ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN - WERELDWIJD
INDUSTRIËLE COATINGSYSTEMEN
(Van toepassing op automobiel, containercoating en -droging, vloeibare afwerking,
poedercoating en afdichting productlijnen)
(Ingangsdatum: 1 november 2018

1.

COMMERCIEEL AANBOD De goederen en/of diensten (gezamenlijk "Producten") die het commerciële aanbod
vormen van Nordson Corporation, haar filialen, groepen, afdelingen en branches (gezamenlijk "Nordson") worden
voor verkoop aangeboden op basis van de volgende documenten (gezamenlijk het "Contract"), in de volgende
volgorde van prioriteit:
•
•
•
•

Onderhandelde overeenkomst
Offerte of voorstel van Nordson
Specifieke bijkomende verkoopvoorwaarden voor de productlijn

Algemene verkoopvoorwaarden - Wereldwijd

De uitgifte van een bestelbon of andere schriftelijke documentatie door de koper wordt beschouwd als een
onvoorwaardelijke aanvaarding van het contract door de koper, inclusief deze Algemene Verkoopvoorwaarden Wereldwijd en toepasselijke specifieke verkoopvoorwaarden voor de productlijn. Bepalingen in de bestelbon van
de koper of andere documenten die door de koper zijn opgesteld en die tegenstrijdig zijn met, of iets toevoegen
aan het contract worden afgewezen, tenzij ze uitdrukkelijk worden aanvaard door Nordsonmet een schriftelijk
document dat ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van Nordson met specifieke verwijzing naar
deze Algemene Verkoopvoorwaarden - Wereldwijd.
2.

PRIJZEN EN BETALING De betalingsvoorwaarden zijn netto dertig (30) dagen na verzending en onderworpen
aan acceptatie van krediet door Nordson. Prijzen zijn niet onderworpen aan handels- of andere kortingen en zijn
exclusief belastingen, accijnzen of speciale verpakkings- en verzekeringskosten, tenzij anders schriftelijk
goedgekeurd door Nordson. De koper zal deze lasten betalen indien ze van toepassing zijn; als zulke kosten ten
laste komen van Nordson, zal de koper Nordson vergoeden en schadeloos stellen voor zulke lasten.
Toepasselijke belastingen mogen geïnd worden door Nordson bij de koper; de koper kan Nordson echter een
passende verklaring van belastingvrijstelling bezorgen die aanvaardbaar is voor de belastingdiensten.
De koper mag geen compensatieclaim indienen tegen Nordson, met inbegrip van een claim voor producten die de
koper retourneert voor reparatie of herstel van gebreken.
Indien de koper de verzending uitstelt, wordt de
vervaldag van de betaling gebaseerd op de datum dat Nordson klaar is om de verzending uit te voeren. Producten
die voor de koper worden ingehouden, worden op kosten en risico van de koper ingehouden. . Achterstallige
rekeningen geven aanleiding tot interest op het onbetaalde saldo, zonder dat Nordson hierover enige kennisgeving
moet geven, van (a) eenentwintig procent (21 %) per jaar of (b) het maximum wettelijke tarief, naargelang welk
bedrag het laagst is. Nordson behoudt een veiligheidsbelang in de producten ter beveiliging van de betaling van
alle bedragen die de koper verschuldigd is aan Nordson, met inbegrip van onbetaalde aankoopprijzen van de
producten. . De koper gaat ermee akkoord om op verzoek van Nordson onmiddellijk andere overeenkomsten en
instrumenten uit te voeren en te leveren als extra bewijs van het veiligheidsbelang in de producten dat verleend is
door de koper. Facturen voor productiegereedschappen, engineering prototypes of software dragen geen titel over
aan de koper.
Als Nordson gegronde redenen heeft om onzekerheid te vermoeden omtrent de uitvoering van de verplichtingen
van de koper hieromtrent (bijv. betalingsverplichtingen), dan heeft Nordson het recht te eisen dat de koper om
kredietsteun verstrekt ten bedrage, vorm en voor een duur redelijkerwijs aanvaardbaar voor Nordson, die kan
bestaan uit kredietbrief, een voorafbetaling of een garantie. Als koper er niet in slaagt om zulke kredietsteun te
verstrekken en te behouden, mag Nordson het contract beëindigen of opschorten met onmiddellijke ingang en met
schriftelijke kennisgeving aan de koper.

3.

