ALGEMENE VOORWAARDEN De volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn
van kracht vanaf 1 mei 2021 en zijn zonder uitzondering van toepassing op alle verkopen van
goederen, softwarelicenties en serviceaanbiedingen (het "Aanbod") door het lid van de
bedrijvengroep Resideo Technologies, Inc. die de verkoop aan de Koper doet (“Resideo”).
1. TOEPASSELIJKHEID De Voorwaarden komen in plaats van en vervangen alle algemene
voorwaarden die zijn vermeld op de inkooporder, specificaties of andere documenten die
door de Koper zijn uitgegeven. Alle aanvullende, afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden of
bepalingen van een dergelijk document uitgegeven door de Koper worden door Resideo
aangevochten en zijn volledig niet van toepassing op elke verkoop die hieronder wordt
gedaan. Alle verklaringen, garanties, handelswijzen of handelsgebruiken die niet uitdrukkelijk
hierin worden uiteengezet, zijn niet bindend voor Resideo.
2. BETALINGSVOORWAARDEN Alle betalingen zijn opeisbaar zoals vermeld op de factuur
die is uitgegeven in verband met een bestelling voor het Aanbod waarop deze Voorwaarden
van toepassing zijn ("Bestelling") en als er geen termijn wordt genoemd, 30 dagen na
factuurdatum. Alle betalingen zijn verschuldigd in de valuta zoals vermeld op de factuur en
worden verzonden naar het adres dat op die factuur is vermeld. Alle zendingen, leveringen
en uitvoering van werkzaamheden die onder deze Voorwaarden vallen, zijn te allen tijde
onderworpen aan de kredietgoedkeuring van Resideo en Resideo kan te allen tijde weigeren
zendingen of leveringen te verrichten of werkzaamheden uit te voeren, behalve na
ontvangst van betaling voor alle verschuldigde bedragen, inclusief eventuele extra kosten, of
op basis van voorwaarden en beveiligingsmaatregelen die voldoen aan Resideo. Resideo kan
op elk moment de betalingsvoorwaarden herzien zoals beschreven in deze Voorwaarden.
Bovendien kan Resideo naar eigen keuze: (a) aanbiedingen terugnemen waarvoor geen
betaling is gedaan; (b) bij te late betaling van achterstallige bedragen extra kosten opleggen
van 2% per maand of het wettelijk toegestane maximum voor elke volledige of gedeeltelijke
maand; (c) alle incassokosten innen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke
advocatenhonoraria; en (d) de hierboven genoemde rechten en rechtsmiddelen
combineren zoals toegestaan door de wetgeving die van toepassing is. Deze rechtsmiddelen
komen bovenop de middelen die wettelijk of in het eigen vermogen beschikbaar zijn. Koper
mag gefactureerde bedragen of een deel daarvan niet verrekenen of terugvorderen met
bedragen die verschuldigd zijn of kunnen worden door Resideo. Deze clausule blijft geldig na
het vervallen of de beëindiging van de Bestelling. Voor zover wettelijk toegestaan, worden
geschillen over facturen geacht te zijn vervallen 15 dagen na factuurdatum. Resideo behoudt
zich het recht voor om onjuiste facturen te corrigeren.
3. PRIJZEN; MINIMUMAFNAME; WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN VAN DE BESTELLING
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen voor het Aanbod waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, de standaardprijzen van Resideo op het moment van
verzending. Resideo kan de prijzen van alle goederen naar eigen goeddunken wijzigen door
de Koper hiervan 30 dagen vooraf op de hoogte te stellen. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen door Resideo, worden Bestellingen onder de 500 USD (of het equivalent
van de factuurvaluta) verhoogd met 50 USD (of het equivalent van de factuurvaluta)
servicekosten. Tenzij specifiek vermeld, zijn prijzen exclusief ontwerp, installatie,
inbedrijfstelling, inbedrijfstelling of onderhoud. In het geval dat de hoeveelheid vermeld in
een Bestelling die onder deze Voorwaarden valt, wordt verlaagd, zal de prijs worden
gewijzigd om te voldoen aan de standaardprijs van Resideo voor de werkelijk geleverde
hoeveelheid. Een dergelijke prijsherziening is van toepassing op alle geleverde aanbiedingen,
zelfs als deze al zijn gefactureerd op het moment van een dergelijke korting. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen de partijen met betrekking tot orderwijzigingen en annuleringen,
mag de Koper Bestellingen niet annuleren of wijzigen. Alle prijzen voor een overeengekomen
termijn zijn onderhevig aan nieuwe onderhandelingen als de aankoop-, transport- of
productiekosten van Resideo met meer dan 5% stijgen. Prijzen zijn exclusief de kosten voor
het recyclen van goederen die vallen onder Richtlijn 2012/19/EU van het Europees
Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur (AEEA).
