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TERMS AND CONDITIONS OF SALE VERKOOPVOORWAARDEN 
(Netherlands)  

 
(Nederland) 

1. General 1. Algemeen 
(a) "Videojet" refers to Videojet Technologies B.V. registered in the Netherlands 

with company number 23081171, the "Buyer" refers to the person, firm or 
company who purchases the Goods from Videojet, "Goods" means the 
goods (or any part of them) and any incidental services that are as described 
in an Order and "Order" means an order for Goods on Videojet's purchase 
order form.  

(a)  "Videojet" verwijst naar Videojet Technologies B.V. geregistreerd in 
Nederland met bedrijfsnummer 23081171, de "Koper" verwijst naar de 
persoon, firma of bedrijf die de Goederen van Videojet koopt, "Goederen" 
betekent de goederen (of een deel ervan) en eventuele bijkomende diensten 
die zijn beschreven in een Order en "Order" betekent een bestelling van 
Goederen op Videojet's aankooporderformulier. 

(b) On the Videojet's acceptance of a Buyer's purchase order a contract pursuant 
to these Terms and Conditions of Sale shall come into existence. Any 
quotation given by Videojet shall not constitute an offer capable of 
acceptance, and is only valid for a period of (20) business days from its date 
of issue. 

 

(b)    Bij aanvaarding door Videojet van een aankooporder van de Koper ontstaat 
een contract volgens deze verkoopvoorwaarden. Een door Videojet gegeven 
offerte vormt geen aanbod dat kan worden aanvaard, en is slechts geldig 
voor een periode van (20) werkdagen vanaf de datum van afgifte. 

2. Billing and Payment 2. Facturering en betaling 
(a) The price of the Goods shall be the price set out in the Order or, if no price is 

quoted, the purchase price of the Goods shall be the purchase price in effect 
on the date of shipment notwithstanding any price specified in the Buyer's 
order documents. Quoted purchase prices are subject to revision by Videojet 
in the event of any errors and omissions. 

(a)    De prijs van de Goederen is de prijs zoals vermeld in de Bestelling of, indien 
geen prijs is opgegeven, is de koopprijs van de Goederen de koopprijs die 
van kracht is op de datum van verzending, niettegenstaande enige prijs 
vermeld in de besteldocumenten van de Koper. Opgegeven aankoopprijzen 
zijn onderhevig aan herziening door Videojet in geval van eventuele fouten 
en omissies. 

(b) The price of the Goods excludes the costs and charges of packaging, 
insurance and transport of the Goods, which shall be invoiced to the Buyer (if 
applicable).  

(b)    De prijs van de Goederen is exclusief de kosten en lasten van verpakking, 
verzekering en vervoer van de Goederen, die aan de Koper zullen worden 
gefactureerd (indien van toepassing). 

(c) All amounts payable by the Buyer under these Terms and Conditions of Sale 
are exclusive of amounts in respect of value added tax chargeable from time 
to time (“VAT”). Where any taxable supply for VAT purposes is made under 
these Terms and Conditions of Sale by Videojet to the Buyer, the Buyer shall, 
on receipt of a valid VAT invoice from Videojet, pay to Videojet such additional 
amounts in respect of VAT as are chargeable on the supply of the Goods at 
the same time as payment is due for the supply of the Goods.  

(c)    Alle bedragen betaalbaar door de Koper onder deze Verkoopsvoorwaarden 
zijn exclusief bedragen met betrekking tot de belasting op de toegevoegde 
waarde die van tijd tot tijd kan worden aangerekend ("BTW"). Waar onder 
deze Verkoopvoorwaarden door Videojet aan de Koper een belastbare 
levering voor BTW-doeleinden wordt gedaan, zal de Koper, na ontvangst van 
een geldige BTW-factuur van Videojet, aan Videojet de aanvullende 
bedragen betalen met betrekking tot de BTW die van toepassing is op de 
levering van de Goederen op hetzelfde moment dat betaling verschuldigd is 
voor de levering van de Goederen. 

(d) Any increase in costs or expenses arising from any act or omission or any 
special requirements of the Buyer or any modifications made at the Buyer’s 
request may at Videojet's option be charged to the Buyer.  

(d)    Verhoging van kosten of uitgaven als gevolg van enig handelen of nalaten 
of bijzondere eisen van de Koper of op verzoek van de Koper aangebrachte 
wijzigingen kunnen naar keuze van Videojet aan de Koper in rekening 
worden gebracht. 

(e) Videojet may invoice the Buyer for the Goods on or at any time after the 
completion of delivery.  

(e)    Videojet kan de Koper factureren voor de Goederen op of op enig tijdstip na 
de voltooiing van de levering. 

(f) The Buyer will pay all invoices within thirty (30) days of invoice date. Unless 
otherwise agreed in writing by Videojet, the Buyer will pay 50% of the 
purchase price upon issuing an Order and Videojet will invoice 40% upon 
shipment and the remaining 10% upon installation or if no installation is 
required, upon delivery. If the installation and connected acceptance of Buyer 
does not take place within thirty (30) days after delivery for reasons other than 
Videojet’s fault, the installation and acceptance shall be deemed completed 
and passed. If payment has not been made within the period referred to in 
the first sub-clause, Buyer will immediately be in default without the 
requirement of a notice of default. If payment is not made in good time, and 
commencing on the expiry date of the respective invoice, Buyer will owe 
interest of 1.5% per month on the entire invoice amount until the date on 
which total payment is made, without prejudice to Videojet’s right to the 
statutory (trade) interest. In this regard, parts of a month will be regarded as 
full months. 

(f)      De Koper zal alle facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Videojet, zal de Koper 50% 
van de koopprijs betalen bij het verstrekken van een Bestelling en zal 
Videojet 40% factureren bij verzending en de resterende 10% bij installatie 
of, indien geen installatie vereist is, bij aflevering. Indien de installatie en 
daarmee verbonden acceptatie van Koper niet binnen dertig (30) dagen na 
aflevering plaatsvindt om andere redenen dan Videojets schuld, wordt de 
installatie en acceptatie geacht te zijn voltooid en geslaagd. Indien betaling 
niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is 
Koper onmiddellijk in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij 
gebreke van tijdige betaling is Koper met ingang van de vervaldatum van de 
desbetreffende factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het 
gehele factuurbedrag tot aan de datum van algehele voldoening, 
onverminderd het recht van Videojet op de wettelijke (handels)rente. 
Gedeelten van een maand zullen in dit verband als volle maanden worden 
beschouwd. 

(g) All amounts due herein shall be paid in full without any set-off, counterclaim, 
deduction or withholding (other than any deduction or withholding of tax as 
required by law). 

(g)    Alle hier verschuldigde bedragen dienen volledig te worden betaald zonder 
verrekening, tegenvordering, inhouding of inhouding (anders dan enige 
inhouding of inhouding van belasting zoals vereist door de wet). 

(h) Buyer is liable for all costs accompanying the claim. The extra-judicial 
collection costs amount to 15% of the invoice amount or the part of it that has 
not been paid, with a minimum of EUR 250, unless the actual costs are higher. 
If Videojet must serve summons at Buyer’s address, the latter will forfeit a 
penalty of 15% on the owed principal sum (including VAT), without the 
requirement of the dispatch of an advance notice of default by Videojet, and 
without prejudice to Videojet’s right to claim the de facto judicial costs that it 
incurred (including but not restricted to the court registry fees, the actually 
incurred lawyers’ fees, attachment costs and disbursements). 

(h)   De Koper is aansprakelijk voor alle kosten die met de vordering gepaard 
gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het 
factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, met een minimum van 
EUR 250,-, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Indien Videojet aan het 
adres van koper moet sommeren, verbeurt deze een boete van 15% over de 
verschuldigde hoofdsom (inclusief BTW), zonder dat voorafgaande 
ingebrekestelling door Videojet vereist is, en onverminderd het recht van 
Videojet om de door haar gemaakte feitelijke gerechtelijke kosten 
(waaronder begrepen maar niet beperkt tot de griffierechten, de werkelijk 
gemaakte advocaatkosten, beslagkosten en verschotten) te vorderen. 