WAARBORG. Tenzij anders bepaald in Specifieke bijkomende verkoopvoorwaarden voor de productlijn: (a)
Nordson garandeert de koper dat de producten vrij zijn van gebreken in materieel en technisch opzicht, mits de
producten gebruikt en onderhouden worden volgens de bedienings-, onderhouds- en andere instructies; en (b) de
standaard garantieperiode bedraagt (i) één (1) jaar vanaf het moment van ingebruikname, (ii) achttien (18)
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maanden vanaf de verzending of (iii) tweeduizend (2000) bedrijfsuren, naargelang wat zich het eerst voordoet.
De bovenvermelde waarborg geldt niet voor, en is niet van toepassing op gebreken in de producten die te wijten
zijn aan:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

ongeval of nalatigheid, misbruik of verkeerd gebruik van de producten;
tekeningen, ontwerp of specificatie door koper geleverd;
onjuist of ongeoorloofd onderhoud, revisie, installatie, opslag of bediening;
pzettelijke schade, misbruik, roekeloosheid, nalatigheid of overtreding van toepasselijke wetten of
regelgeving door de koper of zijn klanten, agenten, tussenpersonen, werknemers of gelijkaardig
personeel;
inferieure kwaliteit of incompatibiliteit van de materialen die gebruikt of verwerkt zijn met de producten;
veranderingen, wijzigingen, of reparatie van de producten door iemand anders dan Nordson;
normale slijtage of versnelde slijtage door gebruik van schurende materialen; en
versnelde slijtage omwille van gebruik van inferieure kwaliteit of incompatibele materialen; of
schade na de verzendingsdatum als de schade niet rechtstreeks te wijten is aan materiële of technische
gebreken.

Nordsons garantie is niet van toepassing op artikelen geproduceerd, getest, geïnspecteerd of anderszins
verwerkt door enig product.
Het gebruik van niet door Nordson geleverde of niet door Nordson goedgekeurde herstellings- of
vervangingsonderdelen leidt tot het vervallen van goedkeuringen die verkregen zijn op producten en kan nadelig
zijn voor de veilige en juiste bediening van de producten
Beschadiging of storingen van de producten,
gedeeltelijk of geheel veroorzaakt door het gebruik van niet door Nordson geleverde of niet door Nordson
goedgekeurde herstellings- of vervangingsonderdelen wordt niet gedekt door deze
Waarborg.
Nordson is in het kader van de bovenvermelde waarborg niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de totale
prijs van de producten niet op de vervaldag is betaald. Indien Nordson diensten levert als antwoord op een
waarborgclaim waarvan bepaald wordt dat deze niet onder deze waarborg valt, dan kan Nordson de koper
factureren voor de kost van die diensten aan de geldende tarieven van Nordson, plus redelijke reiskosten, en de
koper zal zulk bedrag betalen binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum.
De koper moet Nordson inlichten omtrent vermeende niet-naleving van deze waarborg binnen de zestig (60)
dagen na de datum dat zulke niet-naleving bekend is of bekend had moeten zijn voor de koper. De enige
aansprakelijkheid van Nordson zal in geval van niet-naleving van deze waarborg en naar goeddunken van
Nordson bestaan uit het wijzigen, aanpassen, herstellen of vervangen van de producten, het nogmaals uitvoeren
van de diensten of het terugbetalen van de aankoopprijs. Nordson mag ervoor kiezen om verzendkosten voor
retour te absorberen.
Na beëindiging van de waarborgperiode mag Nordson ervoor kiezen om producten of reserve- of
vervangingsonderdelen van de producten te discontinueren zonder verder nog verplicht te zijn om dergelijke
producten of onderdelen op voorraad te houden of te leveren.
NORDSON EN KOPER KOMEN OVEREEN DAT, GELET OP DE WAARBORG VERMELD IN DIT
HOOFDSTUK 3, ALLE ANDERE WAARBORGEN EN GARANTIE(S), BEHALVE HET EIGENDOMSRECHT,
HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BIJZONDER DOEL VAN HET CONTRACT ZIJN UITGESLOTEN..
4.

EIGENDOMSRECHT EN RISICO OP VERLIES. Het eigendomsrecht en het risico van verlies of schade aan de
producten gaan over volgens de verzendvoorwaarden die opgegeven zijn aan de koper. Bij gebrek aan dergelijke
voorwaarden gaan het eigendomsrecht en het risico op verlies of schade aan de producten over volgens
INCOTERMS 2010 EXW, de verzendafdeling van Nordson (zulke overdrachtslocatie, het “Overdrachtspunt”). De
koper verzekert de producten voor de volledige aankoopprijs en vernoemt Nordson als begunstigde bij verlies.
Tenzij Nordson daarmee schriftelijk heeft ingestemd, zal Nordson geen verplichting hebben om verzekering te
verkrijgen voor de koper.