4. BELASTINGEN Belastingen, milieuheffingen, rechten en heffingen met betrekking tot de
Bestelling vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koper en Resideo kan de Koper
hiervoor afzonderlijk factureren, bij afwezigheid van het bewijs van vrijstelling.
5. VERZENDING EN RISICO VAN VERLIES Alle zendingen die onder deze Voorwaarden vallen,
zijn vrachtvrij tot de adres aangegeven door de koper (CPT / Carriage Paid To, Incoterms
2010), tenzij schriftelijk anders vermeld door Resideo. Risico van verlies of beschadiging van
het Aanbod gaan over op Koper bij levering aan de vervoerder. Resideo kan elke Bestelling
leveren in elke volgorde en in een of meer zendingen. Als verzendingen door de Koper
worden vertraagd, worden de Aanbiedingen voor eigen rekening en risico van de Koper
gehouden. De Koper is dan aansprakelijk voor eventuele vertragingen of verhoogde kosten
van Resideo die worden veroorzaakt door of verband houden met het handelen of
nalatigheid van de Koper. Alle leverdata zijn schattingen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen door Resideo. Bovendien is Resideo niet aansprakelijk voor late levering
veroorzaakt door de vervoerder of het nalaten van de Koper om de nodige informatie tijdig
te verstrekken. Koper moet alle goederen bij aflevering inspecteren en schriftelijk aan
Resideo zichtbare gebreken, transportschade, onjuiste artikelen en tekorten melden, in geen

geval later dan drie (3) dagen na levering, anders worden alle goederen als afgeleverd en
geaccepteerd beschouwd. Verborgen gebreken moeten zonder onnodige vertraging
worden gemeld, in geen geval later dan 5 dagen na detectie. Resideo behoudt zich het recht
voor om extra kosten te vermelden voor speciale begeleiding verpakking, etikettering,
behandeling of verzekering op verzoek van de Koper. De goederen worden eigendom van de
Koper wanneer hij de volledige prijs voor de goederen heeft betaald.
6. SPECIFICATIES; WIJZIGINGEN Op elk moment en om welke reden dan ook kan Resideo,
zonder kennisgeving aan de koper, het ontwerp, de materialen, specificaties of prestaties van
aanbiedingen die onder deze Voorwaarden vallen wijzigen, op voorwaarde dat de
wijzigingen de pasvorm, vorm en functie van de aanbiedingen niet wezenlijk veranderen.
7. OVERMACHT Resideo is niet aansprakelijk voor het niet leveren of vertragen van de
levering van aanbiedingen vanwege een oorzaak buiten haar redelijke controle. In het geval
van een dergelijke vertraging wordt de datum van levering of uitvoering verlengd met een
periode gelijk aan de tijd die verloren is gegaan door een dergelijke vertraging. In het geval
dat de productie van Resideo om een van de bovengenoemde redenen wordt beperkt, kan
Resideo haar productie over de verschillende kopers verdelen. Een dergelijke toewijzing
geschiedt op een commercieel eerlijke en redelijke manier. Als het geval van overmacht
langer dan 90 dagen aanhoudt, kan elke partij de Bestelling van de Koper beëindigen door de
andere partij schriftelijk in kennis te stellen van een dergelijke beëindiging.