(i) Videojet exerts a general lien in respect of all sums due from the Buyer upon 
all Goods supplied to such Buyer or upon which work has been done on the 
Buyer's behalf and, upon fourteen (14) days written notice to the Buyer, may 
sell such Goods and apply the proceeds towards the satisfaction of the 
overdue sums owed to Videojet. 

(i)    Videojet oefent een algemeen pandrecht uit met betrekking tot alle door de 
Koper verschuldigde bedragen op alle Goederen die aan de Koper zijn 
geleverd of waaraan voor rekening van de Koper is gewerkt en kan, na 
veertien (14) dagen schriftelijke kennisgeving aan de Koper, dergelijke 
Goederen verkopen en de opbrengst aanwenden ter voldoening van de 
achterstallige bedragen die aan Videojet verschuldigd zijn. 

(j) Pricing is subject to change only by Videojet upon any change in information 
and/or requirements during the course of an Order. Otherwise all pricing is 
firm. Videojet does not represent that its prices will be the lowest charged to 
any other customer or comparable to prices offered by any third party. 

 

(j)   Prijzen kunnen alleen door Videojet worden gewijzigd bij wijziging van 
informatie en/of vereisten in de loop van een bestelling. Voor het overige zijn 
alle prijzen vast. Videojet beweert niet dat zijn prijzen de laagste zullen zijn 
die aan andere klanten in rekening worden gebracht of vergelijkbaar zijn met 
prijzen die door derden worden aangeboden. 

 
3. Changes 3. Wijzigingen 

Orders may be amended by either party by written change order signed by 
the authorised representatives of both parties setting forth the particular 
changes and effect of such changes on price and/or time of delivery. Videojet 
reserves the right to charge the Buyer additional fees for changes in drawings 
and/or designs required after Goods installation and/or set-up resulting from: 
(1) incorrect tolerances furnished by the Buyer; (2) deviations from 
specifications submitted by the Buyer; and (3) causes beyond Videojet's 
control, including, but not limited to, misaligned, maladjusted, or 
malfunctioning existing tie-in equipment, inadequate support systems, 
improper installation, modification and damage. Videojet reserves the right to 

         Bestellingen kunnen door beide partijen worden gewijzigd door middel van 
een schriftelijke wijzigingsopdracht ondertekend door de bevoegde 
vertegenwoordigers van beide partijen, waarin de specifieke wijzigingen en 
het effect van deze wijzigingen op prijs en/of levertijd worden uiteengezet. 
Videojet behoudt zich het recht voor de Koper extra kosten in rekening te 
brengen voor wijzigingen in tekeningen en/of ontwerpen die vereist zijn na 
installatie en/of set-up van goederen als gevolg van: (1) onjuiste toleranties 
geleverd door de Koper; (2) afwijkingen van door de Koper ingediende 
specificaties; en (3) oorzaken buiten Videojets controle, inclusief, maar niet 
beperkt tot, verkeerd uitgelijnde, slecht afgestelde of slecht functionerende 
bestaande inbindapparatuur, ontoereikende ondersteuningssystemen, 
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terminate any order without further obligation if it determines it is not 
commercially practicable to meet the required specifications. 

 

onjuiste installatie, wijziging en schade. Videojet behoudt zich het recht voor 
een bestelling zonder verdere verplichtingen te beëindigen als het vaststelt 
dat het niet commercieel uitvoerbaar is om aan de vereiste specificaties te 
voldoen. 

 
4. Delivery 4. Levering 
(a) Videojet will ensure that: (a)   Videojet zal ervoor zorgen dat: 

i) each delivery of the Goods is accompanied by a delivery note that shows 
the date of the Order, the contract number, the type and quantity of the 
Goods (including the code number of the Goods, where applicable), 
special storage instructions (if any) and, if the Goods are being delivered 
by instalments, the outstanding balance of Goods remaining to be 
delivered; and 

i)      elke levering van de Goederen vergezeld gaat van een leveringsbon met 
vermelding van de datum van de Bestelling, het contractnummer, het 
type en de hoeveelheid van de Goederen (inclusief het codenummer 
van de Goederen, indien van toepassing), speciale opslaginstructies 
(indien van toepassing) en, indien de Goederen in gedeelten worden 
geleverd, het uitstaande saldo van nog te leveren Goederen; en 

ii) if Videojet requires the Buyer to return any packaging materials to 
Videojet, that fact is clearly stated on the delivery note. Videojet shall 
make any such packaging materials available for collection at such times 
as Videojet shall reasonably request. Returns of packaging materials 
shall be at Videojet’s expense.  

ii)     indien Videojet van de Koper verlangt dat deze verpakkingsmaterialen 
aan Videojet retourneert, wordt dit duidelijk op de afleveringsbon 
vermeld. Videojet zal dergelijke verpakkingsmaterialen beschikbaar 
stellen voor afhaling op tijdstippen die Videojet redelijkerwijs zal 
verzoeken. Retourzending van verpakkingsmateriaal geschiedt op 
kosten van Videojet. 

(b) Videojet shall deliver all Goods EXW (Incoterms 2020) or such other location 
as may be explicitly agreed upon by the parties.  

(b)   Videojet zal alle Goederen EXW (Incoterms 2020) leveren of een andere 
locatie zoals uitdrukkelijk door partijen overeengekomen. 

(c) The Buyer will bear any special expenses, including special handling, 
packaging and additional freight charges, if it furnishes special transportation 
instructions. 

(c)  De Koper zal alle speciale kosten dragen, met inbegrip van speciale 
behandeling, verpakking en extra vrachtkosten, indien hij speciale 
transportinstructies geeft. 

(d) Any delivery date given by Videojet is an estimate only and the time of delivery 
is not of the essence. Videojet shall not be liable for any delay in delivery of 
the Goods that is caused by a Force Majeure event or the Buyer’s failure to 
provide Videojet with adequate delivery instructions or any other instructions 
that are relevant to the supply of the Goods.  

(d)    Een door Videojet opgegeven leveringsdatum is slechts een schatting en het 
tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang. Videojet is niet aansprakelijk 
voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt 
door een geval van Overmacht of het verzuim van de Koper om Videojet te 
voorzien van adequate leveringsinstructies of enige andere instructies die 
relevant zijn voor de levering van de Goederen. 

(e) If Videojet fails to deliver the Goods, its liability shall be limited to the costs 
and expenses incurred by the Buyer in obtaining replacement goods of similar 
description and quality in the cheapest market available, less the price of the 
Goods. Videojet shall have no liability for any failure to deliver the Goods to 
the extent that such failure is caused by a Force Majeure event or the Buyer's 
failure to provide Videojet with adequate delivery instructions for the Goods 
or any relevant instruction related to the supply of the Goods. 

(e)   Indien Videojet nalaat de Goederen te leveren, zal zijn aansprakelijkheid 
beperkt zijn tot de kosten en uitgaven gemaakt door de Koper om 
vervangende goederen van vergelijkbare beschrijving en kwaliteit te 
verkrijgen op de goedkoopste beschikbare markt, verminderd met de prijs 
van de Goederen. Videojet is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de 
Goederen voor zover dit wordt veroorzaakt door een geval van Overmacht 
of het verzuim van de Koper om Videojet te voorzien van adequate 
leveringsinstructies voor de Goederen of enige relevante instructie met 
betrekking tot de levering van de Goederen. 

(f) If the Buyer fails to accept delivery of the Goods within three business days 
of Videojet notifying the Buyer that the Goods are ready, then except where 
such failure or delay is caused by a Force Majeure event or by Videojet’s 
failure to comply with its obligations in respect of the Goods: (i) delivery of the 
Goods shall be deemed to have been completed at 9.00 AM on the third 
business day following the day on which Videojet notified the Buyer that the 
Goods were ready; and (ii) Videojet shall store the Goods until delivery takes 
place, and charge the Buyer for all related costs and expenses (including 
insurance). 

