen in verband met alle latere
invoer, uitvoer, wederuitvoer, overdracht en gebruik van alle goederen, technologie en
software die door de Verkoper zijn gekocht, in licentie gegeven en ontvangen. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen, zal de Koper geen Producten of Software verkopen,
overdragen, uitvoeren, of wederuitvoeren voor gebruik bij het ontwerpen, ontwikkelen,
produceren, gebruiken of opslaan van nucleaire, chemische of biologische wapens of
raketten, noch de Producten of Software gebruiken in een faciliteit die zich bezighoudt met
activiteiten met betrekking tot dergelijke wapens of raketten. Bovendien mogen de
Producten of Software niet worden gebruikt in verband met enige activiteit met betrekking
tot kernsplijting of kernfusie, of enig gebruik of behandeling van nucleair materiaal totdat de
Koper, zonder kosten voor de Verkoper, een verzekeringsdekking, vrijwaringen en
vrijstellingen heeft van aansprakelijkheid, verhaal en subrogatie, aanvaardbaar voor de
Verkoper en naar het oordeel van de Verkoper voldoende om de Verkoper te beschermen
tegen elke vorm van aansprakelijkheid.
De Koper bewaart de documentatie waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de export/importcontrolewetgeving. De Koper zal de Verkoper vrijwaren van alle verliezen geleden
door de Verkoper als een rechtstreeks gevolg van het niet naleven van de export/importcontrolewetgeving door de Koper of diens klanten. De Koper zal bepalingen
opnemen in de overeenkomsten met haar klanten die eisen dat deze klanten voldoen aan
de voorwaarden van de Overeenkomst. Als de Koper een expediteur aanwijst voor
exportzendingen, dan zal de expediteur van de Koper namens de Koper exporteren, en de
Koper zal verantwoordelijk zijn voor het falen van de expediteur van de Koper om zich te
houden aan de export-/importcontrolewetgeving. De Verkoper zal de door de Koper
aangewezen expediteur voorzien van de vereiste goedereninformatie. Tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, stemt de Koper ermee in geen gebruik te maken van goederen,
diensten of technische gegevens in verband met enige activiteit met betrekking tot
kernsplijting of kernfusie, het gebruik of de behandeling van nucleair materiaal of nucleaire,
chemische of biologische wapens.
De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper voor het niet leveren van Producten,
diensten, overdrachten of technische gegevens als gevolg van overheidsacties die van
invloed zijn op het vermogen van de Verkoper om de Overeenkomst uit te voeren,
waaronder: (1) het niet verstrekken of annuleren van export- of herexportvergunningen; (2)
enige latere interpretatie van toepasselijke wet- of regelgeving betreffende invoer,
overdracht, uitvoer of wederuitvoer na de datum van een order of verbintenis die een

wezenlijk nadelig effect heeft op de prestaties van de Verkoper; of (3) vertragingen als gevolg
van het niet naleven van toepasselijke import-, overdrachts-, export- of herexportwetten of voorschriften door de Koper.

18. ANTI-CORRUPTION LAWS.
Buyer acknowledges and agrees that it will comply with the United States Foreign Corrupt
Practices Act (as amended, the “FCPA”) and all other applicable anti-bribery and anticorruption legislation (“Anti-Corruption Law”). Without limiting the foregoing, Buyer hereby
certifies:
That it will not, for the purposes of securing an unfair business advantage,
(a)
directly or indirectly, offer, pay, give, promise to pay or give, or authorize the payment or
giving of any money, gift, or anything of value to:
(i)
any “Restricted Person” defined as: (A) any officer, employee, or person acting
in an official capacity for any government, any government department, agency, or
instrumentality, any government - controlled entity, or public international organization; (B)
any political party or party official; (C) any candidate for public office; (D) any officer, director,
shareholder holding more than ten percent (10%) of the issued shares, employee, or agent
of any private customer; or
(ii)
any Person that the Buyer knows or has reason to know that all or a portion of
such money or thing of value will be offered, given, or promised, directly or indirectly, to any
Restricted Person.
(b)
That neither the Buyer nor any of its shareholders, directors, officers,
employees, or agents has performed any act which would constitute a violation of, or which
would cause Seller to be in violation of, the FCPA or other Anti-Corruption Law.
(c)
That it will maintain accurately such books and records as Seller may
reasonably require from time to time. Seller, at its expense, may audit Buyer on a continuing
basis to determine Buyer’s compliance with the FCPA and other Anti-Corruption Law and
with the export and import control laws and regulations applicable by virtue of the Agreement.
Buyer will be advised of such audit not less than thirty (30) days in advance. Buyer shall
prepare for and assist in any such audit.
(d)
That, in the event, after execution of this Agreement, Buyer becomes, or
proposes to become a Restricted Person, Buyer shall immediately notify Seller, and Seller
shall have the unilateral right, without provision for any compensation whatsoever, to modify
or terminate this Agreement if necessary to ensure that all applicable laws, regulations, or
policies of the US or other jurisdiction, and all policies of Seller, will not be violated.
(e)
That no Restricted Person has a right to share either directly or indirectly in the
commissions of any contract obtained pursuant to this Agreement or in any commission
payable hereunder.
(f)
That it has not employed or compensated and will not employ or compensate
any current or former employees or officials of the government of the US or other jurisdiction
if such employment or compensation violates any law, regulation, or policy in the US or the
other jurisdiction.
(g) That it shall immediately notify Seller and cease representation activities with regard to
the sale in question if Buyer knows or has a reasonable suspicion of a violation of the FCPA,
other Anti-Corruption Law, or the Code of Conduct.
(h)
That, upon request by Seller, it shall attest to the accuracy and truthfulness of
the foregoing representations and warranties, and shall so attest annually and at the time of
each renewal, if any, of the Agreement.
(i)
That, in the event of any investigation by Seller or any governmental entity with
respect to potential violations of the FCPA, any other Anti-Corruption Law, or the Code of
Conduct, Buyer agrees to cooperate with Seller in the course of any such investigation or
reasonably anticipated investigation.
Buyer acknowledges that, in the event of a breach of these certifications by Buyer, Seller
may suffer damage to its reputation and loss of business which is incapable of accurate
estimation. As a result, Buyer agrees to defend, indemnify, and hold harmless Seller for all
claims, demands, causes of action, damages, losses, fines, penalties, or costs, including
attorneys’ fees, that Seller may suffer by reason of the violation by Buyer of the FCPA or
other Anti-Corruption Law, or investigation of Seller or Buyer by a governmental agency for
such a violation, and further agrees to refund to Seller any funds paid in contravention of
such laws.
Buyer warrants that neither it nor any of Buyer’s shareholders, directors, officers, employees,
agents, or consultants (if any) has ever been suspended or debarred in connection with a
contract with all levels of the administration within the US or any other applicable jurisdiction
except as to those matters, if any, disclosed to Seller in writing prior to entering into this
Agreement. Buyer shall immediately provide written notice to Seller if, at any time during the
performance of this Agreement, Buyer or any of Buyer’s shareholders, directors, officers,
employees, agents, or consultants (if any) becomes the subject of a suspension or
debarment proceeding before any agency or instrumentality of the US or the government
having jurisdiction over the Buyer.

19. DATA COLLECTION, TRANSMISSION AND USE.
Buyer understands that certain Products may include software to collect information about
how, and under what conditions, the Product is used and functions, including, without