8. INBREUK Een van de volgende zaken vormt een wezenlijke schending van de
verplichtingen van de Koper: (a) verzuim om betalingen te doen voor eventuele
aanbiedingen; (b) het niet accepteren van overeenkomstige aanbiedingen die als zodanig
worden aangeboden; (c) het indienen van een faillissementsaanvraag tegen de Koper, het
instellen van een insolventie- of faillissementsprocedure (inclusief reorganisatie) tegen de
Koper, de benoeming van een curator of ontvanger van de Koper, of een opdracht ten
behoeve van de schuldeisers van de Koper; (d) elke andere schending van een van de
bepalingen van deze Voorwaarden door de Koper. In het geval van een dergelijke schending
kan Resideo, door schriftelijke kennisgeving aan de Koper, de Bestelling(en), of een deel
daarvan, beëindigen zonder enige aansprakelijkheid. Koper betaalt alle kosten, inclusief
redelijke advocatenkosten, gemaakt door Resideo bij elke actie die door Resideo is ingesteld
om betalingen te innen die verschuldigd zijn of anderszins haar rechten onder deze
Voorwaarden afdwingen.
9. GARANTIE Voor zover wettelijk toegestaan, vervangt het volgende alle andere garanties
en voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief die van bevredigende kwaliteit en
geschiktheid voor een bepaald doel. (a) Resideo garandeert dat het productaanbod in alle
materiële opzichten vrij is van defecte materialen en onjuiste afwerking en conform de
toepasselijke specificaties en/of tekeningen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
door Resideo, begint Resideo's garantie met ingang van de productiedatum van Resideo
voor de periode van 24 maanden. (b) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal
Resideo een creditnota afgeven voor aanbiedingen die worden geretourneerd aan Resideo
in overeenstemming met sectie 25, vooruitbetaald transport, waarvan door Resideo wordt
vastgesteld dat de aanbieding defect is. (c) Aanbiedingen onderworpen aan slijtage of
corrosie door gebruik worden niet als defect beschouwd vanwege dergelijke slijtage of
corrosie. Geen garantie is van toepassing als, naar het uitsluitende oordeel van Resideo, het
defect of de schade is veroorzaakt door of gerelateerd aan installatie, combinatie met andere
onderdelen en/of producten, wijziging of reparatie van enig Aanbod anders dan door
Resideo, het niet gebruiken door de Koper van een softwareversie die niet de nieuwste
softwareversie is die beschikbaar is gesteld door Resideo of om vereiste of aanbevolen
updates of patches toe te passen op andere software of apparaten in de netwerkomgeving
van het Aanbod, of die het gevolg is van handelingen, nalatigheden, misbruik of nalatigheid
van de Koper. (d) Experimentele aanbiedingen (die kunnen worden aangeduid met de letter
‘X’ of ‘E’, beginnend met de identificatie van hun onderdeelnummer) of niet-vrijgegeven of
bèta-software zijn prototype pre-productie-items die nog niet alle fasen van releasetests
hebben voltooid; deze goederen worden verkocht ‘ZOALS ZE ZIJN’ ZONDER GARANTIE. (e)
Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de aanbiedingen
geschikt zijn voor de toepassing waarin ze worden gebruikt. (f) Als Resideo diensten verleent
aan de Koper, inclusief maar niet beperkt tot training of assistentie bij de configuratie en
installatie van het Aanbod, zal Resideo dergelijke services leveren in overeenstemming met
de normale industriële praktijk tegen de tarieven die Resideo van tijd tot tijd specificeert in de
prijslijst. Resideo aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Koper die voortvloeit uit het
aanbieden van dergelijke diensten, indien deze gratis worden verstrekt. (g) Resideo verklaart
niet of garandeert niet dat het Aanbod niet gecompromitteerd of omzeild kan worden of dat
het Aanbod persoonlijk letsel of verlies van eigendommen, inbraak, diefstal, brand of
anderszins zal voorkomen, of dat het Aanbod in alle gevallen voldoende waarschuwing of
bescherming zal bieden. Koper begrijpt dat een correct geïnstalleerd en onderhouden alarm
alleen het risico op inbraak, diefstal, brand of andere gebeurtenissen kan verminderen
zonder een alarm te geven, maar het is geen verzekering of garantie dat dit niet zal gebeuren
of dat er geen persoonlijk letsel zal zijn of verlies van eigendom als gevolg. (h) Software, indien
vermeld op de inkooporder en/of offerte en/of gebruikt in goederen die worden
gegarandeerd door Resideo, wordt geleverd op een medium dat bij normaal gebruik vrij is

van materiaal- of fabricagefouten zolang de hardware en/of het systeem valt onder garantie.