(f)     Indien de Koper nalaat de levering van de Goederen te aanvaarden binnen 
drie werkdagen nadat Videojet de Koper heeft meegedeeld dat de Goederen 
klaar zijn, dan zal, tenzij zulk verzuim of vertraging wordt veroorzaakt door 
een geval van Overmacht of door Videojets verzuim om aan zijn 
verplichtingen met betrekking tot de Goederen te voldoen: (i) de levering van 
de Goederen worden geacht te zijn voltooid om 9 00 AM op de derde 
werkdag na de dag waarop Videojet de Koper heeft meegedeeld dat de 
Goederen klaar waren; en (ii) zal Videojet de Goederen opslaan tot de 
levering plaatsvindt, en de Koper alle gerelateerde kosten en uitgaven 
(inclusief verzekering) in rekening brengen. 

(g) If ten (10) business days after Videojet notified the Buyer that the Goods were 
ready for delivery the Buyer has not accepted delivery of them, Videojet may 
resell or otherwise dispose of part or all of the Goods and, after deducting 
reasonable storage and selling costs, account to the Buyer for any excess 
over the price of the Goods or charge the Buyer for any shortfall below the 
price of the Goods. 

(g)    Indien tien (10) werkdagen nadat Videojet de Koper heeft meegedeeld dat 
de Goederen gereed waren voor levering, de Koper de levering niet heeft 
aanvaard, kan Videojet de Goederen geheel of gedeeltelijk doorverkopen of 
anderszins van de hand doen en, na aftrek van redelijke opslag- en 
verkoopkosten, aan de Koper het eventuele overschot boven de prijs van de 
Goederen in rekening brengen of het eventuele tekort onder de prijs van de 
Goederen aan de Koper in rekening brengen. 

(h) Videojet may deliver the Goods by instalments, which shall be invoiced and 
paid for separately. Any delay in delivery or defect in an instalment shall not 
entitle the Buyer to cancel any other instalment. 

(h)   Videojet kan de Goederen in gedeelten leveren, die afzonderlijk zullen worden 
gefactureerd en betaald. Enige vertraging in de levering of defect in een 
deellevering geeft de Koper niet het recht een andere deellevering te 
annuleren. 

(i) Orders for Goods to be exported and where the parties have agreed on a 
deviating Incoterm, are subject to Videojet's ability to obtain export licences 
and other necessary papers within a reasonable period. The Buyer will be 
responsible for and will furnish all Consular and Customs declarations and 
will accept and bear all responsibility for penalties resulting from errors or 
omissions thereon. It will not re-export the Goods or any products or items 
which incorporate the Goods if such re-export violates any applicable laws. 
The Buyer will be responsible for any extra charges such as export duties, 
licences, fees and the like. 

(i)    Orders voor Goederen die geëxporteerd moeten worden en waar de partijen 
een afwijkende Incoterm zijn overeengekomen, zijn afhankelijk van Videojets 
vermogen om exportvergunningen en andere noodzakelijke papieren binnen 
een redelijke termijn te verkrijgen. De koper zal verantwoordelijk zijn voor en 
alle consulaire en douaneverklaringen verstrekken en zal alle 
verantwoordelijkheid aanvaarden en dragen voor boetes als gevolg van 
fouten of omissies daarin. Hij zal de Goederen of producten of artikelen 
waarin de Goederen zijn verwerkt niet wederuitvoeren indien een dergelijke 
wederuitvoer in strijd is met enige toepasselijke wetgeving. De Koper zal 
verantwoordelijk zijn voor alle extra kosten zoals uitvoerrechten, licenties, 
vergoedingen en dergelijke. 

(j) The risk in the Goods shall pass to the Buyer on completion of delivery. The 
Goods shall be accepted latest within thirty (30) days after delivery (if an 
installation is agreed). If the acceptance has not been completed by that day 
for reasons not solely caused by Videojet, the acceptance shall be deemed 
as given. 

(j)    Het risico van de Goederen gaat over op de Koper bij voltooiing van de 
levering. De Goederen dienen uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering 
te worden aanvaard (indien een installatie is overeengekomen). Indien de 
aanvaarding op die dag niet is voltooid om redenen die niet uitsluitend door 
Videojet zijn veroorzaakt, wordt de aanvaarding geacht te zijn gegeven. 

(k) Title to the Goods shall not pass to the Buyer until Videojet's receipt of 
payment in full (in cash or cleared funds) for the Goods and any other goods 
that Videojet has supplied to the Buyer in respect of which payment has 
become due, in which case title to the Goods shall pass at the time of payment 
of all such sums.  

(k)    De eigendom van de Goederen gaat pas op de Koper over na ontvangst door 
Videojet van de volledige betaling (contant of vrijgegeven fondsen) voor de 
Goederen en enige andere goederen die Videojet aan de Koper heeft 
geleverd en waarvoor betaling verschuldigd is geworden, in welk geval de 
eigendom van de Goederen overgaat op het moment van betaling van al 
deze bedragen. 

(l) Until title to the Goods has passed to the Buyer, the Buyer shall: (l)   Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan op de Koper, zal de 
Koper: 

i) store the Goods separately from all other goods held by the Buyer so 
that they remain readily identifiable as Videojet’s property; 

i)      de Goederen apart opslaan van alle andere goederen in het bezit van 
de Koper, zodat ze gemakkelijk identificeerbaar blijven als eigendom 
van Videojet; 

ii) not remove, deface or obscure any identifying mark or packaging on or 
relating to the Goods; 

ii)      geen enkel merkteken of verpakking op of in verband met de Goederen 
verwijderen, onleesbaar maken of onleesbaar maken; 

iii) maintain the Goods in satisfactory condition and keep them insured 
against all risks for their full price on Videojet's behalf from the date of 
delivery; and 

iii)    de Goederen in bevredigende staat houden en ze voor rekening van 
Videojet tegen alle risico's verzekeren voor de volledige prijs vanaf de 
datum van levering; en 
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iv) notify Videojet immediately if it becomes subject to any of the events 
listed in clauses 16(a)(iii) to (v) of these Terms and Conditions of Sale; 
and 

iv)    Videojet onmiddellijk in kennis stellen van een van de in de artikelen 
16(a)(iii) tot en met (v) van deze Verkoopvoorwaarden genoemde 
gebeurtenissen; en 

v) give Videojet such information relating to the Goods as Videojet may 
require from time to time. 

v)    Videojet alle informatie met betrekking tot de Goederen geven die 
Videojet van tijd tot tijd kan verlangen. 

(m)  If before title to the Goods passes to the Buyer the Buyer becomes subject 
to any of the events listed in clauses 16(a)(iii) to (v) of these Terms and 
Conditions of Sale, then, without limiting any other right or remedy Videojet 
may have: 

(m)   Indien voordat de eigendom van de Goederen op de Koper overgaat, de 
Koper onderhevig wordt aan een van de gebeurtenissen genoemd in artikel 
16(a)(iii) tot (v) van deze Verkoopvoorwaarden, dan zal, zonder beperking 
van enig ander recht of rechtsmiddel dat Videojet kan hebben: 

i) the Buyer’s right to use the Goods in the ordinary course of its business 
ceases immediately; and 

i)       houdt het recht van de Koper om de Goederen in de normale uitoefening 
van zijn bedrijf te gebruiken onmiddellijk op; en 

ii) Videojet may at any time require the Buyer to deliver up all Goods in its 
possession and if the Buyer fails to do so promptly, enter any premises 
of the Buyer or of any third party where the Goods are stored in order to 
recover them. 

 

ii)     kan Videojet te allen tijde van de Koper verlangen alle Goederen in zijn 
bezit af te geven en, indien de Koper dit niet onmiddellijk doet, elk pand 
van de Koper of van een derde waar de Goederen zijn opgeslagen, te 
betreden om deze terug te halen. 

5. Installation and Maintenance 5. Installatie en onderhoud 
Unless otherwise agreed upon by Videojet in writing, the Buyer assumes 
responsibility for installation of Goods. The Buyer may purchase Videojet’s 
installation, on-site technical support, and training services at Videojet's then-
prevailing rates subject to the terms of Videojet’s Service Agreement. If 
Videojet provides installation services pursuant to this clause 5, the Buyer 
shall be responsible for all additional charges/fees related to delays due to its 
failure to comply with its defined portion of the installation plan as provided 
by Videojet (e.g. not providing agreed upon access to the production 
packaging line or not complying with the pre-installation checklist). Installation 
services provided by Videojet will not include mechanical, electrical, 
pneumatic, water or ventilating tie-ins to existing systems. 