18. ANTI-CORRUPTIEWETTEN.
De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat hij zal voldoen aan de Amerikaanse Foreign
Corrupt Practices Act (zoals gewijzigd, de “FCPA”) en alle andere toepasselijke antiomkopings- en anticorruptiewetten (“Anticorruptiewetgeving”). Zonder het voorgaande te
beperken, verklaart de Koper hierbij:
(a)
Dat hij, met het oog op het verkrijgen van een oneerlijk zakelijk voordeel, niet
direct of indirect, geld, geschenken of iets van waarde zal aanbieden, betalen, geven,
beloven of geven aan:
(i)
een “Beperkte persoon” gedefinieerd als: (A) elke functionaris, medewerker of
persoon die handelt in een officiële hoedanigheid van een regering, een overheidsdienst,
agentschap of instrumentarium, een door de overheid gecontroleerde entiteit of een
openbare internationale organisatie; (B) elke politieke partij of partijfunctionaris; (C) een
kandidaat voor een openbaar ambt; (D) een functionaris, bestuurder, aandeelhouder die
meer dan tien procent (10%) van de uitgegeven aandelen, medewerkers of agent van een
particuliere klant bezit; of
(ii)
elke persoon waarvan de Koper weet of reden heeft te weten dat hij geheel of
een deel van dat geld of iets van waarde direct of indirect aan een Beperkte persoon zal
aanbieden, geven of beloven.
(b)
Dat noch de Koper noch enige van zijn aandeelhouders, directeuren,
functionarissen, medewerkers of agenten enige handeling hebben uitgevoerd die een
overtreding zou vormen van of die zou leiden tot een schending van de FCPA of andere
Anticorruptiewetgeving door de Verkoper.
(c)
Dat hij dergelijke boeken en bescheiden nauwkeurig zal bijhouden zoals de
Verkoper redelijkerwijs van tijd tot tijd kan vereisen. De Verkoper kan op eigen kosten de
Koper voortdurend controleren om na te gaan of de Koper voldoet aan de FCPA en andere
Anticorruptiewetgeving en aan de export- en importcontrolewet- en regelgeving die
krachtens de Overeenkomst van toepassing zijn. De Koper zal ten minste dertig (30) dagen
van tevoren op de hoogte worden gebracht van een dergelijke audit. De Koper zal zich
voorbereiden op en meewerken aan een dergelijke audit.
(d) Dat, in het geval, na uitvoering van deze Overeenkomst, de Koper een Beperkte persoon
wordt of zal worden, de Koper de Verkoper onmiddellijk op de hoogte moet stellen en de
Verkoper het eenzijdige recht heeft, zonder enige vergoeding voor enige wijziging, om deze
Overeenkomst te wijzigen of te beëindigen indien nodig om ervoor te zorgen dat geen van
toepasselijke wetten, voorschriften of beleidsmaatregelen van de VS of andere jurisdicties
en alle beleidslijnen van de Verkoper worden.
(e) Dat geen Beperkte persoon het recht heeft om direct of indirect een deel te krijgen uit de
commissies uit hoofde van een contract dat wordt verkregen krachtens deze Overeenkomst
of enige commissie die op grond hiervan moet worden betaald.
(f)
Dat hij geen huidige of voormalige medewerkers of functionarissen van de
regering van de VS of een andere jurisdictie in dienst heeft of compenseert en niet zal
compenseren, als dergelijke tewerkstelling of compensatie in strijd is met enige wetgeving,
regelgeving of beleid in de VS of andere jurisdictie.
(g) Dat hij de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengt en zijn
vertegenwoordigingsactiviteiten met betrekking tot de betreffende verkoop staakt als de
Koper weet of een redelijk vermoeden heeft van een schending van de FCPA, andere
Anticorruptiewetgeving of de Gedragscode.
(h)
Dat, op verzoek van de Verkoper, hij zal getuigen van de juistheid en
waarheidsgetrouwheid van de voorgaande verklaringen en garanties, en dit jaarlijks en op
het moment van elke verlenging, indien aanwezig, van de Overeenkomst zal doen.
(i)
Dat de Koper, in het geval van een onderzoek door de Verkoper of een
overheidsinstantie met betrekking tot mogelijke schendingen van de FCPA, enige andere
Anticorruptiewetgeving of de Gedragscode, ermee instemt om met de Verkoper samen te
werken in de loop van een dergelijk onderzoek of redelijkerwijs te verwachten onderzoek.
De Koper erkent dat, in het geval van een schending van deze certificeringen door de Koper,
dit de Verkoper schade kan toebrengen aan diens reputatie en tot verlies van omzet kan
leiden waarvan geen nauwkeurige schatting kan worden gemaakt. Als gevolg hiervan stemt
de Koper ermee in om de Verkoper te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren
tegen alle claims, eisen, vorderingen, schadevergoeding, verliezen, boetes, sancties of
kosten, inclusief honoraria van advocaten, die de Verkoper zou kunnen oplopen vanwege
de schending van de FCPA of andere anticorruptiewetgeving door de Koper, of onderzoek
door een overheidsinstantie naar een Verkoper of Koper voor een dergelijke overtreding, en
gaat er verder ermee akkoord om aan de Verkoper alle gelden terug te betalen die in strijd
met dergelijke wetten zijn betaald.
De Koper garandeert dat noch hij, noch enige van de aandeelhouders, directeuren,
functionarissen, medewerkers, agenten of adviseurs van de Koper (indien aanwezig) ooit
zijn geschorst of uitgesloten in verband met een contract op alle bestuursniveaus binnen de
VS of enige andere toepasselijke jurisdictie, behalve voor wat betreft die zaken, indien van
toepassing, die voorafgaand aan het aangaan van deze Overeenkomst schriftelijk aan de
Verkoper worden bekendgemaakt. De Koper moet de Verkoper onmiddellijk schriftelijk
waarschuwen als, op enig moment tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst, de Koper
of een van de aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten of
adviseurs van de Koper onderwerp zullen zijn van een schorsings- of uitsluitingsprocedure
bij een agentschap of instelling van de VS of de overheid die rechtsbevoegdheid heeft over
de Koper.
19. GEGEVENSVERZAMELING, -OVERDRACHT EN -GEBRUIK.
De Koper begrijpt dat bepaalde Producten software kunnen bevatten om informatie te
verzamelen over hoe en onder welke voorwaarden het Product wordt gebruikt en
functioneert, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie die het gebruik van operator-inputs

limitation, information describing use of operator inputs such as touch panel, buttons, and
voice/audio input; power status and management, such as battery levels; device location;
ambient conditions such as pressure, temperature, and/or humidity levels. The information
collected by such software may be used by Seller for purposes including, but not limited to,
assistance with Product repairs, diagnostics, research and analytics to improve functionality
or optimize customer usage, development, and quality control/improvement of such
Products. Buyer acknowledges that personal data collected by the device may be stored
with third parties and shared with Honeywell affiliates located outside of European Union, as
in US, India or Mexico. No end-user identifiable data will be provided to any third party.
Buyer shall notify all resellers that Seller is collecting this information and shall contractually
bind all resellers to notify their end-user customers that such information may be collected
and used by Seller as described above.

20. CONFIDENTIALITY AND PERSONAL DATA.
The parties may exchange confidential information during the performance or fulfilment of
the Agreement. All confidential information shall remain the property of the disclosing party
and shall be kept confidential by the receiving party for a period of three (3) years following
the date of disclosure. These obligations shall not apply to information which the receiving
party can show is: (a) publicly known at the time of disclosure or becomes publicly known
through no fault of recipient, (b) known to recipient at the time of disclosure through no
wrongful act of recipient, (c) received by recipient from a third party without restrictions similar
to those in this section, or (d) independently developed by recipient. Each party shall retain
ownership of its confidential information, including without limitation all rights in patents,
copyrights, trademarks, and trade secrets. A recipient of confidential information may not
disclose such confidential information without the prior written consent of the disclosing party,
provided that Seller may disclose confidential information to its affiliated companies,
employees, officers, consultants, agents, and contractors.
Seller (“Data Processor”) will process personal data of the Buyer (“Data Controller”) and its
customers (“end user”) for the purpose of fulfilling services stipulated in the Agreement. Any
inquiries from Buyer, the end user or the data protection authority related to data processing
by the Seller will be responded promptly and fully. Shall Buyer require additional
documentation and standard provided to Buyers, Seller will provide it at Buyer´s costs. Shall
the Buyer move the burden on handling data access rights to Seller, Seller will ensure these
are being handled properly and at Seller costs. Buyer has the right to audit Seller´s
compliance with data privacy laws and cyber security standards. Such audit can be executed
only (i) after at least thirty (30) days prior notice; (ii) occur during normal working hours and
(iii) shall not interfere with regular course of business. Any costs related to the audit will be
born only by the Buyer. Upon termination of this agreement, Seller shall erase or anonymize
the personal data of the Buyer or the end user, at its discretion.

21. WARRANTY TERMS.
Subject to the provisions of this section 21 and the “Limitation of Liability” provision of the
Agreement (section 25), with respect to each Product sold by Seller hereunder (excluding
software or software components), Seller warrants that, for the period of time that is
published for each Product by Seller from time to time commencing on the date such Product
is shipped from Honeywell’s facility or the date title to such Product passes to the customer,
whichever date is earlier (such period referred to herein as the “Warranty Period”), all
components of such Product, except software and software components, shall be free from
faulty workmanship and defective materials. The software and software components,
including any documentation designated by Seller for use with such software or software
components, are provided “AS IS” and with all faults. The entire risk as to satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort for such software is with the Buyer. Seller makes no
warranties implied or actual regarding any of its software or software components or any of
its accompanying documentation. The warranties provided by Seller in this section 21 are
the only warranties provided by Seller with respect to the Products sold hereunder, and may
be modified or amended only by a written instrument signed by Seller and accepted by
Buyer. The warranties do not apply if, in the sole opinion of Seller, the Product has been
damaged by accident, misuse, neglect, or improper shipping or handling. This warranty is
valid only if the Product has not been tampered with or serviced by any party not authorized
by Seller as a repair facility. The Buyer’s remedies and Seller’s aggregate liability with respect
to the warranties provided by Seller in this section 21 are set forth in and are limited by this
section 21 and the “Limitation of Liability” provision of the Agreement (section 25).
(a)
Warranty Claims. If, during the applicable Warranty Period for a Product sold
by Seller hereunder, it is determined that any component of such Product, except software
components, is defective due to faulty workmanship or defective materials, then such
Product shall be returned to Seller, it being agreed that Seller shall not bear the expense of
shipping such Product to Seller, except as otherwise agreed by Seller. Upon receipt of any
such Product during the applicable Warranty Period, Seller shall, at its expense, (1) in
Seller’s sole discretion, repair or replace such Product, and (2) ship such Product to return it
to its original location. Seller’s obligations hereunder shall arise only if Seller’s examination
of the Product in question discloses to Seller’s satisfaction that the claimed defect or
nonconformity actually exists and was not caused by any improper installation, testing, or
use; any misuse or neglect; any failure of electrical power, air conditioning, or humidity
control; or any act of God, accident, fire or other hazard. Repair or replacement of a Product
(or any part thereof) does not extend the Warranty Period for such Product. Products which