Tijdens deze periode vervangt Resideo kosteloos een dergelijk medium dat defect is. Wat
betreft de kwaliteit of prestaties van software of gegevens, deze worden geleverd ‘zoals ze
zijn’ zonder garantie. (i) Deze garanties zijn uitsluitend ten behoeve van de Koper en zijn niet
toewijsbaar of overdraagbaar. Elke aansprakelijkheid van Resideo op grond van dit artikel 9 is
onderworpen aan de bepalingen van artikel 11 (Beperking van aansprakelijkheid) van deze
Bestelling.
10. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VRIJWARING Resideo levert producten met
handelsmerken en/of handelsnamen. Geen licentie wordt verleend voor enig gebruik van
dergelijke handelsmerken en/of handelsnamen zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Resideo of de eigenaar van het handelsmerk, indien gebruikt door
Resideo onder licentie. Koper zal op geen enkele manier gebruikmaken van een naam,
handelsnaam of handelsmerk van Resideo, inclusief de naam ‘Resideo’. De Koper zal het
gebruik van een naam, handelsnaam of handelsmerk van Resideo onmiddellijk staken na
kennisgeving door Resideo. Resideo blijft eigenaar van alle gereedschappen, ontwerpen,
tekeningen en specificaties die zijn gekoppeld aan het Aanbod en eventuele aanpassingen
van dergelijk Aanbod. Resideo is niet beperkt in het gebruik of de verkoop van dergelijk
Aanbod of eventuele aanpassingen. Resideo zal elke rechtszaak tegen de Koper verdedigen
die voortvloeit uit een feitelijke of vermeende inbreuk op het octrooi of auteursrecht op een
geldig Nederlands octrooi of auteursrecht als het waarschijnlijk is dat het gebaseerd op het
Aanbod geleverd door Resideo. Resideo zal schadeloos gesteld worden voor elke definitieve
uitspraak die tegen de Koper wordt gedaan als gevolg van een dergelijke rechtszaak. De
Koper stelt Resideo schriftelijk op de hoogte op het moment dat hij op de hoogte is van de
vordering van de derde en stemt ermee in om als enige autoriteit, informatie en assistentie
te verlenen voor de verdediging en beschikking van de claim. Resideo is niet
verantwoordelijk voor compromissen of schikkingen die zijn gemaakt zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming. Resideo is niet verplicht of aansprakelijk met betrekking tot: (a)
aanbiedingen die zijn verstrekt op basis van ontwerpen, tekeningen of productiespecificaties
van de Koper; (b) aanbiedingen gebruikt anders dan voor hun normale doel; (c) claims van
inbreuk als gevolg van het combineren van alle hieronder aangeboden aanbiedingen met
enig artikel dat niet door Resideo is geleverd; (d) gebruik van een andere dan de nieuwste
versie van softwareproduct uitgebracht door Resideo; of (e) elke wijziging van het Aanbod
anders dan door Resideo. Omdat Resideo bovendien exclusieve controle heeft over het
oplossen van inbreukclaims die hieronder vallen, is Resideo in geen geval aansprakelijk voor
de advocaatkosten of aanverwante kosten van de Koper.
Koper stemt ermee in om Resideo in dezelfde mate en onder dezelfde beperkingen te
vrijwaren en te verdedigen zoals uiteengezet in Resideo's verplichtingen jegens Koper, zoals
uiteengezet in dit artikel 10, voor elke rechtszaak tegen Resideo op basis van een claim
wegens inbreuk als gevolg van (a), (b), (c), (d) of (e) van de voorgaande paragraaf. Als een
claim wordt ingediend of als Resideo gelooft dat een claim waarschijnlijk is, kan Resideo,
naar eigen keuze en op Kopers kosten, (i) voor de Koper het recht verkrijgen om het Aanbod
te blijven gebruiken; (ii) het Aanbod te vervangen of aan te passen zodat het geen inbreuk
maakt; of (iii) de teruggave van het Aanbod accepteren of de licentie van de Koper om het
inbreukmakende Aanbod te gebruiken beëindigen en de Koper een krediet verlenen voor
de aankoopprijs of licentievergoeding betaald voor dergelijk Aanbod, verminderd met een
redelijke afschrijving voor gebruik, schade en veroudering. Verder kan Resideo de
verzending staken of inbreukmakende aanbiedingen aanbieden zonder deze Overeenkomst
te schenden. Elke aansprakelijkheid van Resideo onder dit artikel 10 is onderworpen aan de
bepalingen van artikel 11 (Beperking van aansprakelijkheid) van de Bestelling. Dit artikel 10
vermeldt het enige verhaal van de partijen, de volledige aansprakelijkheid en hun exclusieve
rechtsmiddelen met betrekking tot inbreuk. Alle andere uitdrukkelijke, impliciete of
wettelijke garanties tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden hierbij
afgewezen.