 

        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Videojet, neemt de Koper de 
verantwoordelijkheid op zich voor de installatie van Goederen. De Koper kan 
Videojets installatie-, on-site technische ondersteunings- en 
trainingsdiensten kopen tegen Videojets op dat moment geldende tarieven, 
onderworpen aan de voorwaarden van Videojets serviceovereenkomst. Als 
Videojet op grond van dit artikel 5 installatiediensten verleent, is de koper 
verantwoordelijk voor alle extra kosten/vergoedingen in verband met 
vertragingen als gevolg van het niet voldoen aan het door Videojet 
vastgestelde deel van het installatieplan (bijv. het niet verlenen van 
overeengekomen toegang tot de productielijn voor verpakking of het niet 
voldoen aan de checklist voor-installatie). Installatiediensten geleverd door 
Videojet zullen geen mechanische, elektrische, pneumatische, water- of 
ventilatieaansluitingen op bestaande systemen omvatten. 

 
6. Warranty 6. Garantie 
(a) Videojet warrants the Goods strictly as provided for in its Warranty Policy. (a)     Videojet garandeert de Goederen strikt zoals bepaald in zijn Garantiebeleid. 
(b) Certain printing applications may be regulated by applicable laws, such as 

applications where ink may come into contact with medical devices, 
pharmaceuticals, cosmetics, food or other substances intended for 
consumption, or veterinary health products. It is the Buyer's obligation to 
comply with and to ensure that the performance of the terms of these Terms 
and Conditions of Sale comply with all applicable laws and regulations. 
Videojet shall not be responsible for any compliance with any laws applicable 
to the Buyer. The Buyer shall indemnify Videojet for any losses it suffers as a 
result of the Buyer's non-compliance under this clause 6(b). 

 

(b)    Bepaalde printtoepassingen kunnen worden gereguleerd door toepasselijke 
wetten, zoals toepassingen waarbij inkt in contact kan komen met medische 
apparatuur, farmaceutische producten, cosmetica, voedsel of andere stoffen 
bedoeld voor consumptie, of veterinaire gezondheidsproducten. Het is de 
verplichting van de Koper om te voldoen aan en ervoor te zorgen dat de 
uitvoering van de voorwaarden van deze verkoopvoorwaarden in 
overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en voorschriften. Videojet 
is niet verantwoordelijk voor de naleving van wetten die op de Koper van 
toepassing zijn. De Koper zal Videojet vrijwaren voor eventuele verliezen die 
het lijdt als gevolg van de niet-naleving door de Koper onder dit artikel 6(b). 

 
7. Software Licence and updates 7. Softwarelicentie en updates 
(a) Videojet grants the Buyer a non-transferable, non-sublicensable, non-

exclusive, licence to use software contained or embedded in the Goods 
("Software") as necessary to operate the Goods in compliance with the 
accompanying documentation. All other rights, title and interest in the 
Software shall remain the exclusive property of Videojet or its licensors. The 
Buyer may not: 

(a)    Videojet verleent de Koper een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, 
niet-exclusieve licentie voor het gebruik van software vervat in of ingebed in 
de Goederen ('Software') voor zover nodig om de Goederen te bedienen in 
overeenstemming met de begeleidende documentatie. Alle andere rechten, 
titels en belangen in de Software blijven het exclusieve eigendom van 
Videojet of zijn licentiegevers. De Koper mag niet: 

i) reproduce the Software, or any component thereof or any documentation 
related thereto; or 

i)       de Software, of enig onderdeel daarvan of de bijbehorende documentatie 
reproduceren; of 

ii) decompile, disassemble, compile or reverse engineer the Software, or 
otherwise attempt to gain access to the source code except to the extent 
that such restriction is prohibited by law and then the Buyer shall provide 
Videojet with prompt written notice prior to any such action.  

ii)  de Software decompileren, disassembleren, compileren of reverse-
engineeren, of anderszins trachten toegang tot de broncode te 
verkrijgen, behalve voor zover een dergelijke beperking bij wet 
verboden is en dan zal de Koper Videojet voorafgaand aan een 
dergelijke actie onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. 

(b) The Buyer shall not use, duplicate or disclose any technical data or any 
information regarding the Software for any purpose. These rights are subject 
to any third party licence to Videojet underlying any component or application 
of the Software. 

(b)   De koper zal geen technische gegevens of informatie betreffende de Software 
voor enig doel gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken. Deze 
rechten zijn onderworpen aan elke licentie van derden aan Videojet die ten 
grondslag ligt aan een component of toepassing van de Software. 

(c) Videojet will adhere to its legal obligations with regards to required updates 
and patches for usability and security of the Software. 

 

(c)   Videojet zal zich houden aan zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot 
vereiste updates en patches voor bruikbaarheid en beveiliging van de 
Software. 

 
8. Limitation of Liability 8. Beperking van aansprakelijkheid 
(a) Videojet's rights and remedies herein are in addition to, and not in lieu of any 

other rights or remedies Videojet may have at law or in equity. 
(a)   Videojets rechten en oplossingen hierin zijn aanvullend op, en niet in plaats 

van enige andere rechten of oplossingen die Videojet kan hebben bij wet of 
in billijkheid. 

(b) Nothing in the Terms and Conditions of Sale shall limit any liability which 
cannot legally be limited, including but not limited to liability for: 

(b)  Niets in de verkoopvoorwaarden beperkt aansprakelijkheid die wettelijk niet 
kan worden beperkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
aansprakelijkheid voor: 

i) death or personal injury caused by negligence; or i)    dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; of 
ii) fraud or fraudulent misrepresentation. ii)    fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. 

(c) Subject to the sub-clause (b) above, Videojet shall under no circumstances 
whatever be liable to the Buyer, whether in contract, tort (including 
negligence), breach of statutory duty, or otherwise, for the following types of 
loss: 

(c)    Behoudens het bovenstaande subclausule (b) is Videojet onder geen enkele 
omstandigheid aansprakelijk jegens de Koper, hetzij contractueel, uit 
onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, 
of anderszins, voor de volgende soorten verlies: 

i) any direct or indirect loss of profit; i)    enig direct of indirect verlies van winst; 
ii) any indirect or consequential loss;  ii)    enige indirecte of gevolgschade 
iii) loss of sales or business;  iii)    verlies van verkoop of zaken; 
iv) loss of use or corruption of software, data or information;  iv)   verlies van gebruik of beschadiging van software, gegevens of informatie; 
v) loss of agreements or contracts; or v)    verlies van overeenkomsten of contracten; of 
vi) loss of or damage to goodwill,  vi)    verlies van of schade aan goodwill, 
arising under or in connection with these Terms and Conditions of Sale.         voortvloeiend uit of in verband met deze Verkoopsvoorwaarden. 

(d) Subject to clauses 8(b) and (c) above, Videojet's total liability to the Buyer in 
respect of all liabilities, costs, expenses, damages and losses howsoever 
arising under or in connection with the contract formulated under these Terms 
and Conditions of Sale, whether in contract, tort (including negligence), 
breach of statutory duty, or otherwise, shall in no circumstances exceed the 
price of the Goods giving rise to the claim. 

 

(d)   Onder voorbehoud van bovenstaande bepalingen 8(b) en (c), zal Videojets 
totale aansprakelijkheid jegens de Koper met betrekking tot alle 
aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen hoe dan ook 
ontstaan onder of in verband met het contract geformuleerd onder deze 
Verkoopvoorwaarden, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief 
nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, in geen geval 
meer bedragen dan de prijs van de Goederen die aanleiding gaven tot de 
vordering. 
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9. Videojet's Remedies 9. Videojets rechtsmiddelen 

Without waiving any other rights or remedies available to it under applicable 
law or otherwise, Videojet may defer performance hereunder or under or 
pursuant to any other contract with the Buyer if the Buyer fails to pay any 
amount due until all past due accounts of the Buyer are fully satisfied. 
Videojet’s rights and remedies herein are in addition to, and not in lieu of, any 
other rights or remedies Videojet may have at law or in equity. 