zoals een aanraakpaneel, knoppen en spraak-/audio-invoer beschrijft; vermogensstatus en
-beheer, zoals batterijniveaus; apparaatlocatie; omgevingsomstandigheden zoals druk,
temperatuur en/of vochtigheidsgraad. De door dergelijke software verzamelde informatie
kan door de Verkoper worden gebruikt voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, hulp bij
productreparaties, diagnostiek, onderzoek en analyse om de functionaliteit te verbeteren, of
het klantgebruik, de ontwikkeling en kwaliteitscontrole/-verbetering van dergelijke Producten
te optimaliseren. De Koper erkent dat persoonsgegevens die door het apparaat worden
verzameld, kunnen worden opgeslagen bij derden en worden gedeeld met Honeywellpartners die zich buiten de Europese Unie bevinden, zoals in de VS, India of Mexico. Er
zullen geen identificeerbare gegevens over eindgebruikers worden verstrekt aan derden. De
Koper zal alle wederverkopers informeren dat de Verkoper deze informatie verzamelt en zal
alle wederverkopers contractueel binden om hun eindgebruikers te informeren dat dergelijke
informatie door de Verkoper kan worden verzameld en gebruikt zoals hierboven
beschreven.
20. VERTROUWELIJKHEID EN PERSOONSGEGEVENS.
De partijen kunnen vertrouwelijke informatie uitwisselen tijdens het uitvoeren of nakomen
van de Overeenkomst. Alle vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de bekendmakende
partij en wordt vertrouwelijk gehouden door de ontvangende partij voor een periode van drie
(3) jaar na de datum van bekendmaking. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing op
informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat het: (a) openbaar bekend is op
het moment van bekendmaking of bekend wordt buiten schuld van de ontvanger, (b) bekend
is bij de ontvanger op het moment van bekendmaking, niet door een onrechtmatige daad
van de ontvanger, (c) ontvangen is door de ontvanger van een derde zonder beperkingen
gelijk aan die in dit artikel, of (d) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvanger. Elke partij
blijft eigenaar van haar vertrouwelijke informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, alle
rechten op octrooien, auteursrechten, handelsmerken, en bedrijfsgeheimen. Een ontvanger
van vertrouwelijke informatie mag geen vertrouwelijke informatie bekendmaken zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij, op voorwaarde dat
de Verkoper vertrouwelijke informatie mag verstrekken aan haar gelieerde bedrijven,
medewerkers, agenten, consultants, agenten, en aannemers.
De Verkoper (“Verwerker”) verwerkt persoonsgegevens van de Koper (“Verantwoordelijke”)
en haar klanten (“eindgebruiker”) voor het doel van het vervullen van diensten beschreven
in de Overeenkomst. Alle vragen van de Koper, de eindgebruiker of de toezichthoudende
autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot de gegevensverwerking door de
Verkoper zullen onmiddellijk en volledig worden beantwoord. Indien de Koper vereist dat er
aanvullende documentatie moet worden verstrekt, zal de Verkoper deze op kosten van de
Koper leveren. Indien de Koper de last voor de afhandelen van inzageverzoeken door
betrokkenen naar de Verkoper verlegt, zal de Verkoper ervoor zorgen dat deze op kosten
van de Verkoper op de juiste manier worden behandeld. De Koper heeft het recht om te
controleren of de Verkoper voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en
cyberbeveiligingsnormen. Een dergelijke audit kan alleen worden uitgevoerd (i) na een
voorafgaande kennisgeving van ten minste dertig (30) dagen; (ii) tijdens normale werkuren
en (iii) zal de normale gang van zaken bij de Verkoper niet verstoren. Eventuele kosten in
verband met de audit komen uitsluitend voor rekening van de Koper. Bij beëindiging van
deze Overeenkomst zal de Verkoper naar eigen goeddunken de persoonsgegevens van
de Koper of de eindgebruiker wissen of anonimiseren.
21. GARANTIEVOORWAARDEN.
Onder voorbehoud van de bepalingen van dit artikel 21 en de bepaling “Beperkte
aansprakelijkheid” in de Overeenkomst (artikel 25), met betrekking tot elk Product verkocht
door de Verkoper uit hoofde van deze Overeenkomst (met uitzondering van software of
softwarecomponenten), garandeert de Verkoper dat gedurende de periode die van tijd tot
tijd voor elk Product door de Verkoper wordt gepubliceerd, vanaf de datum waarop het
Product wordt verzonden vanuit de fabriek van Honeywell of de datumaanduiding van
dergelijke Productpassen aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder valt (deze
periode is de “Garantieperiode”), alle componenten van een dergelijk Product, met
uitzondering van software- en softwarecomponenten, geen defect in vakmanschap en
materialen mogen bevatten. De software en softwarecomponenten, waaronder de
documentatie die door de Verkoper is aangewezen voor gebruik met dergelijke software of
softwarecomponenten, worden geleverd als “Koop op eigen bate en schade” en met alle
fouten. Het volledige risico met betrekking tot bevredigende kwaliteit, prestaties,
nauwkeurigheid, en inspanning voor dergelijke software ligt bij de Koper. De Verkoper geeft
geen garanties met betrekking tot de software of softwarecomponenten of enige
bijbehorende documentatie. De garanties die door de Verkoper in dit artikel 21 worden
verstrekt, zijn de enige garanties die door de Verkoper worden verstrekt met betrekking tot
de Producten die uit hoofde van de Overeenkomst worden verkocht, en kunnen alleen
worden aangepast of gewijzigd door een schriftelijk instrument ondertekend door de
Verkoper en aanvaard door de Koper. De garanties zijn niet van toepassing als, naar de
mening van de Verkoper, het Product is beschadigd door een ongeluk, verkeerd gebruik,
verwaarlozing of onjuiste verzending of verwerking. Deze garantie is alleen geldig als het
Product niet is gesaboteerd of gerepareerd door een partij die niet door de Verkoper is
geautoriseerd als reparatiefaciliteit. De rechtsmiddelen van de Koper en de totale
aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de garanties die de Verkoper in dit
artikel 21 verstrekt, zijn uiteengezet in en zijn beperkt door dit artikel 21 en de bepaling
“Beperking van aansprakelijkheid” van de Overeenkomst (artikel 25).
Garantieclaims. Als gedurende de toepasselijke Garantieperiode van een
(a)
Product dat uit hoofde van deze Overeenkomst wordt verkocht door de Verkoper, wordt
vastgesteld dat een onderdeel van een dergelijk Product, met uitzondering van
softwarecomponenten, defect is als gevolg van een gebrekkig vakmanschap of defecte
materialen, dan zal dat Product aan de Verkoper worden geretourneerd, waarbij partijen
overeenkomen dat de Verkoper de kosten van verzending van dergelijk Product aan de
Verkoper niet zal dragen, tenzij anders overeengekomen door de Verkoper. Na ontvangst
van een dergelijk Product gedurende de toepasselijke Garantieperiode, zal de Verkoper, op