5.

VERTRAGING IN DE UITVOERING; WETSWIJZIGING De leveringsdata die door Nordson worden gegeven, zijn
geschatte leveringsdata. en Nordson zal redelijke commerciële inspanningen leveren om deze leveringsdata na
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te leven. Nordson is niet in verzuim ten aanzien van het contract noch aansprakelijk voor uitgaven, verlies of
schade die veroorzaakt zou zijn door een vertraging van de prestaties die te wijten is aan oorzaken buiten zijn wil,
met inbegrip van maar niet beperkt tot arbeidsconflicten, overstromingen, brand, transportvertragingen, de
onmogelijkheid om materialen te verkrijgen of een storing van de productieapparatuur. In geval van zo’n
vertraging zullen de prijs en andere betrokken contractbepalingen worden aangepast om de impact van deze
vertraging te weerspiegelen .
Indien er een wijziging is in het wettelijke, regelgevende of politieke kader dat resulteert in een materiële stijging
van de kosten van een product of component/grondstof, mag Nordson na schriftelijke kennisgeving een
overeenkomstige aanpassing van de prijs van een dergelijk product doorvoeren, inclusief producten voor welke
een aankooporder reeds werd aanvaard maar waar het product niet werd geleverd. Zulke aanpassingen zullen
enkel directe kosten met zich meebrengen en zullen geen opmaak of marge bevatten voor Nordson.
6.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE De koper gaat ermee akkoord dat gegevens van Nordson, zoals de
specificaties, tekeningen, software en informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwerpen, verslagen,
softwaredocumentatie, handleidingen, modellen, bedieningsinformatie en dergelijke) die Nordson doorgeeft aan
de koper en die vertrouwelijke of beschermde informatie bevatten, al dan niet aangeduid of geïdentificeerd als
beschermd of vertrouwelijk, wordt geheimgehouden door de koper met minstens even veel zorg en
voorzorgsmaatregelen als die op de eigen beschermde informatie van de koper worden toegepast, maar in geen
geval minder dan een redelijke mate van zorgvuldigheid. Dergelijke informatie wordt door de koper alleen
gebruikt om aan zijn verplichtingen te voldoen en wordt niet zonder schriftelijke toestemming van Nordson
gekopieerd, aan andereN onthuld, of op andere manieren gebruikt. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing
op informatie die (a) zonder deze overeenkomst te schenden openbaar is of wordt; of (b) die door de koper in het
kader van deze overeenkomst wettelijk en op niet-vertrouwelijke basis ontvangen is van een derde partij, mits het
deze derde partij op grond van een fiduciaire of contractuele verplichting niet verboden is en was om dergelijke
informatie te onthullen aan de koper; of (c) onafhankelijk en zonder het voordeel van de informatie die van
Nordson is ontvangen (zoals vastgesteld door documentair bewijs) is ontwikkeld door de koper. De koper zal op
schriftelijk verzoek van Nordson alle documenten, kopieën, nota’s of andere materialen (schriftelijk of
elektronische) retourneren of vernietigen die een deel van de vertrouwelijke of beschermde informatie bevatten,
en koper zal deze vernietiging ook schriftelijk bevestigen. De beperkingen en verplichtingen in verband met de
vertrouwelijke of beschermde informatie van Nordson vervallen zeven (7) jaar na de verzending van het product.

7.

PATENTINBREUK Nordson gaat ermee akkoord om de koper te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen en
processen die gebaseerd zijn op beschuldigingen dat de producten die door Nordson zijn ontworpen en
gefabriceerd een inbreuk vormen op een machinepatent indien Nordson (A) onmiddellijk op de hoogte wordt
gebracht van de stelling van een dergelijke beschuldiging, (b) de bevoegdheid om te verdedigen ontvangt en (c)
redelijke informatie en bijstand ontvangt voor de verdediging. Bij kennisneming van de inbreukvordering behoudt
Nordson het recht, zonder kosten voor de koper, om:
(i) voor de koper het recht om de producten te blijven gebruiken te verwerven;
(ii) de producten die een inbreuk vormen, te vervangen door producten die geen inbreuk plegen; of
(iii) de producten van de inbreuk te wijzigingen zodat de koper de producten kan blijven gebruiken.
Nordson neemt geen aansprakelijkheid op zich voor de inbreuk op werkwijzen en/of gepatenteerde processen of
voor de inbreuk op een patent dat artikelen dekt die volledig of gedeeltelijk met de producten zijn gefabriceerd of
geproduceerd. Wat betreft producten die volgens ontwerpen van de koper zijn gefabriceerd, gaat de koper ermee
akkoord om Nordson schadeloos te stellen voor alle claims, eisen en processen tegen Nordson in verband met
de gestelde inbreuk.
Dit hoofdstuk 7 bevat de enige en exclusieve remedie voor de koper tegen Nordson betreffende patentinbreuk.