 

        Zonder afstand te doen van andere rechten of rechtsmiddelen die het onder 
de toepasselijke wet of anderszins ter beschikking staan, kan Videojet de 
uitvoering van deze overeenkomst of van een andere overeenkomst met de 
koper opschorten indien de koper nalaat een verschuldigd bedrag te betalen 
totdat alle vervallen rekeningen van de koper volledig zijn voldaan. Videojets 
rechten en rechtsmiddelen hierin zijn in aanvulling op, en niet in plaats van, 
enige andere rechten of rechtsmiddelen die Videojet kan hebben bij wet of 
in het eigen vermogen. 

 
10. Proprietary Rights 10. Eigendomsrechten 
(a) All intellectual property rights in or arising out of or in connection with the 

contract pursuant to these Terms and Conditions of Sale (other than 
intellectual property rights in any materials provided by the Buyer) shall be 
owned by Videojet and no licence or transfer of such intellectual property 
rights shall occur except as expressly provided for in these Terms and 
Conditions of Sale.  

(a)    Alle intellectuele eigendomsrechten in of voortvloeiend uit of in verband met 
het contract op grond van deze Verkoopvoorwaarden (anders dan 
intellectuele eigendomsrechten op door de Koper verstrekte materialen) zijn 
eigendom van Videojet en geen licentie of overdracht van dergelijke 
intellectuele eigendomsrechten zal plaatsvinden behalve zoals uitdrukkelijk 
bepaald in deze Verkoopvoorwaarden. 

(b) Without prejudice to the foregoing, Videojet retains all intellectual property 
rights to designs, drawings, patterns, plans, specifications, technology, 
technical data and information, technical processes and business methods, 
including any modifications or improvements and whether patentable or not, 
arising from the sale or other provision of Goods to the Buyer.  

(b) Onverminderd het voorgaande behoudt Videojet alle intellectuele 
eigendomsrechten op ontwerpen, tekeningen, patronen, plannen, 
specificaties, technologie, technische gegevens en informatie, technische 
processen en bedrijfsmethoden, met inbegrip van eventuele wijzigingen of 
verbeteringen en al dan niet octrooieerbaar, voortvloeiend uit de verkoop of 
andere verstrekking van Goederen aan de Koper. 

(c) The Buyer agrees not to enforce against Videojet or Videojet's customers any 
patent rights that include any system, process or business method utilising or 
otherwise relating to Goods delivered pursuant to an Order.  

(c)  De Koper stemt ermee in tegenover Videojet of Videojets klanten geen 
octrooirechten af te dwingen die een systeem, proces of bedrijfsmethode 
omvatten waarbij gebruik wordt gemaakt van of anderszins verband houden 
met Goederen geleverd ingevolge een Bestelling. 

(d) Videojet will not furnish any data, other than installation and specification 
data, unless it is specifically requested in an Order. The parties will separately 
negotiate rights and price for such data. 

 

(d) Videojet zal geen gegevens verstrekken, anders dan installatie- en 
specificatiegegevens, tenzij hier specifiek om wordt verzocht in een Order. 
De partijen zullen afzonderlijk onderhandelen over rechten en prijs voor 
dergelijke gegevens. 

 
11. Confidentiality and Data Privacy 11. Vertrouwelijkheid en privacy van gegevens 
(a) Each party undertakes that it shall not at any time disclose to any person any 

confidential information concerning the business, affairs, customers, clients 
or suppliers of the other party or of any member of the group to which the 
other party belongs, except as permitted under clause 11(b) of these Terms 
and Conditions of Sale. For the purposes of these Terms and Conditions of 
Sale, group means, in relation to a party, that party, any subsidiary or holding 
company from time to time of that party, and any subsidiary from time to time 
of a holding company of that party. 

(a)  Elke partij verbindt zich ertoe om op geen enkel moment vertrouwelijke 
informatie betreffende de activiteiten, zaken, klanten, cliënten of leveranciers 
van de andere partij of van een lid van de groep waartoe de andere partij 
behoort, aan enige persoon bekend te maken, behalve zoals toegestaan 
onder artikel 11(b) van deze Verkoopvoorwaarden. Voor de toepassing van 
deze Verkoopsvoorwaarden wordt onder groep, met betrekking tot een partij, 
verstaan die partij, elke dochteronderneming of houdstermaatschappij van 
die partij, en elke dochteronderneming van een houdstermaatschappij van 
die partij. 

(b) Each party may disclose the other party’s confidential information: (b)  Elke partij mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken 
i) to its employees, officers, representatives or advisers who need to know 

such information for the purposes of exercising the party’s rights or 
carrying out its obligations under or in connection with this agreement. 
Each party shall ensure that its employees, officers, representatives or 
advisers to whom it discloses the other party’s confidential information 
comply with these provisions; and 

i)       aan haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs 
die van deze informatie op de hoogte moeten zijn met het oog op de 
uitoefening van de rechten van de partij of het nakomen van haar 
verplichtingen krachtens of in verband met deze overeenkomst. Elke 
partij ziet erop toe dat haar werknemers, functionarissen, 
vertegenwoordigers of adviseurs aan wie zij de vertrouwelijke informatie 
van de andere partij bekendmaakt, deze bepalingen naleven; en 

ii) as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any 
governmental or regulatory authority. 

ii)      zoals vereist door de wet, een bevoegde rechtbank of een overheids- 
of regelgevende instantie. 

(c) No party shall use any other party’s confidential information for any purpose 
other than to exercise its rights and perform its obligations under or in 
connection with this agreement. 

(c)   Geen enkele partij zal de vertrouwelijke informatie van een andere partij 
gebruiken voor enig ander doel dan het uitoefenen van haar rechten en het 
nakomen van haar verplichtingen onder of in verband met deze 
overeenkomst. 

(d) The collection, storage, deletion and use of personal data from Buyer and its 
employees takes place in full compliance with the relevant data protection 
regulations according to the Privacy Policy of Videojet. Further information on 
data processing, data security and data protection also be found in the 
Privacy Policy. 

 

(d)  De verzameling, opslag, verwijdering en het gebruik van persoonlijke 
gegevens van de Koper en zijn werknemers vindt plaats in volledige 
overeenstemming met de relevante regelgeving inzake 
gegevensbescherming volgens het Privacybeleid van Videojet. Verdere 
informatie over gegevensverwerking, gegevensbeveiliging en 
gegevensbescherming is ook te vinden in het Privacybeleid. 

 
12. Hazardous Materials 12. Gevaarlijke materialen 

The Buyer acknowledges that certain materials provided by Videojet may 
currently or later be considered hazardous materials under various laws and 
regulations. The Buyer agrees to familiarise itself (without reliance on Videojet 
except as to the accuracy of special safety information furnished by Videojet), 
with any hazards of such materials, their applications and the containers in 
which such materials are shipped, and to inform and train its employees and 
customers as to such hazards. The Buyer shall hold Videojet harmless 
against any claims by its agents, employees or customers relating to any such 
hazards except to the extent such claims arise solely and directly from 
Videojet's failure to meet written specifications or the inaccuracy of specific 
safety information furnished by Videojet. 

 

        De Koper erkent dat bepaalde door Videojet geleverde materialen 
momenteel of later als gevaarlijke materialen kunnen worden beschouwd 
onder diverse wetten en voorschriften. De Koper stemt ermee in zich 
vertrouwd te maken (zonder te vertrouwen op Videojet, behalve wat betreft 
de nauwkeurigheid van speciale veiligheidsinformatie die door Videojet 
wordt verstrekt) met de gevaren van dergelijke materialen, hun toepassingen 
en de containers waarin dergelijke materialen worden vervoerd, en zijn 
werknemers en klanten te informeren en op te leiden met betrekking tot 
dergelijke gevaren. De koper vrijwaart Videojet tegen alle claims van zijn 
agenten, werknemers of klanten in verband met dergelijke gevaren, behalve 
voor zover dergelijke claims uitsluitend en rechtstreeks voortvloeien uit het 
niet voldoen door Videojet aan de schriftelijke specificaties of de onjuistheid 
van door Videojet verstrekte specifieke veiligheidsinformatie. 