have been repaired or replaced during the Warranty Period are warranted for the remainder
of the unexpired portion of the Warranty Period.
(b)
Services Warranty. Services shall be performed in a good workmanlike
manner consistent with industry practices and are warranted for ninety (90) days from the
date services are performed. Seller’s obligation and Buyer’s sole remedy under this
warranty is that Seller will correct or re-perform defective services or refund fees paid for the
services, at Seller’s sole election, if Buyer notifies Seller in writing of defective services within
the warranty period. All services corrected or re-performed are warranted for the remainder
of the original warranty period. Unless otherwise specified in the Agreement, software is
provided on an “as-is” basis only.
OTHER LIMITATIONS. THE EXPRESS WARRANTIES OF SELLER
(c)
STATED IN SECTION 21 DO NOT APPLY TO PRODUCTS NOT MANUFACTURED BY
SELLER, SOFTWARE, CONSUMABLE ITEMS (E.G., PAPER AND RIBBONS), SPARE
PARTS, OR SERVICES, AND DO NOT APPLY TO PRODUCTS, OR COMPONENTS
THEREOF (INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY SOFTWARE COMPONENT),
WHICH HAVE BEEN ALTERED, MODIFIED, REPAIRED, OR SERVICED IN ANY
RESPECT EXCEPT BY SELLER OR ITS REPRESENTATIVES. IN ADDITION, THE
EXPRESS WARRANTIES OF SELLER STATED IN SECTION 21 DO NOT APPLY TO
ANY SOFTWARE COMPONENT OF A PRODUCT WHICH IS SOLD OR LICENSED
SUBJECT TO A SEPARATE LICENSE AGREEMENT OR OTHER DOCUMENT
RELATING TO SUCH SOFTWARE COMPONENT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION
A “SHRINK WRAP” LICENSE AGREEMENT).
THE WARRANTIES, IF ANY,
APPLICABLE TO ANY SUCH SOFTWARE COMPONENT SHALL BE SOLELY AS
STATED IN SUCH OTHER LICENSE AGREEMENT OR DOCUMENT. SELLER MAKES
NO WARRANTIES THAT THE SOFTWARE COMPONENTS OF ANY PRODUCT WILL
OPERATE IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER SOFTWARE OR WITH ANY
EQUIPMENT OTHER THAN THE PRODUCTS.
(d)
DISCLAIMER. THE EXPRESS WARRANTIES OF SELLER STATED IN
SECTION 21 ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. THE EXPRESS OBLIGATION OF
SELLER STATED IN SECTION 21 (B) ABOVE IS IN LIEU OF ANY OTHER LIABILITY OR
OBLIGATION OF SELLER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LIABILITY OR
OBLIGATION FOR DAMAGE, LOSS, OR INJURY (WHETHER DIRECT, INDIRECT,
EXEMPLARY, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL) ARISING OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE DELIVERY, USE, OR PERFORMANCE OF THE
PRODUCTS, UNLESS SUCH LIABILITY OR OBLIGATION FOR DAMAGE CANNOT BE
LAWFULLY EXCLUDED OR LIMITED UNDER THE APPLICABLE LAW. REPAIR OR
REPLACEMENT (AT SELLER’S OPTION) IS THE SOLE REMEDY FOR ANY SUCH
DAMAGE, LOSS. NO EXTENSION OF THIS WARRANTY WILL BE BINDING UPON
SELLER UNLESS SET FORTH IN WRITING AND SIGNED BY A SELLER AUTHORIZED
REPRESENTATIVE.
Miscellaneous Provisions. Without limitation of the foregoing, the following
(e)
additional provisions apply to this limited warranty:
(1)
In order for this limited warranty to be effective, you must notify us within twenty
(20) days of discovery of a defect. You must return the defective Product to us within the
Warranty Period, properly packaged, and with insurance and transportation costs prepaid.
Seller must receive the returned goods within thirty (30) days or the claim will be cancelled.
To maintain this limited warranty, the Buyer must perform maintenance and inspections
prescribed in the User’s Instructions which shall include prompt replacement or repair of
defective parts, and the replacement of parts per the maintenance schedule as prescribed
in the User's Instructions. Unless otherwise set forth in the applicable Product warranty, prior
to return shipment, contact Honeywell Customer Service to obtain a return goods
authorization (RGA) or Returned Materials Authorization (RMA) number. Returns must be
accompanied with approved, written authorization and clearly be marked with the RGA/RMA
number on the shipping container(s). No Product returns will be accepted by Honeywell
without a valid Honeywell reference number. All Products must be cleaned and
decontaminated prior to return shipment.
(2)
Honeywell will reship the Product to you at its expense. If applicable, Buyer,
acting on its own behalf only, shall extend a warranty to its customers no broader in scope
than the limited warranty extended to it by Seller. Buyer shall perform and fulfill at its sole
expense all of the terms and conditions of each warranty, including providing reasonable
assistance with respect to Product recall or other warranty actions by Seller, subject to the
obligations of Seller set forth herein.
(3)
Seller will not be liable under this limited warranty if the Product has been
exposed or subjected to any: (a) maintenance, repair, installation, servicing, handling,
packaging, transportation, storage, operation, or use which is improper or otherwise not in
compliance with Seller’s instructions; (b) accident, alteration, modification, contamination,
foreign object damage, abuse, misuse, failure to perform adequate maintenance, neglect,
or negligence after shipment to Buyer; (c) damage caused by failure of any Seller-supplied
Products not under warranty or by any hardware or software not supplied by Seller; (d) use
of counterfeit or replacement parts that are neither manufactured nor approved by Seller for
use in Seller’s manufactured Products; or (e) Product which is normally consumed in
operation or which has a normal life inherently shorter than the foregoing warranty period,
including, but not limited to, consumables (e.g., flashtubes, lamps, batteries, storage
capacitors). This limited warranty does not cover defects which we determine are caused
by normal wear and tear or maintenance.
(4)
This limited warranty does not extend: (1) to any Product determined by Seller
to have been used after having arrested a fall; (2) to Products subjected to temperature or

eigen kosten, (1) naar eigen goeddunken van de Verkoper een dergelijk Product repareren
of vervangen en (2) een dergelijk Product terugsturen naar zijn oorspronkelijke locatie. De
verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van deze Overeenkomst zullen alleen ontstaan
als uit het onderzoek door de Verkoper van het Product in kwestie naar genoegen van de
Verkoper blijkt dat het geclaimde gebrek of de niet-conformiteit daadwerkelijk bestaat en niet
is veroorzaakt door onjuiste installatie, testen of gebruik; enig misbruik of verwaarlozing; enig
defect van elektrische stroom, airconditioning of vochtigheidsregeling; of enige natuurramp,
ongeval, brand of ander gevaar. De reparatie of de vervanging van een Product (of een deel
daarvan) levert geen uitbreiding van de Garantieperiode van een dergelijk Product op.
Producten die worden gerepareerd of vervangen tijdens de Garantieperiode, zijn gedekt
door de garantie gedurende de rest van het overblijvende deel van de Garantieperiode.
(b)
Dienstengarantie. Diensten worden op een goede, vakbekwame manier
uitgevoerd, in overeenstemming met industriële gebruiken en zijn gedekt door de garantie
gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de diensten worden uitgevoerd. De
verplichting van de Verkoper en het enige rechtsmiddel van de Koper onder deze garantie
is dat de Verkoper diensten met tekortkomingen opnieuw uitvoert of herstelt of
terugbetalingskosten betaalt voor de diensten, naar eigen goeddunken van de Verkoper,
indien de Koper de Verkoper schriftelijk op de hoogte stelt van de diensten met
tekortkomingen binnen de garantieperiode. Alle diensten die worden hersteld of opnieuw
uitgevoerd, zijn gedekt door de garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.
Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, wordt de software verstrekt op basis van “Koop
op eigen bate en schade”.
(c)
ANDERE BEPERKINGEN. DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES VAN DE
VERKOPER VERMELD IN ARTIKEL 21 GELDEN NIET VOOR PRODUCTEN DIE NIET
VERVAARDIGD ZIJN DOOR DE VERKOPER, SOFTWARE, VERBRUIKSARTIKELEN
(BIJV., PAPIER EN LINTEN), RESERVEONDERDELEN, OF DIENSTEN, EN ZIJN NIET
VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN, OF ONDERDELEN DAARVAN (WAARONDER
ZONDER BEPERKING EEN SOFTWARECOMPONENT), DIE IN ENIG OPZICHT ZIJN
GEWIJZIGD, AANGEPAST, GEREPAREERD, OF ONDERHOUDEN BEHALVE DOOR
DE VERKOPER OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS. BOVENDIEN ZIJN DE
UITDRUKKELIJKE GARANTIES VAN DE VERKOPER VERMELD IN ARTIKEL 21 NIET
VAN TOEPASSING OP SOFTWARECOMPONENTEN VAN EEN PRODUCT DAT
VERKOCHT OF GELICENTIEERD IS ONDER EEN AFZONDERLIJKE
LICENTIEOVEREENKOMST OF ANDERE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT
DERGELIJKE SOFTWARECOMPONENTEN (WAARONDER ZONDER BEPERKING
EEN “SHRINK WRAP” LICENTIEOVEREENKOMST). DE GARANTIES, INDIEN VAN
TOEPASSING, OP EEN DERGELIJK SOFTWARECOMPONENT ZIJN UITSLUITEND
ZOALS VERMELD IN EEN ANDERE LICENTIEOVEREENKOMST OF DOCUMENT. DE
VERKOPER GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARECOMPONENTEN VAN
EEN PRODUCT WERKEN IN COMBINATIE MET ANDERE SOFTWARE OF
APPARATUUR, ANDERS DAN DE PRODUCTEN.
DISCLAIMER. DE EXPLICIETE GARANTIES VAN DE VERKOPER
(d)
VERMELD IN ARTIKEL 21 KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES,
EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. DE UITDRUKKELIJKE
VERPLICHTING VAN DE VERKOPER VERMELD IN BOVENGENOEMD ARTIKEL 21
(B) KOMT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID OF
VERPLICHTING VAN DE VERKOPER, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND, VAN
ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OF VERPLICHTING TOT SCHADEVERGOEDING,
VERLIES OF VERWONDING (ZIJ HET DIRECT, INDIRECT, BIJKOMEND, SPECIAAL,
VOLGEND OF INCIDENTEEL) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE
LEVERING, TENZIJ DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERPLICHTING TOT
SCHADEVERGOEDING NIET RECHTSGELDIG KAN WORDEN UITGESLOTEN OP
GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES
VAN DE PRODUCTEN. REPARATIE OF VERVANGING IS (NAAR EIGEN
GOEDDUNKEN VAN DE VERKOPER) DE ENIGE REMEDIE VOOR DERGELIJKE
SCHADE OF VERLIES. UITBREIDING VAN DEZE GARANTIE IS NIET BINDEND VOOR
DE VERKOPER, TENZIJ SCHRIFTELIJK VASTGESTELD EN ONDERTEKEND DOOR
EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE VERKOPER.
(e)
Diverse bepalingen. Zonder beperking van het voorgaande, zijn de volgende
aanvullende bepalingen van toepassing op deze beperkte garantie:
(1)
Om deze beperkte garantie geldig te laten zijn, moet u ons binnen twintig (20)
dagen na ontdekking van een defect op de hoogte stellen. U dient het defecte Product
binnen de Garantieperiode aan ons te retourneren, deugdelijk verpakt en met verzekeringsen transportkosten vooraf betaald. De Verkoper moet de geretourneerde goederen binnen
dertig (30) dagen ontvangen of de claim zal worden geannuleerd. Om deze beperkte
garantie te behouden, moet de Koper onderhoud en inspecties uitvoeren die zijn
voorgeschreven in de gebruikersinstructies en die bestaan uit het tijdig vervangen of
repareren van defecte onderdelen en het vervangen van onderdelen volgens het
onderhoudsschema, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Tenzij anders vermeld in
de toepasselijke productgarantie, neemt u vóór de retourzending contact op met de
klantenservice van Honeywell om een autorisatie voor retourzending (Return Goods
Autorization, RGA) of een RMA-nummer (Returned Materials Authorization, RMA) te
verkrijgen. Retourzendingen moeten vergezeld gaan van goedgekeurde, schriftelijke
toestemming en duidelijk gemarkeerd worden met het RGA/RMA-nummer op de
verpakking(en). Retourzendingen van Producten zonder een geldig referentienummer van
Honeywell worden niet aanvaard door Honeywell. Alle Producten moeten worden gereinigd
en ontsmet vóór retourzending.