11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 (Garantie) en Artikel 10 (Intellectueel
eigendom en vrijwaring) vermelden de enige verplichting van Resideo, en de enige remedie
van de Koper, voor elk defect in een van de aanbiedingen die hieronder worden verkocht of
waarvoor een licentie is verleend. (a) In geen geval is Resideo aansprakelijk voor (i) enige
indirecte, incidentele, gevolgschade; (ii) enig verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking; (iii)
winstderving; (iv) verlies van inkomsten; (v) verlies van gebruik van eigendom of kapitaal; (vi)
verlies van verwachte besparingen; of (vii) verlies van gegevens. (b) Resideo is niet
aansprakelijk voor verlies of schade wanneer die aansprakelijkheid ontstaat als gevolg van
haar kennis (al dan niet actueel) van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade. (c) De
aansprakelijkheid van Resideo met betrekking tot een inkooporder, voor een cybersecurityevenement (inclusief een inbreuk op persoonlijke gegevens) of anderszins onder deze
algemene voorwaarden zal in geen geval de contractprijs overschrijden van de specifieke
goederen die aanleiding geven tot de claim en Koper zal niet trachten schadevergoeding te
vorderen wegens schending van de vertrouwelijkheid die ook voortvloeit uit een schending
van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. (d) Resideo is niet aansprakelijk
voor enig defect of het niet functioneren van de goederen als gevolg van het verzuim van de
Koper om een softwareversie te gebruiken die niet de nieuwste softwareversie is die door

Resideo beschikbaar is gesteld of vereiste of aanbevolen updates of patches naar andere
software of apparaten in de goederennetwerkomgeving. (e) Deze uitsluitingen en
beperkingen op schadevergoeding zijn van toepassing ongeacht hoe het verlies of de schade
kan worden veroorzaakt en tegen elke aansprakelijkheidstheorie, ongeacht of deze is
gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, schadeloosstelling of anderszins. (f) Geen
van beide partijen tracht zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor: (i) overlijden
of persoonlijk letsel als gevolg van grove nalatigheid; (ii) fraude; (iii) of elke zaak waarvoor het
wettelijk niet is toegestaan om zijn aansprakelijkheid te beperken. (g) Behalve voor zover
strikt vereist door de toepasselijke wetgeving, erkent de Koper dat Resideo niet verplicht is
om enige vorm van cyberbeveiliging of gegevensbescherming te bieden met betrekking tot
de werking van de goederen, software of de netwerkomgeving. Resideo kan ervoor kiezen
om op internet gebaseerde diensten te leveren en kan deze diensten op elk gewenst
moment wijzigen of annuleren. Behalve voor zover strikt vereist door de toepasselijke
wetgeving, is Resideo niet verplicht om enige vorm van cyberbeveiliging of
gegevensbescherming te bieden met betrekking tot dergelijke op internet gebaseerde
diensten.
12. VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN GEBRUIKSRECHTEN VOOR GEGEVENS
Vertrouwelijke informatie betekent alle niet-openbare informatie van een partij, zoals
bedrijfseigen technologie, handelsgeheimen, knowhow, werkwijzen, marketinggegevens en
verkoopprogramma's, marktstudies en trends, financiële informatie, prijsbeleid, leveranciersen klantenlijsten, inkooppartners, Point of Sales-rapporten en andere informatie met
betrekking tot het bedrijf, producten, aankopen of verkopen van een partij of een van haar
leveranciers of klanten. Koper erkent en stemt ermee in dat verkoper vertrouwelijke
informatie van Koper mag gebruiken om zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene
voorwaarden na te komen, aangezien deze van toepassing zijn op de huidige of overwogen
zakelijke relatie en dergelijke informatie aan personen kan bekendmaken op basis van een
behoefte om dergelijke verplichtingen na te komen, op voorwaarde dat dergelijke personen
gebonden zijn door schriftelijke vertrouwelijkheidsbeperkingen die niet minder streng zijn
dan die welke hierin zijn opgenomen. Resideo behoudt zich het recht voor om alle gegevens
en informatie te gebruiken die worden verzameld, gegenereerd, verwerkt of verzonden door
of via de producten en alle productgerelateerde gegevens en informatie die aan Resideo
worden verstrekt of verzonden met betrekking tot de werking of prestaties van de
producten in een geanonimiseerde vorm voor elk zakelijk doel, inclusief product-, softwareof service-ontwikkeling, marketing- of verkoopondersteuning of andere analyses. Als het
waarschijnlijk is dat Resideo geen eigendom is, geen licentie heeft of niet voldoende
gebruiksrechten heeft op dergelijke productgerelateerde informatie of gegevens, verleent
Koper Resideo en de aan haar gelieerde bedrijven (of zal Resideo en de aan haar gelieerde
bedrijven de aanschaf verlenen van) een eeuwigdurend recht om dergelijke informatie en
gegevens voor elk wettig doel te gebruiken en er afgeleide werken van te maken.