8.

ANNULERING EN RETOURZENDINGEN VAN BUILT-TO-ORDER, CUSTOM-BUILT EN/OF ENGINEERED
SYSTEM PRODUCTEN. De koper mag zijn aankoop van built-to-order, custom-built en/of engineered system
producten enkel annuleren indien koper een schriftelijke annuleringsaanvraag richt aan Nordson voorafgaandelijk
aan de verzending van de producten en Nordson deze annulering schriftelijk goedkeurt. In geval van een
goedgekeurde annulering van zulke producten, zal koper alle kosten betalen voor het voltooide of aan de gang
zijnde werk, inclusief grondstoffen, materieel, engineering, administratieve, heropslag en alle andere directe en/of
indirecte kosten of uitgaven opgelopen door Nordson. Koper heeft niet het recht om built-to-order, custom-built of
engineered system producten te retourneren.
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ANNULERING EN RETOURZENDINGEN VAN STANDAARDPRODUCTEN De koper mag zijn aankoop van
producten annuleren door Nordson voorafgaand aan de verzending schriftelijk op de hoogte te brengen van de
annulering en als Nordson schriftelijk akkoord gaat met de annulering. Koper mag zijn aankoop van
standaardproducten enkel retournerenals koper een schriftelijke aanvraag richt aan Nordson voorafgaand aan de
retour en Nordson deze retour, naar eigen goeddunken schriftelijk bevestigt. In geval van een goedgekeurde
annulering of retour van standaardproducten, zal de koper de retourverzendkosten betalen plus kosten voor
heropslag en administratie van maximaal (a) USD 20 (of equivalent plaatselijke valuta), of (b) 20% van de
originele prijs van Nordson (geen maximumlimiet). Alle geretourneerde producten moeten ongebruikt, volledig,
onbeschadigd zijn en geretourneerd worden in de originele verpakking, en koper zal alle redelijke retourinstructies
van Nordson naleven.
9.

VERPAKKING EN VERZENDING. De producten worden verpakt volgens de standaard handelspraktijken voor
binnenlandse en internationale verzendingen, zonder bijkomende kosten voor de koper. Gespecialiseerde of op
maat gemaakte verpakkingen kunnen bijkomende kosten met zich meebrengen. Koper zal betalen voor alle
verzendkosten. Bij gebrek aan specifieke instructies zal Nordson het transportbedrijf kiezen. Indien toepasselijk
zal de koper voor zeevrachtruimte en een zeeverzekering zorgen..

10.

NALEVING VAN WET- & REGELGEVING. De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving van het land waar de producten zijn gefabriceerd; deze wet- en regelgeving
was in werking op het moment van de fabricage. De naleving van de plaatselijke wetgeving in verband met de
bediening van de producten valt onder de verantwoordelijkheid van de koper.

11.

IMPORT EN EXPORT
De koper is verantwoordelijk voor het veiligstellen en betalen van alle
importvergunningen die nodig zijn voor de import van de producten naar en van het aangegeven leveringspunt,
en alle exportvergunningen die nodig zijn voor de export vanaf het aangegeven leveringspunt. Nordson is
verantwoordelijk voor het veiligstellen en betalen van alle exportvergunningen die nodig zijn voor de verzending
van de producten naar het aangegeven leveringspunt. Elke partij zal de redelijke informatie verschaffen die de
andere partij nodig heeft om de vereiste vergunningen te krijgen. De koper vertegenwoordigt en vrijwaart aan
Nordson dat (a) alle door de koper aan Nordson verstrekte informatie, inclusief informatie betreffende de locatie
en het doel waarvoor de producten gebruikt worden, volledig en correct is, en (b) producten en gerelateerde
informatie en technologie niet zal worden geëxporteerd, opnieuw geëxporteerd of overgedragen aan een land,
persoon of entiteit, noch zal worden gebruikt voor enig doel, in strijd met wetten of regelgeving gerelateerd aan
import, export of handel (samen “Handelswetten”) Koper vertegenwoordigt en vrijwaart dat hij niet het onderwerp
is van enige sanctie of andere beperkingen onder enige Handelswet die de overeengekomen transactie zouden
kunnen verbieden, een boete zouden kunnen veroorzaken of speciale voorwaarden zouden kunnen opleggen,
inclusief in hoofde van zijn directeuren, management, werknemers, aandeelhouders of andere gelijkaardige
partijen, en koper stemt ermee in om Nordson onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien hij het
onderwerp is van dergelijke sancties of restricties. Koper zal onmiddellijk Nordson schriftelijk op de hoogte
brengen indien koper reden heeft om te geloven dat bepaalde producten op een manier worden gebruikt, of
zouden moeten worden gebruikt, die inbreuk maakt op de Handelswetten. Koper zal Nordson vergoeden,
verdedigen en schadeloos stellen, alsook zijn directie, management, werknemers, onderaannemers, agenten en
gelijkaardig personeel, voor en tegen alle claims, aanvragen, verliezen, straffen, boetes, vergoedingen (inclusief
redelijk advocaatkosten) en andere aansprakelijkheden (samen “Verliezen”) gerelateerd aan of voortkomende uit
de inbreuk van koper tegen dit Hoofdstuk 11.