humidity in excess of explicit specific storage and shipping conditions; and (3) to any first-aid
Product that complied with applicable FDA regulations during the Warranty Period.
(5)
Seller does not represent that the Product is compatible with any specific thirdparty hardware or software other than as expressly specified by Seller. Buyer is responsible
for providing and maintaining an operating environment with at least the minimum standards
specified by Seller. Buyer understands and warrants that Buyer has an obligation to
implement and maintain reasonable and appropriate security measures relating to the
Product, the information used therein, and the network environment. This obligation includes
complying with applicable cybersecurity standards and best practices. If a Cybersecurity
Event occurs, Buyer shall promptly notify Seller of the Cybersecurity Event, in any case no
longer than in twenty-four (24) hours from discovery. “Cybersecurity Event” shall mean
actions leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized
disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed. Buyer
shall take reasonable steps to immediately remedy any Cybersecurity Event and prevent
any further Cybersecurity Event at Buyer’s expense in accordance with applicable laws,
regulations, and standards. Buyer further agrees that Buyer will use its best efforts to
preserve forensic data and evidence in its response to a Cybersecurity Event. Buyer will
provide and make available this forensic evidence and data to Seller. Seller shall not be
liable for damages caused by a Cybersecurity Event resulting from Buyer’s failure to comply
with the Agreement or Buyer’s failure to maintain reasonable and appropriate security
measures. Buyer is responsible for all such damages. Where Buyer is not the end-user of
the Product, Buyer represents and warrants that it will require its customers to comply with
the above Cybersecurity Event provisions.

(2)
Honeywell zal het Product op haar kosten opnieuw aan u leveren. Indien van
toepassing zal de Koper, die alleen voor eigen rekening handelt, een garantie aan haar
klanten verlenen die geen ruimer toepassingsgebied heeft dan de beperkte garantie die door
de Verkoper wordt verleend. De Koper zal op zijn enige kosten alle voorwaarden van elke
garantie uitvoeren en vervullen, waaronder het verstrekken van redelijke ondersteuning bij
het terugroepen van Producten of andere garantiewerkzaamheden door de Verkoper, met
inachtneming van de verplichtingen van de Verkoper zoals hierin uiteengezet.
(3)
De Verkoper is niet aansprakelijk op grond van deze beperkte garantie als het
Product is blootgesteld of onderhevig is geweest aan: (a) onderhoud, reparatie, installatie,
behandeling, verpakking, transport, opslag, of gebruik dat ongepast is of anderszins niet in
overeenstemming is met de instructies van de Verkoper; (b) ongeval, wijziging, aanpassing,
verontreiniging, schade aan vreemde voorwerpen, misbruik, verkeerd gebruik, nalaten om
adequaat onderhoud uit te voeren, verwaarlozing of nalatigheid na verzending aan de
Koper; (c) schade veroorzaakt door het falen van door de Verkoper geleverde Producten
die niet onder de garantie vallen of door hardware of software die niet door de Verkoper
wordt geleverd; (d) gebruik van vervalste of vervangende onderdelen die niet zijn
vervaardigd of goedgekeurd door de Verkoper voor gebruik in de door de Verkoper
vervaardigde Producten; of (e) een Product dat normaliter verbruikt wordt of dat een normale
levensduur heeft die inherent korter is dan de voorgaande Garantieperiode, waaronder,
maar niet beperkt tot, verbruiksartikelen (zoals flashtubes, lampen, batterijen,
opslagcondensatoren). Deze beperkte garantie dekt geen gebreken die volgens ons
worden veroorzaakt door normale slijtage of onderhoud.
(4)
Deze beperkte garantie is niet van toepassing: (1) op elk Product dat volgens
de Verkoper is gebruikt na een val; (2) op Producten onderworpen aan temperatuur of
vochtigheid boven expliciete specifieke opslag- en verzendcondities; en (3) op elk eerstehulpproduct dat voldoet aan de toepasselijke FDA-voorschriften tijdens de Garantieperiode.
(5)
De Verkoper geeft geen garantie dat het Product compatibel is met de
specifieke hardware of software van derden, behalve zoals uitdrukkelijk gespecificeerd door
de Verkoper. De Koper is verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van een
werkomgeving met ten minste de minimale normen zoals aangegeven door de Verkoper.
De Koper begrijpt en garandeert dat de Koper een verplichting heeft om redelijke en
passende beveiligingsmaatregelen te nemen en te handhaven met betrekking tot het
Product, de daarin gebruikte informatie en de netwerkomgeving. Deze verplichting houdt in
dat wordt voldaan aan de toepasselijke cyberbeveiligingsnormen en beste praktijken. Als er
een cyberbeveiligingsvoorval plaatsvindt, dient de Koper de Verkoper onmiddellijk op de
hoogte te stellen van het voorval, in geen geval langer dan vierentwintig (24) uur na de
ontdekking ervan. Een “cyberbeveiligingsvoorval” betekent een gebeurtenis die leidt tot
onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking
van of toegang tot persoonsgegevens die worden overgedragen, opgeslagen of op enige
andere wijze worden verwerkt. De Koper zal redelijke stappen ondernemen om een
cyberbeveiligingsvoorval onmiddellijk te verhelpen en om op kosten van de Koper verdere
cyberbeveiligingsvoorvallen te voorkomen, in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving, voorschriften en normen. De Koper gaat er verder mee akkoord dat de Koper
zijn uiterste best zal doen om forensische gegevens en bewijsmateriaal te bewaren in zijn
reactie op een cyberbeveiligingsvoorval. De Koper zal dit forensisch bewijs en de gegevens
daaromtrent aan de Verkoper beschikbaar stellen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door een cyberbeveiligingsvoorval als gevolg van het niet-naleven van
de Overeenkomst door de Koper of het nalaten door de Koper om redelijke en passende
veiligheidsmaatregelen te handhaven. De Koper is verantwoordelijk voor al dergelijke
schade. Indien de Koper niet de eindgebruiker van het Product is, verklaart de Koper dat hij
zijn klanten zal verplichten om zich te houden aan de bovenstaande bepalingen inzake
cyberbeveiligingsvoorvallen.