13. SOFTWARE Software, indien vermeld in de Bestelling of geïnstalleerd op een goed
vermeld in de Bestelling, is onderworpen aan de volgende voorwaarden, tenzij een
afzonderlijke softwarelicentieovereenkomst wordt gesloten tussen de partijen of is
opgenomen in dergelijke software. Software is hierbij in licentie gegeven en niet verkocht.
Afhankelijk van de naleving door de Koper van deze Voorwaarden, verleent Resideo een
persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve licentie om de objectcode van de software uitsluitend
voor interne doeleinden van de Koper te gebruiken. De licentie is beperkt tot dergelijke
aanbiedingen en/of locatie(s) zoals gespecificeerd op de Bestelling van de Koper. Resideo
behoudt alle eigendom en eigendom van alle software die hieronder wordt geleverd, die
allemaal vertrouwelijke en eigendomsinformatie bevat en welke eigendom, zonder
beperking, alle rechten op patenten, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen
omvat. De Koper zal geen enkele poging doen tot verkoop, overdracht, sublicentie,
reversecompilatie, demontage of herdistributie van de software, noch zal de Koper dergelijke
software kopiëren, openbaar maken, verspreiden of weergeven of anderszins beschikbaar
maken aan anderen (behalve wanneer Resideo schriftelijk autoriseert) of ongeautoriseerd
gebruik van de software toestaan. Als de software wordt geleverd met een goed dat op de
voorkant staat vermeld, mag de Koper zijn licentie voor de software alleen overdragen aan
een derde partij in samenhang met de verkoop door de Koper van het goed waarop de
software is geïnstalleerd. Resideo kan deze licentie beëindigen als de Koper deze
Voorwaarden schendt. Koper moet mogelijk een licentieovereenkomst of addendum met
Resideo ondertekenen voordat een Aanbod wordt afgeleverd.
14. VRIJWARING Koper zal Resideo, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en
agenten schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen alle claims, rechtszaken, kosten,
schade en verliezen (inclusief advocatenkosten) veroorzaakt door, of voortvloeiend uit, (i)
daadwerkelijke of dreigende schending van deze Voorwaarden door Koper, (ii) nalatigheid
van de Koper in zijn onderhavige prestaties, (iii) de toepassing van het Aanbod en (iv) de
installatie of aanpassingen door de Koper aan het Aanbod anders dan die welke specifiek
schriftelijk zijn goedgekeurd door Resideo.
15. SAMENVOEGEN VAN BEDIENINGSELEMENTEN Sommige sensoren en
bedieningselementen van Resideo zijn specifiek ontworpen om samen te werken. Daarom
kan het in sommige gevallen onbevredigend en/of gevaarlijk zijn om bedieningselementen

en/of sensoren van verschillende fabrikanten in dezelfde installatie samen te voegen. Als de
bedieningselementen van Resideo worden gebruikt met producten van andere fabrikanten
op een manier die niet door Resideo wordt aanbevolen, aanvaardt Resideo hierbij geen
enkele garantie voor een goede werking en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van
dergelijke samengevoegde installaties.