12.

VERZEKERING Koper zal, op zijn kosten, commerciële algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en andere
gepaste vormen van verzekering van kracht laten blijven (bv. fouten en verzuim, vergoeding werknemers zoals
van toepassing), in elk geval met financieel gezonde verzekeraars met een goede reputatie en polislimieten die
redelijkerwijs voldoende zijn voor de aard, het toepassingsgebied en volume van de zakelijke activiteiten van de
koper. Op aanvraag, zal de koper bewijs van zulke verzekering afleveren aan Nordson.

13.

GELDEND RECHT De Overeenkomst zal in alle opzichten opgesteld worden onder en beheerst worden door de
wetten van de jurisdictie van de plaats waar Norson wettelijk geregistreerd is, zonder rekening te houden met
conflicten met wettelijke bepalingen. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende
zaken (”CISG”) is niet van toepassing op de Overeenkomst. Elke rechtszaak, actie of procedure die ontstaat uit of
gerelateerd is aan de Overeenkomst, zal exclusief gevoerd worden in de rechtbanken van de jurisdictie van de
plaats waar Nordson wettelijk geregistreerd is en elke partij erkent onherroepelijk de exclusieve jurisdictie van die
rechtbanken bij zulke een rechtszaak, actie of procedure. De Overeenkomst werd beschikbaar gemaakt in
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verschillende talen; echter, in geval van een conflict of dubbelzinnigheid, zal de Engelse taal (US) beheersen en
prevaleren.
14.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
NORDSON NOCH DE KOPER ZIJN AANSPRAKELIJK,
ONGEACHT OF HET VOORTVLOEIT UIT HET CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP
VAN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, VERLIES VAN VERWACHTE
WINST, VERLIES VANWEGE STILLEGGING VAN EEN FABRIEK, NIET-WERKING OF HOGERE
WERKINGSKOSTEN, DE KOSTEN VAN GELD, GEBRUIKSDERVING VAN UITRUSTING, KAPITAAL OF
INKOMSTEN OF VANWEGE ECONOMISCHE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES, ZELFS INDIEN
GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULK VERLIES OF SCHADE OF ALS ZULK VERLIES OF
SCHADE TE VOORZIEN WAS.
DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER OF VERKOPER DIE VOORTVLOEIT UIT
CONTRACTBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID),
RISICOAANSPRAKELIJKHEID, EN SCHENDINGEN VAN DE WAARBORG OF ANDERSZINS ZAL DE PRIJS
VAN HET CONTRACT NIET OVERSCHRIJDEN. .
DE VOORGAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN TOT DE
MAXIMALE OMVANG DIE TOEGELATEN WORDT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