22. TECHNICAL ADVICE.
Any recommendation or assistance provided by Seller concerning the use, design,
application, or operation of the Products shall not be construed as representations or
warranties of any kind, express or implied, and such information is accepted by Buyer at
Buyer’s own risk and without any obligation or liability to Seller. It is the Buyer’s sole
responsibility to determine the suitability of the Products for use in Buyer’s application(s).
The failure by Seller to make recommendations or provide assistance shall not give rise to
any liability for Seller.

22. TECHNISCH ADVIES.
Elke aanbeveling of assistentie die door de Verkoper wordt verstrekt over het gebruik,
ontwerp, toepassing, of bediening van de Producten, mag niet worden opgevat als garantie
van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, en dergelijke informatie wordt door de Koper
aanvaard, op eigen risico en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van de Verkoper.
Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de geschiktheid van de Producten voor
gebruik in de toepassing(en) van de Koper te bepalen. Het verzuim door de Verkoper om
aanbevelingen te doen of hulp te bieden, geeft geen aanleiding tot aansprakelijkheid van de
Verkoper.

23. INDEMNIFICATION AGAINST PATENT AND COPYRIGHT INFRINGEMENT.
Seller will defend any suit against the Buyer based on a claim that the Product as delivered
by Seller directly infringes a valid US or European patent or copyright, and indemnify for any
final judgment assessed against Buyer resulting from the suit provided that Buyer notifies
Seller at the time it is apprised of the third-party claim promptly provides any and all materials
related to the claim it receives to Seller, and agrees to give sole and complete authority,
information, and assistance (at Seller’s expense) for the defense and disposition of the claim
using counsel of Seller’s choice. Seller will not be responsible for any compromise or
settlement made without Seller’s consent. Because Seller has exclusive control of resolving
claims under this provision, in no event will Seller be liable for any defense fees or costs
incurred by Buyer. Buyer shall not incur any expenses on Seller’s behalf without its prior,
written consent, and Seller shall not be liable for any damages, fees, or costs incurred by
Buyer for any settlement without Seller’s prior, written consent thereto.
Seller will have no obligation or liability to the extent the claim arises as a result of: (a) Buyer’s
designs, drawings, or specifications; (b) Products used other than for their ordinary purpose;
(c) combining any Product furnished under the Agreement with any article not furnished by
Seller; (d) use of other than the latest version of the Product if the Product is software or, if
not, of software provided with the Product released by Seller; or (e) any alteration,
customization, or other modification of the Product other than by Seller or requested by
Buyer. Further, Buyer agrees to indemnify and defend Seller to the same extent and subject
to the same restrictions as set forth above in Seller’s obligations to Buyer for any suit against

23. VRIJWARING TEGEN INBREUK OP OCTROOIEN EN AUTEURSRECHT.
De Verkoper zal elke aanklacht tegen de Koper verdedigen op basis van een claim dat het
Product zoals geleverd door de Verkoper een geldig Amerikaans of Europees octrooi of
auteursrecht schendt, en de Verkoper vrijwaart de Koper tegen een definitief oordeel tegen
hem als gevolg van een rechtszaak, op voorwaarde dat de Koper de Verkoper op de hoogte
stelt op het moment dat hij kennis krijgt van de claim van een derde partij, alle materialen
met betrekking tot de claim die het ontvangt aan de Verkoper verstrekt, en ermee akkoord
gaat om alle en volledige bevoegdheid, informatie en assistentie (op kosten van de
Verkoper) te verstrekken voor de verdediging en beschikking van de claim met behulp van
een juridisch adviseur die de Verkoper aanwijst. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor
eventuele compromissen of schikkingen die worden bereikt zonder toestemming van de
Verkoper. Omdat de Verkoper de exclusieve controle heeft over het oplossen van claims op
grond van deze bepaling, zal de Verkoper in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele
verdedigingskosten of kosten die de Koper heeft gemaakt. De Koper zal geen kosten maken
ten nadele van de Verkoper zonder dienst voorafgaande, schriftelijke toestemming en de
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, vergoedingen of kosten die de Koper heeft
gemaakt voor een schikking zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Verkoper.
De Verkoper heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor zover de claim wordt
ingesteld als gevolg van: (a) ontwerpen, tekeningen of specificaties van de Koper; (b)
Producten die niet voor hun gewone doeleinden worden gebruikt; (c) het combineren van
een Product geleverd onder de Overeenkomst met een artikel dat niet door de Verkoper is

Seller based upon a claim of infringement resulting from (a), (b), (c), (d), or (e) of the
preceding paragraph.
If a claim of infringement is made or if Seller believes that such a claim is likely, Seller may,
at its option, and at its expense, procure for Buyer the right to continue using the Product;
replace or modify the Product so that it becomes non-infringing; or accept return of the
Product or terminate Buyer’s license to use the Product and grant Buyer a credit for the
purchase price or license fee paid for the Product, less a reasonable depreciation for use,
damage, and obsolescence. Further, Seller may cease shipping Products it believes may
be subject to a claim of infringement without being in breach of the Agreement. Any liability
of Seller under this provision is subject to the “Limitation of Liability” provision of the
Agreement.
THIS PROVISION STATES THE PARTIES’ ENTIRE LIABILITY, SOLE RECOURSE, AND
THEIR EXCLUSIVE REMEDIES WITH RESPECT TO CLAIMS OF INFRINGEMENT.
ALL OTHER WARRANTIES AGAINST INFRINGEMENT OF ANY INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS, STATUTORY, EXPRESS, IMPLIED, OR OTHER, ARE HEREBY
DISCLAIMED.

geleverd; (d) het gebruik van andere dan de laatste versie van het Product als het Product
software is of, zo niet, van software die bij het Product wordt geleverd en vrijgegeven door
de Verkoper; of (e) enige verandering, aanpassing of andere wijziging van het Product
anders dan door de Verkoper of op verzoek van de Koper. Verder gaat de Koper ermee
akkoord om de Verkoper in dezelfde mate schadeloos te stellen en te verdedigen met
dezelfde beperkingen als hierboven uiteengezet, met betrekking tot de verplichtingen van
de Verkoper jegens de Koper bij elke rechtszaak tegen de Verkoper op basis van een claim
wegens inbreuk als gevolg van (a), (b), (c), (d) of (e) van de voorafgaande paragraaf.
Als er een claim wegens inbreuk is gedaan of als de Verkoper meent dat een dergelijke
claim waarschijnlijk is, kan de Verkoper, naar eigen keuze en op eigen kosten, de Koper het
recht verlenen om het Product te blijven gebruiken; het Product vervangen of wijzigen zodat
het geen inbreuk maakt; de retourzending van het Product aanvaarden; of de licentie van
de Koper om het Product te gebruiken beëindigen en de Koper een krediet geven voor de
aankoopprijs of licentievergoeding die is betaald voor het Product, waarop een redelijke
afschrijving voor gebruik, schade en veroudering in mindering wordt gebracht. Verder kan
de Verkoper stoppen met het verzenden van Producten waarvan hij gelooft dat deze het
onderwerp kunnen zijn van een claim wegens inbreuk, zonder in strijd te handelen met de
Overeenkomst. Elke aansprakelijkheid van de Verkoper onder deze bepaling is
onderworpen aan de bepaling Beperking van Aansprakelijkheid van de Overeenkomst.
DEZE BEPALING BEVAT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN,
DE ENIGE VERHAALMOGELIJKHEID, EN HUN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN
MET BETREKKING TOT CLAIMS VANWEGE INBREUK. ALLE ANDERE GARANTIES
TEGEN INBREUK OP EVENTUELE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN,
STATUTAIR, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WORDEN HIERBIJ
UITGESLOTEN.

24. INDEMNIFICATION.
Buyer shall indemnify Seller for all costs and damages, including attorneys’ fees, suffered by
Seller as a result of Buyer’s actual or threatened breach of these terms and conditions.

24. SCHADELOOSSTELLING.
“De Koper zal de Verkoper schadeloosstellen voor alle kosten en schade, waaronder
honoraria van advocaten, die door de Verkoper worden geleden als gevolg van
daadwerkelijke of dreigende schending van deze algemene voorwaarden door de Koper.