16. TOEPASSELIJK RECHT Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten die van
toepassing zijn in het land waar Resideo is geregistreerd, zonder rekening te houden met
conflicterende wettelijke principes, en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve
jurisdictie van de rechtbanken van dat land. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
(Wenen, 11 april 1980) is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
17. OVERDRACHT Koper mag zijn rechten of verplichtingen hieronder niet overdragen
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Resideo en een vermeende
overdracht zonder toestemming zal naar keuze van Resideo nietig zijn. Niettegenstaande het
voorgaande, zijn alle rechten en verplichtingen van Koper bindend voor alle opvolgers en
rechtverkrijgenden van Koper.
18. AFZONDERLIJKING Geen verzuim door Resideo om op enig moment gedurende enige
periode de bepalingen hiervan af te dwingen, moet worden opgevat als een verklaring van
afstand van een dergelijke bepaling of van het recht van Resideo om daarna elke bepaling af
te dwingen.
19. WIJZIGINGEN Deze Voorwaarden en alle Bestellingen die eronder vallen, worden niet
vervangen, gewijzigd of gewijzigd, behalve na schriftelijke toestemming van Resideo.
20. NALEVING VAN DE WET De Koper is verantwoordelijk voor de naleving van alle importen exportwetten en -voorschriften. Koper zal voor alle kosten en kosten alle goedkeuringen
en vergunningen voor invoer, uitvoer en wederuitvoer verkrijgen die vereist zijn voor
geleverde goederen, overdrachten, diensten en technische gegevens en bewaart
documentatie waaruit blijkt dat aan die wet- en regelgeving wordt voldaan. De koper is
verantwoordelijk voor het feit dat zijn expediteur niet voldoet aan alle toepasselijke
exportvereisten. Partijen zullen zich houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en
verordeningen van alle overheidsinstanties in elk land dat de juiste jurisdictie heeft, inclusief,
zonder beperking, die wetten van de VS of andere landen die de import of export van de
goederen regelen. Goederen en diensten geleverd door Resideo die hieronder vallen zullen
worden geproduceerd en geleverd in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en
regelgeving in het land waarin Resideo is geregistreerd. Koper bevestigt dat hij ervoor zal
zorgen dat alle goederen correct worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met
de lokale wet- en regelgeving in het land waarin Resideo is geregistreerd. De partijen houden
zich aan hun respectieve verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal geen van beide
partijen persoonsgegevens verwerken namens de ander als verwerker. De Koper en Resideo
zullen hun verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) naleven zoals geïmplementeerd in elk lokaal rechtsgebied dat van toepassing is op de
goederen, met betrekking tot de financiering en organisatie van de verwijdering van de
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
21. RELATIE VAN PARTIJEN De partijen erkennen dat zij onafhankelijke contractanten zijn en
geen andere relatie, met inbegrip van partnerschap, joint venture, werkgelegenheid,
franchise, baas/dienaar en opdrachtgever/agent, bedoeld is in de Bestelling.
22. DEELBAARHEID Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of nietafdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling geacht te zijn geschrapt en blijven alle
resterende bepalingen geldig en bindend voor Resideo en Koper.
23. OVERLEVERING Alle bepalingen van deze Voorwaarden die naar hun aard na de looptijd
van de Bestelling van kracht moeten blijven, blijven na beëindiging van deze Bestelling van
kracht.
24. KENNISGEVINGEN Alle kennisgevingen die door de partijen met betrekking tot de
Bestelling en/of deze Voorwaarden moeten worden gedaan, moeten schriftelijk worden
gedaan aan de bevoegde vertegenwoordiger van de partij op het adres vermeld in de
aankooporder van de Koper. Kennisgevingen onder deze Voorwaarden worden geacht te
zijn gegeven wanneer: (a) met de hand wordt afgeleverd; (ii) één werkdag na aanbetaling
voor levering op de volgende dag bij een commerciële koerier; of (iii) twee kalenderdagen na
verzending per aangetekende post, gevraagde retourzending en portokosten.
25. RETOUREN Aanbiedingen mogen niet aan Resideo worden geretourneerd zonder het
voorafgaande schriftelijke autorisatienummer en toestemming van Resideo. Om een
dergelijk autorisatienummer en toestemming te verkrijgen, moet de Koper een schriftelijk
verzoek indienen bij de lokale klantenservice van Resideo.
26. TAAL Indien er een verschil bestaat tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden
en een voor het gemak vertrekte vertaling, prevaleert de Nederlandse versie.
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