15.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST; VRIJSTELLING; SPLITSBAARHEID; GEEN DERDE BEGUNSTIGDE; ENZ.
Het contract is de volledige, uiteindelijke en exclusieve omschrijving van de overeenkomst tussen de koper en
Nordson voor de verkoop en aankoop van producten. Eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, afspraken en
representaties, zowel mondelinge als schriftelijke, worden hierin gebundeld.
Het contract zal niet worden
gevarieerd, aangevuld, gekwalificeerd of uitgelegd door eerdere handelingen tussen de partijen of door gewoonte
of handelspraktijken. Wijzigingen of toevoegingen aan het contract zullen niet bindend zijn voor Nordson tenzij
schriftelijk en ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Nordson. Als een bepaling van de
Overeenkomst of de toepassing van enige bepaling van de Overeenkomst voor enige partij of omstandigheid, in
welke mate dan ook, beoordeeld wordt als zijnde ongeldig of niet-afdwingbaar, dan (a) zal een dergelijke bepaling
worden geïnterpreteerd om zo dicht mogelijk aan te leunen aan de oorspronkelijke bedoeling van de partijen
zodat de overwogen transactie(s) wordt voltrokken zoals oorspronkelijk beoogd, en dat in de zo grootst mogelijke
mate, en (b) en de toepassing van de overige bepalingen aan dergelijke partij of omstandigheid, de toepassing
van deze bepaling aan de andere partij of andere omstandigheden, en de toepassing van de overige bepalingen
van het contract niet zal worden geschaad. Geen vrijstelling door één der partijen van de bepalingen van de
Overeenkomst is effectief, tenzij expliciet schriftelijk uiteengezet en ondertekend door zulke partij. Geen gebrek
aan uitvoering of vertraging in de uitvoering van een recht, remedie, macht of privilege dat ontstaat uit deze
Overeenkomst door een partij, zal worden opgevat als een verklaring van afstand. Geen enkele of gedeeltelijke
uitoefening van enig recht, remedie, macht of privilege onder de Overeenkomst door een partij sluit iedere andere
of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van een ander recht, remedie, macht of privilege uit. Er zijn
geen derde begunstigden bij de Overeenkomst. De relatie tussen de partijen is die van onafhankelijke
aannemers. Niets in de Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als het creëren van een agentschap,
partnerschap, joint venture of een andere vorm van gezamenlijke onderneming, werkgelegenheid of fiduciaire
rechtsverhouding tussen de partijen, en geen van de partijen is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten voor
of binden van de wederpartij op welke wijze dan ook.

16.

CONSTRUCTIE Tenzij anders vermeld: (a) de woorden “bevatten” en “inclusief” betekenen zonder enige
beperking op grond van telling; (b) elke verwijzing naar het enkelvoud zal tevens het meervoud bevatten en
omgekeerd; en (c) elke referentie naar “dagen” is een referentie naar kalenderdagen.

17.