25. LIMITATION OF LIABILITY; LIMITATION ON ACTIONS.
NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED IN THE
AGREEMENT AND UNLESS SUCH LIABILITY OR OBLIGATION FOR DAMAGE
CANNOT BE LAWFULLY EXCLUDED OR LIMITED UNDER THE APPLICABLE LAW:
(A) SELLER’S AGGREGATE LIABILITY IN CONNECTION WITH THE AGREMENT AND
THE SALE OF PRODUCTS AND PROVISION OF SERVICES TO BUYER,
REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION GIVING RISE TO SUCH LIABILITY, AND
INCLUDING ANY LIABILITY UNDER THE INDEMNIFICATION PROVISIONS OF THE
AGREEMENT (SECTIONS 23 AND 24 OF THESE TERMS AND CONDITIONS), SHALL
NOT EXCEED THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE PRODUCTS IN
QUESTION PAID BY BUYER TO SELLER UNDER THE AGREEMENT; (B) SELLER
SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY EXEMPLARY, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,
STATUTORY, PUNITIVE, SPECIAL, OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY
LOSS ARISING FROM BUSINESS INTERRUPTION, LOST PROFITS, LOST
REVENUES, LOSS OR CORRUPTION OF DATA, OR LOSS OF USE, EVEN IF SELLER
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND
NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF THE ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED
REMEDY; THE PARTIES EXPRESSLY AGREE THAT (I) THE PRODUCTS ARE NOT
CONSIDERED TO BE CONSUMER GOODS AND (II) CUSTOMER DOES NOT
QUALIFY AS A CONSUMER. THE LIMITATIONS OF LIABILITY CONTAINED IN THE
INDEMNIFICATION PROVISIONS OF THE AGREEMENT (SECTIONS 23 AND 24 OF
THESE TERMS AND CONDITIONS) AND THIS SECTION 25 ARE A FUNDAMENTAL
PART OF THE BASIS OF SELLER’S BARGAIN HEREUNDER, AND SELLER WOULD
NOT ENTER INTO THIS AGREEMENT ABSENT SUCH LIMITATIONS. TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS
OF THIS SECTION 25 WILL APPLY WHETHER LIABILITY ARISES FROM BREACH OF
CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
NEGLIGENCE), OPERATION OF LAW, OR OTHERWISE. BUYER WILL NOT BRING A
LEGAL OR EQUITABLE ACTION MORE THAN ONE YEAR AFTER THE FIRST EVENT
GIVING RISE TO A CAUSE OF ACTION, UNLESS A SHORTER PERIOD IS PROVIDED
BY APPLICABLE LAW.

25. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; VERJARING.
ONDANKS ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, EN
TENZIJ
ZULKE
AANSPRAKELIJKHEID
OF
VERPLICHTING
TOT
SCHADEVERGOEDING NIET KAN RECHTSGELDIG KAN WORDEN UITESLOTEN OP
GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT: (A) IS DE TOTALE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST
EN DE VERKOOP VAN PRODUCTEN EN VERLENING VAN DIENSTEN AAN DE
KOPER, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE WAARUIT DERGELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
VOORTVLOEIT,
MET
INBEGRIP
VAN
DE
AANSPRAKELIJKHEID KRACHTENS DE VRIJWARINGSBEPALINGEN VAN DE
OVEREENKOMST (ARTIKEL 23 EN 24 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN),
NIET MEER DAN DE TOTALE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN IN KWESTIE,
BETAALD DOOR DE KOPER AAN DE VERKOPER IN HET KADER VAN DE
OVEREENKOMST; (B) IS DE VERKOPER NIET AANSPRAKELIJK VOOR MORELE,
INCIDENTELE, WETTELIJKE, BIJKOMENDE, PUNITIEVE, SPECIALE OF INDIRECTE
SCHADE, OF ENIG VERLIES ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKING,
WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLIES OF BESCHADIGING VAN
GEGEVENS OF VERLIES VAN GEBRUIK, ZELFS ALS VERKOPER IN KENNIS IS
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONDANKS HET
FALEN VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL; DE
PARTIJEN KOMEN UITDRUKKELIJK OVEREEN DAT (I) DE PRODUCTEN NIET ALS
CONSUMENTENGOEDEREN WORDEN BESCHOUWD EN (II) DE KOPER NIET ALS
CONSUMENT
WORDT
AANGEMERKT.
DE
BEPERKINGEN
VAN
AANSPRAKELIJKHEID
IN
DE
VRIJWARINGSBEPALINGEN
VAN
DE
OVEREENKOMST (ARTIKEL 23 EN 24 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN) EN
DIT ARTIKEL 25 ZIJN EEN FUNDAMENTEEL ONDERDEEL VAN DE GRONDSLAG
VAN DE COMMERCIELE AFSPRAKEN DIE VERKOPER OP GROND VAN DEZE
OVEREENKOMST AANGAAT, EN DE VERKOPER ZOU DEZE OVEREENKOMST NIET
ZIJN AANGEGAAN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN. VOOR ZOVER IS
TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN DE
BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN DIT ARTIKEL 25 VAN TOEPASSING, HETZIJ
DE AANSPRAKELIJKHEID HET GEVOLG IS VAN EEN SCHENDING VAN DE
OVEREENKOMST,
SCHADEVERGOEDING,
GARANTIE,
BENADELING
(WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OVEREENKOMSTIG DE
WET OF ANDERSZINS. DE KOPER STELT MEER DAN ÉÉN JAAR NA DE EERSTE
GEBEURTENIS DIE TOT EEN VORDERING LEIDT GEEN JURIDISCHE OF BILLIJKE
VORDERING IN, TENZIJ ER EEN KORTERE TERMIJN WORDT BEPAALD DOOR DE
TOEPASSELIJKE WETGEVING.

If, for reasons other than a "force majeure" event, Seller should default or delay or not deliver
goods, Buyer's sole remedy against Honeywell is an option to cancel Buyer’s purchase
order, through prior written notice to Honeywell

Als de Verkoper om andere redenen dan een geval van overmacht in gebreke blijft of de
levering van goederen vertraagt of uitstelt, is het enige rechtsmiddel van de Koper tegen
Honeywell een optie om de inkooporder van de Koper te annuleren, door middel van een
voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Honeywell
26. NOTICES. Every notice between the parties relating to the performance or
administration of the Agreement shall be made in writing and, if to Buyer, to Buyer’s
authorized representative or, if to Seller, to Seller’s authorized representative at the
addresses set forth in this Agreement between the parties to which these Terms and
Conditions apply. All notices required under the Agreement will be deemed received when
delivered either (a) two (2) calendar days after mailing by certified mail, return receipt
requested and postage prepaid; or (b) one (1) business day after deposit for next day
delivery with a commercial overnight carrier provided the carrier obtains a written verification
of receipt from the receiving party.

26. KENNISGEVINGEN. Elke kennisgeving tussen de partijen met betrekking tot de
uitvoering of het beheer van de Overeenkomst moet schriftelijk worden gedaan, en indien
dit wordt gedaan aan de Koper, aan de bevoegde vertegenwoordiger van de Koper, en
indien aan de Verkoper, aan de bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper, op de
adressen die vermeld staan in deze Overeenkomst tussen de partijen op wie deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Alle kennisgevingen vereist onder de
Overeenkomst worden geacht te zijn ontvangen bij aflevering, ofwel (a) twee (2)
kalenderdagen na verzending per aangetekende post, met ontvangstbevestiging en
gefrankeerd; ofwel (b) één (1) werkdag na de afgifte voor bezorging de volgende dag met

een commerciële “overnight” koerierdienst, op voorwaarde dat de koerier een schriftelijke
bevestiging van ontvangst van de ontvangende partij krijgt.
27. SEVERABILITY. In the event any provision or portion of a provision herein is determined
to be illegal, invalid, or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining
provisions shall not be affected and, in lieu of such provision or portion thereof, a provision
or portion of a provision as similar in terms as may be legal, valid, and enforceable shall be
added hereto.

27. SCHEIDBAARHEID. In het geval dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling
van deze voorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal de
geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet worden aangetast en wordt
hieraan, in plaats van een dergelijke bepaling of een gedeelte daarvan, een bepaling of een
gedeelte daarvan met vergelijkbare bewoording, die wettig, geldig en afdwingbaar is,
toegevoegd.

28. WAIVER. All waivers must be in writing. The failure of either party to insist upon strict
performance of any provision of the Agreement, or to exercise any right provided for herein,
shall not be deemed to be a waiver for the future of such provision or right, and no waiver of
any provision or right shall affect the right of the waiving party to enforce any provision or
right herein.

28. VRIJSTELLING. Elke vrijstelling moeten schriftelijk worden ingediend. Het afzien van
een van beide partijen om aan te dringen op strikte uitvoering van enige bepaling van de
Overeenkomst, of om enig recht uit te oefenen dat hierin is vastgelegd, wordt niet
beschouwd als het opgeven voor de toekomst van een dergelijke bepaling of recht, en het
afzien van enige bepaling of recht doet geen afbreuk aan het recht van de partij die afziet
van het doen gelden van enige bepaling of recht in deze voorwaarden.