13. Resale 13. Wederverkoop 
(a) The Buyer represents and warrants that it is purchasing the Goods for its own 

use and not for resale purposes. If the Buyer breaches the foregoing, Videojet 
may: 

(a)   De Koper verklaart en garandeert dat hij de Goederen koopt voor eigen 
gebruik en niet voor wederverkoop. Indien de Koper inbreuk maakt op het 
voorgaande, kan Videojet: 

i) void, eliminate and/or refuse to continue to make available to the Buyer 
any volume or other type of discount pricing, rebate or preferential 
payment term;  

i)   elke volume- of andersoortige kortingsprijs, korting of preferentiële 
betalingstermijn ongeldig maken, opheffen en/of weigeren verder aan 
de Koper beschikbaar te stellen 

ii) cancel the order; and/or  ii)     de bestelling annuleren; en/of 
iii) refuse to accept any further orders from the Buyer.  iii)    weigeren verdere bestellingen van de Koper te aanvaarden. 

(b) This provision does not apply to Videojet’s authorised third party' reseller, 
including distributors and OEMs. 

 

(b) Deze bepaling is niet van toepassing op Videojets geautoriseerde derde 
wederverkoper, inclusief distributeurs en OEM's. 

14. Cancellation and Suspension 14. Annulering en opschorting 
(a) Following the issuance of an Order, the contract pursuant to these Terms and 

Conditions of Sale is irrevocable and no refund will be issued by Videojet. 
(a)  Na de afgifte van een bestelling is het contract op grond van deze 

verkoopvoorwaarden onherroepelijk en zal door Videojet geen terugbetaling 
worden gedaan. Videojet kan de koper toestaan bestellingen van niet-
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Videojet may permit the Buyer to cancel orders for non-customised Goods at 
its sole discretion subject to a 20% restocking fee. 

klantgerichte Goederen naar eigen goeddunken te annuleren, onderworpen 
aan een restockingvergoeding van 20%. 

(b) Without limiting Videojet's other rights or remedies, if the Buyer fails to make 
timely payments or becomes subject to any of the events listed in clauses 
16(a)(iii) to (v) of these Terms and Conditions of Sale Videojet may without 
prejudice to its other rights demand immediate payment of all unpaid 
accounts and suspend further deliveries to the Buyer without any liability in 
respect of such suspension and may charge the Buyer with any loss 
sustained thereby. 

 

(b)  Zonder beperking van Videojets andere rechten of rechtsmiddelen kan 
Videojet, indien de Koper nalaat tijdig te betalen of onderhevig wordt aan een 
van de in artikel 16(a)(iii) tot (v) van deze Verkoopvoorwaarden genoemde 
gebeurtenissen, zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten 
onmiddellijke betaling van alle onbetaalde rekeningen eisen en verdere 
leveringen aan de Koper opschorten zonder enige aansprakelijkheid met 
betrekking tot een dergelijke opschorting en kan Videojet de Koper alle 
daardoor opgelopen verliezen in rekening brengen. 

 
15. Force Majeure 15. Overmacht 
(a) Except for the Buyer's payment obligations, neither party shall be liable for 

delays in performance or non-performance, in whole or in part, resulting from 
causes beyond its reasonable control, such as acts of God, fire, strikes, 
epidemics, pandemics, embargos, acts of government or other civil or military 
authority, war, riots, delays in transportation, difficulties in obtaining labour, 
materials, manufacturing facilities or transportation, or other similar causes 
("Force Majeure"). In such event, the party delayed shall promptly give notice 
to the other party. The party affected by the delay may:  

(a)   Met uitzondering van de betalingsverplichtingen van de Koper, is geen van 
beide partijen aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering of niet-
nakoming, geheel of gedeeltelijk, die het gevolg zijn van oorzaken buiten 
haar redelijke controle, zoals overmacht, brand, stakingen, epidemieën, 
pandemieën, embargo's, handelingen van de regering of andere burgerlijke 
of militaire autoriteiten, oorlog, rellen, vertragingen in het vervoer, 
moeilijkheden bij het verkrijgen van arbeid, materialen, productiefaciliteiten 
of vervoer, of andere soortgelijke oorzaken ("Overmacht"). In een dergelijk 
geval zal de partij die vertraging heeft opgelopen, de andere partij hiervan 
onmiddellijk in kennis stellen. De partij die door de vertraging wordt getroffen, 
kan 

i) extend the time for performance for the duration of the event; or i)      de termijn voor nakoming verlengen voor de duur van de gebeurtenis; 
of 

ii) cancel all or any part of the unperformed part of the Terms and 
Conditions of Sale and/or any purchase order if such event lasts longer 
than sixty (60) days.  

ii)  het niet-uitgevoerde deel van de Verkoopsvoorwaarden en/of een 
aankooporder geheel of gedeeltelijk annuleren indien een dergelijke 
gebeurtenis langer duurt dan zestig (60) dagen. 

(b) If a Force Majeure event affects Videojet's ability to meets its obligations at 
the agreed upon pricing, or Videojet's costs are otherwise increased as a 
result of such an event, Videojet may increase pricing accordingly upon 
written notice to the Buyer. 

 

(b)  Indien een geval van overmacht Videojets vermogen aantast om zijn 
verplichtingen tegen de overeengekomen prijs na te komen, of Videojets 
kosten anderszins worden verhoogd als gevolg van een dergelijke 
gebeurtenis, kan Videojet de prijs dienovereenkomstig verhogen na 
schriftelijke kennisgeving aan de Koper. 

 
16. Termination  16. Beëindiging 
(a) Without limiting its other rights or remedies, Videojet may terminate the 

contract pursuant to these Terms and Conditions of Sale with immediate 
effect by giving written notice to the Buyer if: 

(a) Zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, kan Videojet het 
contract ingevolge deze verkoopvoorwaarden met onmiddellijke ingang 
beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de koper indien: 

i) the Buyer fails to make timely payments; i)      de Koper nalaat tijdig te betalen; 
ii) the Buyer commits a material breach of any term of these Terms and 

Conditions of Sale and (if such a breach is remediable) fails to remedy 
that breach within thirty (30) days of that party being notified in writing to 
do so; 

ii)    de Koper een wezenlijke inbreuk pleegt op enige bepaling van deze 
Verkoopvoorwaarden en (indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is) 
nalaat die inbreuk ongedaan te maken binnen dertig (30) dagen nadat 
die partij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld 

iii) the Buyer takes any step or action in connection with its entering 
examinership, provisional liquidation or any composition or arrangement 
with its creditors (other than in relation to a solvent restructuring), being 
wound up (whether voluntarily or by order of the court, unless for the 
purpose of a solvent restructuring), having a receiver appointed to any of 
its assets or ceasing to carry on business or, if the step or action is taken 
in another jurisdiction, in connection with any analogous procedure in the 
relevant jurisdiction; 

iii)    de Koper enige stap of actie onderneemt in verband met zijn toetreden 
tot het gerechtelijk akkoord, voorlopige vereffening of een akkoord of 
regeling met zijn schuldeisers (anders dan met betrekking tot een 
solvente herstructurering), zijn ontbinding (vrijwillig of op bevel van de 
rechtbank, tenzij met het oog op een solvente herstructurering), de 
aanstelling van een curator voor een van zijn activa of zijn stopzetting 
van zijn activiteiten of, indien de stap of actie in een ander rechtsgebied 
wordt ondernomen, in verband met een analoge procedure in het 
relevante rechtsgebied; 

iv) the Buyer suspends, threatens to suspend, ceases or threatens to cease 
to carry on all or a substantial part of its business; or 

iv)     de Koper de uitoefening van zijn bedrijf of een wezenlijk deel daarvan 
opschort, dreigt op te schorten, staakt of dreigt te staken; of 

v) the Buyer’s financial position deteriorates to such an extent that in 
Videojet’s opinion the Buyer’s capability to adequately fulfil its obligations 
under these Terms and Conditions of Sale has been placed in jeopardy. 

v)    de financiële positie van de Koper zodanig verslechtert dat naar Videojets 
oordeel het vermogen van de Koper om zijn verplichtingen onder deze 
Verkoopvoorwaarden naar behoren na te komen, in gevaar is gekomen. 

 
without any liability in respect of such termination and may charge the 
Buyer with any loss sustained.  