OPDRACHT; OPVOLGERS & RECHTVERKRIJGENDEN Koper zal geen van zijn rechten toekennen of geen
van zijn verplichtingen delegeren onder deze Overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van
Nordson. Enige schijnbare overdracht of delegatie in strijd met deze paragraaf is nietig. Geen enkele opdracht of
delegatie ontheft koper van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst. De Overeenkomst bindt en komt ten
goede aan de partijen bij deze overeenkomst en hun respectieve toegestane opvolgers en toegestane
rechtverkrijgenden.
[Specifieke bijkomende verkoopsvoorwaarden voor de productlijn beginnen op de volgende pagina.]
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SPECIFIEKE BIJKOMENDE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE PRODUCTLIJN
INDUSTRIËLE COATINGSYSTEMEN
(Van toepassing op automobiel, containercoating en -droging, vloeibare afwerking,
poedercoating en afdichting productlijnen)
VOOR ALLE INDUSTRIËLE COATINGPRODUCTEN
Voeg het volgende in als een vervanging van de eerste zin van Artikel 2, Prijzen-Betaling, van de
Algemene verkoopvoorwaarden - Wereldwijd
PRIJZEN-BETALING Tenzij anders aangegeven, en onderworpen aan goedkeuring van krediet door Nordson, zijn de
betalingsvoorwaarden de volgende:
Waarde van de bestelling: $1 - $25,000
Betalingsvoorwaarden: 100% netto dertig (30) dagen vanaf datum van verzending
Waarde van de bestelling: $25,001-$50,000
Betalingsvoorwaarden: 50% verschuldigd bij bestelling
50% verschuldigd netto dertig (30) dagen vanaf datum van verzending
Waarde van de bestelling: $50,001 en meer
Betalingsvoorwaarden: 40% verschuldigd bij bestelling
40% verschuldigd bij stellage
20% verschuldigd netto zestig (60) dagen vanaf datum van verzending
VOOR DE AUTOMOBIELSECTOR EN AFDICHTINGSPRODUCTEN:
Voeg het volgende in als een aanvulling op de eerste paragraaf van Artikel 3, Waarborg, van de
Algemene verkoopvoorwaarden - Wereldwijd
Nordson garandeert dat de producten, indien geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de installatie-,
bedienings- en onderhoudsinstructies van Nordson, gedurende een periode van twee (2) jaar na verzending vrij
zijn van materiële en technische gebreken.
Deze waarborg geldt voor de oorspronkelijke aankoper of de
eindgebruiker in het geval dat een overdracht van het eigendomsrecht naar nieuwe en ongebruikte producten
gebeurt via een OEM-systeemhuis of een erkende verdeler van Nordson. NORMALE SLIJTAGEGEVOELIGE
ARTIKELEN VERBRUIKSGOEDEREN EN ANDERE ITEMS DIE VERWOORD WERDEN OF IN CONTACT
KOMEN MET VERWIJDERD MATERIAAL OF REINIGINGSMATERIAAL ZIJN NIET OMVAT IN DEZE
WAARBORG.
Items gekocht door of namens Nordson van derde-partij toeleveranciers worden niet gedekt door de
bovenstaande waarborg en koper kan gaan waarborgclaims indienen rechtstreeks bij de oorspronkelijke fabrikant
van het onderdeel.
VOOR CONTAINERCOATING EN VLOEIBARE AFWERKINGSSYSTEMEN:
Voeg het volgende in als een aanvulling op de eerste paragraaf van Artikel 3, Waarborg, van de
Algemene verkoopvoorwaarden - Wereldwijd
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Nordson garandeert dat de producten, indien geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de installatie-,
bedienings- en onderhoudsinstructies van Nordson, gedurende een periode van één (1) jaar na verzending vrij zijn
van materiële en technische gebreken. Deze waarborg geldt voor de oorspronkelijke aankoper of de eindgebruiker
in het geval dat een overdracht van het eigendomsrecht naar nieuwe en ongebruikte producten gebeurt via een
OEM-systeemhuis of een erkende verdeler van Nordson. NORMALE SLIJTAGEGEVOELIGE ARTIKELEN
VERBRUIKSGOEDEREN EN ANDERE ITEMS DIE VERWOORD WERDEN OF IN CONTACT KOMEN MET
VERWIJDERD MATERIAAL OF REINIGINGSMATERIAAL ZIJN NIET OMVAT IN DEZE WAARBORG.
Items gekocht door of namens Nordson van derde-partij toeleveranciers worden niet gedekt door de bovenstaande
waarborg en koper kan gaan waarborgclaims indienen rechtstreeks bij de oorspronkelijke fabrikant van het
onderdeel.
VOOR POEDERCOATINGSYSTEMEN:
Voeg het volgende in als een aanvulling op de eerste paragraaf van Artikel 3, Waarborg, van de
Algemene verkoopvoorwaarden - Wereldwijd
Standaardproduct Nordson garandeert dat de producten, indien geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de
installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies van Nordson, gedurende een periode van één (1) jaar na
verzending vrij zijn van materiële en technische gebreken. Deze waarborg geldt voor de oorspronkelijke aankoper of
de eindgebruiker in het geval dat een overdracht van het eigendomsrecht naar nieuwe en ongebruikte producten
gebeurt via een OEM-systeemhuis of een erkende verdeler van Nordson. NORMALE SLIJTAGEGEVOELIGE
ARTIKELEN VERBRUIKSGOEDEREN EN ANDERE ITEMS DIE VERWOORD WERDEN OF IN CONTACT KOMEN
MET VERWIJDERD MATERIAAL OF REINIGINGSMATERIAAL ZIJN NIET OMVAT IN DEZE WAARBORG.
Items gekocht door of namens Nordson van derde-partij componentleveranciers worden niet gedekt door de
bovenstaande waarborg en koper kan waarborgclaims indienen rechtstreeks bij de oorspronkelijke fabrikant van het