29. APPLICABLE LAW AND FORUM. The Agreement will be governed by and interpreted
in accordance with the laws of the Netherlands, without regard to its conflicts of law rules.
Seller and Buyer expressly agree to exclude from the Agreement the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980, and any successor
thereto. Any potential dispute relating to the Agreement will fall under the exclusive
jurisdiction of the Court of Amsterdam, the Netherlands (rechtbank Amsterdam).

29. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM. De Overeenkomst wordt beheerst door en
geïnterpreteerd in overeenstemming Nederlands recht, zonder toepassing van diens regels
van internationaal privaatrecht. De Verkoper en de Koper komen uitdrukkelijk overeen om
het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken uit 1980, en eventuele opvolgers daarvan, van de Overeenkomst uit te
sluiten. Elk mogelijk geschil met betrekking tot de Overeenkomst valt onder de exclusieve
jurisdictie van de Rechtbank Amsterdam, Nederland.

30. DISPUTE RESOLUTION (EXECUTIVE ESCALATION). Before the parties initiate any
dispute resolution process other than injunctive relief, the parties must schedule a mandatory
executive resolution conference to be held within thirty (30) days of receipt of the other party’s
written request. The conference must be attended by at least one executive from each party.
At the conference, each party will present its view of the dispute in detail and the executives
will enter into good faith negotiations in an attempt to resolve the dispute. If the dispute is
not resolved within fifteen (15) days of the end of the conference, then either party may
pursue resolution of the dispute consistent with the other terms of the Agreement.

30. GESCHILLENBESLECHTING (LEIDINGGEVENDE ESCALATIE). Voordat de
partijen proces voor geschillenbeslechting starten anders dan voor een voorlopige of
bewarende maatregel, moeten de partijen, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het
schriftelijke verzoek van de andere partij, een verplichte bespreking met leidinggevenden
organiseren. Deze bespreking moet worden bijgewoond door ten minste één
leidinggevende van elke partij. Tijdens de bespreking zal elke partij haar visie op het geschil
gedetailleerd presenteren en zullen de leidinggevenden te goeder trouw onderhandelen in
een poging het geschil te beslechten. Als het geschil niet binnen vijftien (15) dagen na afloop
van de bespreking wordt opgelost, kan elke partij een oplossing van het geschil nastreven
in overeenstemming met de andere voorwaarden van de Overeenkomst.

31. PUBLICITY. The parties will cooperate in preparing press releases and white papers
as they deem appropriate regarding the subject matter of the Agreement. Any such press
release or white paper will be subject to the parties’ mutual written approval, which approval
will not be unreasonably withheld.

31. PUBLICITEIT. De partijen werken samen bij het opstellen van persberichten en
witboeken die zij passend achten met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst.
Een dergelijk persbericht of witboek zal onderworpen zijn aan wederzijdse schriftelijke
toestemming van de partijen, waarbij goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden
onthouden.

32. INDEPENDENT CONTRACTOR. The parties acknowledge that they are independent
contractors and nothing contained in this Agreement shall be construed to constitute either
party hereto as the partner, joint venturer, employee, agent, servant, franchisee, or other
representative of the other party hereto, and neither party has the right to bind or obligate the
other, except as otherwise provided herein. Furthermore, nothing contained in this
Agreement shall be construed to constitute Buyer as an exclusive purchaser of the Products
in any respect.

32. ONAFHANKELIJKE CONTRACTSPARTIJEN. De partijen erkennen dat zij
onafhankelijke contractspartijen zijn en dat niets in deze Overeenkomst zal worden gebruikt
om een van beide partijen te benoemen als partner, joint venture partner, medewerker,
agent, dienaar, franchisenemer of een andere vertegenwoordiger van de andere partij
binnen deze Overeenkomst. Geen van beide partijen heeft het recht de ander te binden of
te verplichten, behalve voor zover hierin anders is bepaald. Bovendien zal niets in deze
Overeenkomst in enig opzicht worden gebruikt om de Koper als exclusieve afnemer van de
Producten te benoemen.

33. HEADINGS AND SECTIONS. The various headings in this Agreement are inserted
for convenience only and will not affect the meaning or interpretation of this Agreement or
any paragraph or section thereof.

33. TUSSENKOPJES EN ARTIKELEN. De verschillende tussenkopjes in deze
Overeenkomst zijn uitsluitend voor het gemak toegevoegd en hebben geen invloed op de
betekenis of interpretatie van deze Overeenkomst of een hoofdstuk of artikel daarvan.

34. INSURANCE. Unless agreed otherwise, Buyer shall, at all times that the Agreement is
in force and effect, provide and maintain, at a minimum, insurance with the following limits:
a Comprehensive General Liability policy with a single limit of EUR 1,000,000 per occurrence
and EUR 2,000,000 in the aggregate for bodily injury and property damages. Buyer shall
deliver certificates to Seller, containing therein provisions requiring the insurance carrier to
notify Seller at least thirty (30) days prior to any expiration or termination of, or material
change to the policy. All insurance required under this Agreement shall be placed with
insurance carrier(s) that are rated a minimum “A -, X” by AM Best or equivalent rating
agency. All certificates shall be delivered to the Seller prior to placement of any orders
hereunder. In addition, all such policies shall name Seller as an additional insured.

34. VERZEKERING. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Koper te allen tijde dat de
Overeenkomst van kracht is, ten minste een verzekering af te sluiten en te onderhouden
met de volgende limieten: een Algemene Aansprakelijkheidsverzekering met een limiet van
EUR 1.000.000 per gebeurtenis en EUR 2.000.000 in totaal voor lichamelijk letsel en
materiële schade. De Koper dient certificaten aan de Verkoper af te geven, waarin
bepalingen zijn opgenomen die de verzekeringsmaatschappij verplichten om de Verkoper
minstens dertig (30) dagen voorafgaand aan het aflopen van, de beëindiging van, of
belangrijke wijzigingen aan de polis, op de hoogte te stellen. Alle verzekeringen die
krachtens deze Overeenkomst vereist zijn, worden bij de verzekeringsmaatschappij(en) met
minimaal “A -, X” door AM Best of een vergelijkbaar ratingbureau geplaatst. Alle certificaten
moeten aan de Verkoper worden geleverd voordat de hieronder vermelde orders worden
geplaatst. Bovendien zullen alle dergelijke polissen de Verkoper als een extra verzekerde
persoon noemen.

35. ASSIGNMENT; SUBCONTRACTING. Neither party will assign any rights or
obligations under the Agreement without the advance written consent of the other party,
which consent will not be unreasonably withheld, conditioned, or delayed, except that either
party may assign this Agreement in connection with the sale or transfer of all or substantially
all of the assets of the Product line or business to which it pertains. Any attempt to assign or
delegate in violation of this section will be void, except that Seller may assign this Agreement
to any subsidiary or affiliate. Subject to the above, this provision excludes the
transferability within the meaning of article 3:83(2) Dutch Civil Code (sluit de
overdraagbaarheid uit).2 Notwithstanding anything to the contrary herein, Seller may
engage subcontractors to perform any of its obligations under this Agreement. Use of a
subcontractor will not release Seller from liability under the Agreement for performance of
the subcontracted obligations.

35. OVERDRACHT; UITBESTEDING. Geen van de partijen zal rechten of verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij, welke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden,
belast of vertraagd, behalve dat een van de partijen deze Overeenkomst kan toewijzen in
verband met de verkoop of overdracht van alle of nagenoeg alle activa van de productlijn of
de zaken waarop deze betrekking hebben. Elke poging tot toewijzing of delegatie in
overtreding van dit artikel is ongeldig, behalve dat de Verkoper deze Overeenkomst kan
overdragen aan een dochter- of gelieerde onderneming. Met inachtneming van het
hierboven bepaalde sluit deze bepaling de overdraagbaarheid in de zin van artikel 3:83 lid 2
BW uit. Ondanks enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, mag de Verkoper
onderaannemers inschakelen voor het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze
Overeenkomst. Het inzetten van een onderaannemer ontheft de Verkoper niet van

aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst voor de uitvoering van de uitbestede
verplichtingen.
36. SURVIVAL. All provisions of the Agreement that by their nature should continue in force
become the completion or termination of the Agreement will remain in force.

36. VOORTBESTAAN. Alle bepalingen van de Overeenkomst die door hun aard van kracht
moeten blijven, blijven bij de voltooiing of beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

37. CHOICE OF LANGUAGE. The language of contracts and correspondence will be
English. In the event that this Agreement is translated into other languages, the English
version alone will be authoritative and will prevail over the other language versions.

37. TAALVERSIES. Alle overeenkomsten en correspondentie zal in het Engels zijn.
Indien deze Overeenkomst wordt vertaald in andere talen, zal uitsluitend de Engelse versie
leidend zijn en prevaleren boven andere taalversies.