         Videojet is niet aansprakelijk voor deze beëindiging en kan de Koper alle 
geleden schade in rekening brengen. 

(b) On termination of the contract pursuant to these Terms and Conditions of 
Sale for any reason the Buyer shall immediately pay to Videojet all of 
Videojet’s outstanding unpaid invoices and interest in respect of the contract 
pursuant to these Terms and Conditions of Sale and any other contract 
between Videojet and the Buyer.  

(b) Bij beëindiging van het contract ingevolge deze Verkoopvoorwaarden om 
welke reden dan ook zal de Koper onmiddellijk alle openstaande onbetaalde 
facturen en rente van Videojet met betrekking tot het contract ingevolge deze 
Verkoopvoorwaarden en enig ander contract tussen Videojet en de Koper 
aan Videojet betalen. 

(c) The collection, storage, deletion and use of personal data from Buyer and its 
employees takes place in full compliance with the relevant data protection 
regulations according to the Privacy Policy of Videojet. Further information on 
data processing, data security and data protection also be found in the 
Privacy Policy. 

 

(c) De verzameling, opslag, verwijdering en het gebruik van persoonlijke 
gegevens van de Koper en zijn werknemers vindt plaats in volledige 
overeenstemming met de relevante regelgeving inzake 
gegevensbescherming volgens het privacybeleid van Videojet. Verdere 
informatie over gegevensverwerking, gegevensbeveiliging en 
gegevensbescherming is ook te vinden in het Privacybeleid. 

 
17. Governing Law, Jurisdiction, Claims  17. Toepasselijk recht, rechtsmacht, vorderingen 
(a) The Terms and Conditions of Sale, and any dispute or claim arising out of or 

in connection with it or its subject matter or formation (including non-
contractual disputes or claims), shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of the Netherlands.  

(a)  Deze Verkoopvoorwaarden, en alle geschillen of vorderingen die eruit 
voortvloeien of ermee verband houden of het onderwerp of de 
totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of 
vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming 
met de wetten van Nederland. 

(b) Each party irrevocably agrees that the respective courts of the Netherlands 
shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or 
in connection with these Terms and Conditions of Sale or its subject matter 
or formation (including non-contractual disputes or claims).  

(b)    Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de respectieve rechtbanken 
van Nederland de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of 
vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze 
Verkoopvoorwaarden of het voorwerp of de totstandkoming ervan (met 
inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten. 

(c) Any claims, regardless of form, arising out of the contract pursuant to these 
Terms and Conditions of Sale brought by the Buyer must be commenced 
within the warranty period set out in Videojet's Warranty Policy and the Buyer 
hereby irrevocably waives its right to bring any such claim after the expiry of 
such period. 

 

(c)    Alle vorderingen, ongeacht de vorm, voortvloeiend uit de overeenkomst op 
grond van deze Verkoopvoorwaarden ingesteld door de Koper moeten 
worden ingesteld binnen de garantieperiode zoals uiteengezet in Videojets 
Garantiebeleid en de Koper doet hierbij onherroepelijk afstand van zijn recht 
om een dergelijke vordering in te stellen na het verstrijken van deze periode. 

18. Miscellaneous 18. Diversen 
(a) These Terms and Conditions of Sale and the Warranty Policy available at 

https://www.videojet.nl/nl/homepgae/resources/terms-and-conditions.html  
constitute the entire agreement between the parties in relation to its subject 
matter. It replaces and extinguishes all prior agreements, collateral 

(a)    Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en het Garantiebeleid beschikbaar 
op https://www.videojet.nl/nl/homepage/resources/terms-and-
conditions.html  vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met 
betrekking tot het onderwerp ervan. Zij vervangt en vernietigt alle 

https://www.videojet.nl/nl/homepgae/resources/terms-and-conditions.html
https://www.videojet.nl/nl/homepage/resources/terms-and-conditions.html
https://www.videojet.nl/nl/homepage/resources/terms-and-conditions.html
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warranties, collateral contracts, statements, representations and 
undertakings made by or on behalf of the parties, whether oral or written, in 
relation to that subject matter. 

voorgaande overeenkomsten, bijkomende garanties, bijkomende 
contracten, verklaringen, verklaringen en verbintenissen die door of namens 
de partijen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, met betrekking tot dat 
onderwerp werden aangegaan. 

(b) Each party acknowledges that in entering into these Terms and Conditions of 
Sale it has not relied upon any collateral warranties, collateral contracts, 
statements, representations or undertakings, whether oral or written, which 
were made by or on behalf of the other party in relation to the subject-matter 
of these Terms and Conditions of Sale (together “Pre-Contractual 
Statements”) and which are not set out in these Terms and Conditions of 
Sale. 

(b)    Elke partij erkent dat ze bij het aangaan van deze Verkoopsvoorwaarden niet 
heeft vertrouwd op enige bijkomende garanties, bijkomende contracten, 
verklaringen, verklaringen of verbintenissen, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, die door of namens de andere partij werden aangegaan met 
betrekking tot het voorwerp van deze Verkoopsvoorwaarden (samen 
"Voorcontractuele Verklaringen") en die niet in deze 
Verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen. 

(c) Each party hereby waives all rights and remedies which might otherwise be 
available to it in relation to such Pre-Contractual Statements. 

(c)   Elke partij doet hierbij afstand van alle rechten en rechtsmiddelen die haar 
anders ter beschikking zouden staan met betrekking tot dergelijke 
Precontractuele Verklaringen. 

(d) Nothing in this clause shall exclude or restrict the liability of either party arising 
out of its pre-contract fraudulent misrepresentation or fraudulent 
concealment. 

(d)   Niets in deze clausule zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen 
uitsluiten of beperken die voortvloeit uit haar precontractuele frauduleuze 
voorstelling of frauduleuze verzwijging. 

(e) These Terms and Conditions of Sale apply to the exclusion of any other terms 
and conditions the Buyer seeks to impose or incorporate or which are implied 
by trade, custom, practice or course of dealing. The Buyer's acceptance of 
Goods will constitute its acceptance of these Terms and Conditions of Sale.  

(e)   Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting 
van alle andere voorwaarden die de Koper tracht op te leggen of op te nemen 
of die geïmpliceerd zijn door handel, gewoonte, praktijk of verloop van zaken. 
De aanvaarding van Goederen door de Koper zal zijn aanvaarding van deze 
Algemene Verkoopsvoorwaarden inhouden. 

(f) The Buyer waives any right it might otherwise have to rely on any term 
endorsed upon, delivered with or contained in any documents of the Buyer 
that is inconsistent with these Terms and Conditions of Sale. 

(f)   De Koper doet afstand van elk recht dat hij anders zou hebben om zich te 
beroepen op enige voorwaarde onderschreven op, geleverd met of vervat in 
enige documenten van de Koper die niet in overeenstemming is met deze 
Algemene Verkoopsvoorwaarden. 

(g) Any samples, drawings, descriptive matter or advertising issued by Videojet, 
and any descriptions or illustrations contained in Videojet’s catalogues or 
brochures, are issued or published for the sole purpose of giving an 
approximate idea of the Goods described in them. They shall not form part of 
the Terms and Conditions of Sale or have any contractual force.  

(g)  Monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal of reclame uitgegeven door 
Videojet, en beschrijvingen of illustraties opgenomen in Videojets catalogi of 
brochures, worden uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een idee te 
geven van de daarin beschreven Goederen bij benadering. Zij maken geen 
deel uit van de verkoopvoorwaarden en hebben geen contractuele kracht. 

(h) In the event of any conflict between the terms of the Terms and Conditions of 
Sale and the Order, the terms of the Terms and Conditions of Sale will prevail.  