component.
Standaard Ontwikkelde Systemen Nordson garandeert dat de producten, indien geïnstalleerd, gebruikt en
onderhouden volgens de installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies van Nordson, gedurende een periode van
één (1) jaar na verzending vrij zijn van materiële en technische gebreken. Deze waarborg geldt voor de
oorspronkelijke aankoper of de eindgebruiker in het geval dat een overdracht van het eigendomsrecht naar nieuwe en
ongebruikte producten gebeurt via een OEM-systeemhuis of een erkende verdeler van Nordson. NORMALE
SLIJTAGEGEVOELIGE ARTIKELEN VERBRUIKSGOEDEREN EN ANDERE ITEMS DIE VERWOORD WERDEN
OF IN CONTACT KOMEN MET VERWIJDERD MATERIAAL OF REINIGINGSMATERIAAL ZIJN NIET OMVAT IN
DEZE WAARBORG.
Items gekocht door of namens Nordson van derde-partij toeleveranciers worden niet gedekt door de bovenstaande
waarborg en koper kan gaan waarborgclaims indienen rechtstreeks bij de oorspronkelijke fabrikant van het onderdeel.
Op Maat Gemaakte Ontwikkelde Systemen inclusief cabine Nordson garandeert dat de producten, indien
geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de installatie-, bedienings- onderhouds-, opslag- en andere
instructies van Nordson, vrij zullen zijn van defecten in materialen en vakmanschao voor de periode vooropgesteld in
de schriftelijke offerte of voorstel ondertekend door Nordson. Deze waarborg geldt voor de oorspronkelijke aankoper
of de eindgebruiker in het geval dat een overdracht van het eigendomsrecht naar nieuwe en ongebruikte producten
gebeurt via een OEM-systeemhuis of een erkende verdeler van Nordson. NORMALE SLIJTAGEGEVOELIGE
ARTIKELEN VERBRUIKSGOEDEREN EN ANDERE ITEMS DIE VERWOORD WERDEN OF IN CONTACT KOMEN
MET VERWIJDERD MATERIAAL OF REINIGINGSMATERIAAL ZIJN NIET OMVAT IN DEZE WAARBORG.
Items gekocht door of namens Nordson van derde-partij toeleveranciers worden niet gedekt door de bovenstaande
waarborg en koper kan gaan waarborgclaims indienen rechtstreeks bij de oorspronkelijke fabrikant van het onderdeel.
VOOR UV-DROGINGSPRODUCTEN:
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Voeg het volgende in als een aanvulling op de eerste paragraaf van Artikel 3, Waarborg, van de
Algemene verkoopvoorwaarden - Wereldwijd
Nordson garandeert dat producten, anders dan hieronder vermeld, indien geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden
volgens de installatie-, bedienings- en onderhouds-, opslag- en andere instructies van Nordson, gedurende een
periode van vijf (5) jaar na eerste gebruik vrij zijn van defecten in vakmanschap.
De volgende producten hebben verschillende waarborgperiodes die, in elk geval, enkel van toepassing zijn als de
producten geïnstalleerd, bediend en onderhouden zijn conform alle installatie-, bedienings-, onderhouds-, opslagen andere instructies.
Defecte producten moeten geretourneerd worden opdat een terugbetaling kan
plaatsvinden.
Lamphead - Magnetronlampen Kwikmagnetronlampen krijgen een waarborg, naargelang van wat zich
het eerste voordoet, van (a) 8000 gebruiksuren, of (b) zesendertig (36) maanden vanaf de originele
aankoopdatum. Ijzer, gallium, indium en kwik plus magnetro lampen krijgen een waarborg, naargelang van wat
zich het eerste voordoet, van (a) 6.000 gebruiksuren, of (b) zesendertig (36) maanden vanaf de originele
aankoopdatum. Vervangingen van lampen krijgen een waarborg van negentig (90) dagen vanaf de datum van
verzending. De definitie van waarborgdefect is 25% drop off over de totale UV spectrale output of een mislukking
te ontsteken
Lamphead – Magnetrons krijgen een waarborg, naargelang van wat zich het eerste voordoet, van (a)
8000 gebruiksuren, of (b) twee (2) maanden vanaf de originele aankoopdatum. Vervangingen van mangetrons
krijgen een waarborg van negentig dagen vanaf de datum van verzending.
Lamphead – Reflectoren krijgen een waarborg van vijf (5) jaar vanaf de originele aankoopdatum om vrij
te zijn van defecten in vakmanschap en zullen 90% of meer reflectiviteit behouden.
Lamphead – Lichtdetectorbord krijgt een waarborg voor een periode van (a) twee (2) jaar vanaf het
eerste gebruik of (b) 8000 gebruiksuren, naargelang wat eerst komt.
Voeding – RF Detector krijgt een waarborg voor een periode van (a) twee (2) jaar vanaf het eerste
gebruik of (b) 8000 gebruiksuren, naargelang wat eerst komt.
Voeding – Kabels krijgen een waarborg voor een periode van (a) twee (2) jaar vanaf het eerste gebruik
of (b) 8000 gebruiksuren, naargelang wat eerst komt.
Lamphead & Voeding De volgende verbruiksgoederen vallen buiten de waarborg: (a) eindreflectoren,
(b) elektrische zekeringen, and (c) indicatorlampen.
Met betrekking tot alle UV drogingsproducten: (a) neemt Nordson geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit of
prestatie van coatings, kleefmiddelen of andere materialen gebruikt met de producten van Nordson, en (b) koper moet
defecte producten retourneren met voorafbetaalde vracht voor evaluatie van de waarborg.

***
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