(h) In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de 
Verkoopvoorwaarden en de Bestelling, prevaleren de voorwaarden van de 
Verkoopvoorwaarden. 

(i) Videojet reserves the right to make such amendments to the specification of 
the Goods or its other obligations under these Terms and Conditions of Sale 
as may be required to comply with any applicable statutory or regulatory 
requirements and Videojet shall notify the Buyer in any such event. 

(i)    Videojet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 
specificatie van de Goederen of haar andere verplichtingen onder deze 
Verkoopvoorwaarden zoals vereist kan zijn om te voldoen aan toepasselijke 
wettelijke of regelgevende vereisten en Videojet zal de Koper in een dergelijk 
geval op de hoogte stellen. 

(j) If any provision of the Terms and Conditions of Sale to any extent is declared 
invalid, illegal or unenforceable it shall be deemed modified to the minimum 
extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification 
is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed 
deleted. Any modification to or deletion of a provision or part-provision under 
these Terms and Conditions of Sale shall not affect the validity and 
enforceability of the rest of these Terms and Conditions of Sale. 

(j)     Indien enige bepaling van de Verkoopvoorwaarden in enige mate ongeldig, 
onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt deze geacht te zijn 
gewijzigd in de minimale mate die nodig is om deze geldig, wettig en 
afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt 
de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn geschrapt. Elke 
wijziging of schrapping van een bepaling of deel van een bepaling in deze 
Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en 
afdwingbaarheid van de rest van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. 

(k) Any modifications hereto must be in writing and signed by a duly authorise 
signatory of both parties. 

(k)    Alle wijzigingen dienen schriftelijk te geschieden en ondertekend te worden 
door een tekenbevoegde persoon van beide partijen. 

(l) Either party’s failure to strictly enforce any of these terms shall not be 
considered a waiver of any of its rights hereunder.  

(l)    Wanneer een partij nalaat een van deze voorwaarden strikt af te dwingen, 
mag dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van haar 
rechten in het kader van deze voorwaarden. 

(m) Nothing in the Terms and Conditions of Sale is intended to, or shall be 
deemed to, establish any partnership or joint venture between the parties, nor 
constitute either party the agent of the other for any purpose. Neither party 
shall have authority to act as agent for, or to bind, the other party in any way. 

(m)  Niets in de Algemene Verkoopsvoorwaarden is bedoeld om een partnerschap 
of joint venture tussen de partijen tot stand te brengen, noch zal een van de 
partijen voor enig doel de agent van de andere partij zijn. Geen van de 
partijen heeft de bevoegdheid om op te treden als agent voor, of om de 
andere partij op enigerlei wijze te binden. 

(n) A person who is not a party to these Terms and Conditions of Sale may not 
enforce any of its provisions.  

 (n) Een persoon die geen partij is bij deze Verkoopsvoorwaarden kan geen 
enkele van de bepalingen ervan afdwingen. 

(o) The termination or expiration of the Terms and Conditions of Sale will not 
affect the survival and continuing validity of any provision which expressly or 
by implication is intended to continue in force after such termination or 
expiration. 

(o)   De beëindiging of het aflopen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden zal 
geen invloed hebben op het voortbestaan en de blijvende geldigheid van 
enige bepaling waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat 
ze van kracht blijft na een dergelijke beëindiging of een dergelijk aflopen. 

(p) Termination or expiry of the Terms and Conditions of Sale shall not affect any 
rights, remedies, obligations and liabilities of the parties that have accrued up 
to the date of termination or expiry, including the right to claim damages in 
respect of any breach of the Terms and Conditions of Sale which existed at 
or before the date of termination or expiry. 

(p)   De beëindiging of het aflopen van de Verkoopvoorwaarden heeft geen invloed 
op de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden van de 
partijen die zijn ontstaan tot aan de datum van beëindiging of het aflopen, 
met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen met betrekking tot 
een schending van de Verkoopvoorwaarden die bestond op of voor de datum 
van beëindiging of het aflopen. 

(q) Any notice or other communication given to a party under or in connection 
with the these Terms and Conditions of Sale shall be in writing, addressed to 
that party at its registered office (if it is a company) or its principal place of 
business (in any other case) or such other address as that party may have 
specified to the other party in writing in accordance with this clause, and shall 
be delivered personally, sent by pre-paid post or other next working day 
delivery service, commercial courier. 

(q)  Elke kennisgeving of andere mededeling aan een partij krachtens of in 
verband met deze Verkoopsvoorwaarden dient schriftelijk te geschieden, 
geadresseerd aan die partij op haar statutaire zetel (indien het een 
vennootschap betreft) of haar hoofdvestiging (in elk ander geval) of een 
ander adres dat die partij in overeenstemming met deze clausule schriftelijk 
aan de andere partij heeft meegedeeld, en dient persoonlijk te worden 
afgeleverd, te worden verzonden per voorafbetaalde post of een andere 
leveringsdienst die de volgende werkdag beschikbaar is, of door een 
commerciële koerierdienst te worden bezorgd. 

(r) A notice or other communication shall be deemed to have been received: if 
delivered personally, when left at the address referred above; if sent by pre-
paid post or other next working day delivery service, at 9.00 AM on the second 
Business Day after posting; if delivered by commercial courier, on the date 
and at the time that the courier’s delivery receipt is signed. 

(r)   Een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen: 
indien persoonlijk afgeleverd, wanneer achtergelaten op het hierboven 
vermelde adres; indien verzonden per vooruitbetaalde post of andere 
leveringsdienst op de volgende werkdag, om 9.00 uur op de tweede 
Werkdag na het posten; indien afgeleverd door een commerciële koerier, op 
de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koerier is 
ondertekend. 

(s) Any reference to a statute or statutory provision is a reference to such statute 
or provision as amended or re-enacted. A reference to a statute or statutory 
provision includes any subordinate legislation made under that statute or 
statutory provision, as amended or re-enacted. 

(s)     Elke verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar 
een dergelijke wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een 
verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling omvat tevens alle 
ondergeschikte wetgeving die krachtens die wet of wettelijke bepaling, zoals 
gewijzigd of opnieuw vastgesteld, is vastgesteld. 

(t) Any phrase introduced by the terms including, include, in particular or any 
similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the 
sense of the words preceding those terms.  

(t)     Elke zinsnede ingevoerd door de termen omvatten, omvatten, in het bijzonder 
of een soortgelijke uitdrukking zal worden opgevat als illustratie en zal niet 
de betekenis beperken van de woorden die aan deze termen voorafgaan. 
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(u) Videojet may at any time assign, transfer, mortgage, charge, subcontract or 
deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under these 
Terms and Conditions of Sale. 

(u)  Videojet kan te allen tijde al zijn rechten of verplichtingen onder deze 
Verkoopvoorwaarden toewijzen, overdragen, hypothekeren, belasten, 
uitbesteden of op andere wijze behandelen. 

(v) The Buyer may not assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare 
a trust over or deal in any other manner with any or all of its rights or 
obligations under these Terms and Conditions of Sale without the prior written 
consent of Videojet. 

(v)    De Koper mag zijn rechten of verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden 
niet overdragen, overdragen, hypothekeren, bezwaren, uitbesteden, in 
beheer geven of op enige andere wijze behandelen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Videojet. 

(w) Videojet and the Buyer are sophisticated business entities with comparable 
bargaining position and although these Terms and Conditions of Sale are 
Videojet's standard terms, the parties have had an opportunity to procure 
independent legal advice as to their effect and to negotiate the terms herein.  

(w) Videojet en de Koper zijn geavanceerde zakelijke entiteiten met een 
vergelijkbare onderhandelingspositie en hoewel deze verkoopvoorwaarden 
de standaardvoorwaarden van Videojet zijn, hebben de partijen de 
gelegenheid gehad onafhankelijk juridisch advies in te winnen over het effect 
ervan en te onderhandelen over de voorwaarden hierin. 

(x) In case of any deviations or inconsistencies between the Dutch and the 
English version, the English version shall prevail. 

(x)    In geval van afwijkingen of onverenigbaarheden tussen de Nederlandse en 
de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie. 

 


