
Artikel 1 – Alge meen

1.1 D eze a lgemene  ve rkoopvoorw aarden (“V oorw aarden” ) z ijn van toepassing 
op alle orders d ie worden  geplaatst bij de AB Sciex Netherlands B.V. (“ABS”), 

waarb ij een Afnemer n iet-gemodif iceerde of op maat gemaakt e product en 
(“Producten” ) en/of aanverwante diensten (“Diensten”) van ABS verkri jgt. 

1.2 Prijsopgaven van ABS aan een Afnemer vor men geen aanbod. 
1.3 Een overee nkomst (“Overeenkomst”) komt naa r keuze van A BS tot stand 

wanneer ABS een order van een A fnemer aanva ardt bij de eerste va n de volge nde 

gebeurtenissen: schrift elijke kennisgeving of na koming van de  O vere enkomst. 

1.4 Deze V oorwaarden zijn van toepassing op een O vereenkomst met uitsluiting 
van a lle andere voorwaarden, tenz ij ABS schrif telijk ande rs overeenkomt. 

1.5 Het is ABS toegestaan zonder kennisgeving daartoe  gespecificeerde opgaven 
van Product en en Diensten  te w ijzigen ter na lev ing van veilighe idse is en of andere 

wett elijke vere ist en. 
Artikel 2 – Beta ling

2.1 Tenzij schr ift elijk anders is overeengekomen, dient Afnemer gefactureerde 

bedragen binnen dertig (30) dagen na  de datum van de factuur van ABS volledig 
te voldoen, zonde r enige verrekening of tegenvordering . Beta lingen di enen te 

gesch ieden in de va lut a en naar  het rekeningnummer zoa ls deze  in de 
desbetreffende factuur zijn  vermeld. 

2.2 Indien een Afnemer naa r de mening van ABS voor af leveri ng of a fhaling van 

Producten niet langer kr edietwaardig is, is het ABS toegestaan  volledige of 

gedeeltel ijke betal ing of een afdoende zekerheidsstelling voor de beta ling van 
Afne mer te verlangen, in een voor ABS aanvaa rdba re vorm. 

2.3 Indien A fnemer verzuimt de verschuldigde bedragen binnen de 

overeengekomen t ermijn te voldoen, is het A BS onvermi nderd haa r overige 

rechten en rechtsmi ddelen  t oegestaan  Afnemer 1,5% rent e per maand in rekening 
te br engen, w elke rent e per dag op  de achte rstallige bedragen wordt gekweekt 

vana f de datum w aarop het  desbetreffende bedrag verschul digd w ordt tot  de dag 

der algehele voldoening. Afnemer dient  ABS te vrijwaren tegen de rede lijke door 
ABS of haar vertegenwoordi ger gemaakt e kosten t en aanz ien van de inning van 

achterstallige bedragen. 

Artikel 3 – Afnemers inso lvabiliteit en niet-nakoming

3.1 Onverminde rd haar overige rec ht en en re cht smiddelen is ABS gerechtigd 
Over eenkomsten  als ontbonden te  beschouwen en/of de l eve ring van Producten of 

Diensten zonder aanspr akelijkhe id jegens A fnemer op te schorten en 
schadevergoeding van A fnemer te vorderen, en indien P roduct en ge leverd z ijn 

(a fhankelijk va n de omstandigheden) maar onbetaal d blijven, wordt de pri js 

daarvoor terstond verschuldigd, onverminderd eventuele eerdere  overeenkomsten 

of afspraken, ind ien: (i)  Af nemer een vrijw illige rege ling met zijn cr editeuren tr eft 
of onder bewi nd  wordt gestel d, fa illiet gaa t, wordt geliquideerd (anders dan in het 

kader van een f us ie of herst ructurer ing) of een besluit neemt ter zake van z ijn 
vrijwi llige liquidatie of indien een ve rzoek ter zake van z ijn gedwongen li quidatie 
word t ingediend; (ii)  een hypotheeknemer zijn eigendommen of activa onder zich 

neemt of indie n ten aa nzien daa rvan een curator of bewindvoerder wordt 

benoe md; (ii i) Afnemer zi jn bedrijf  staakt o f dre igt t e st aken; ( iv) zich een 

gelijkwaardige gebeurten is voordoet onder het  recht  waa rnaar  Afnemer is 
opger icht; (v) Afnemer z ijn uit een O vereenkomst voort vloeiende ve rplichtingen 

niet nakomt en verzuimt deze niet-na koming binnen de door ABS  da art oe gestelde 
periode te her stellen; of (vi) ABS redelijkerw ijze vreest dat een van de 

voornoemde  gebeurt enissen ophanden is met betrekking tot  Afnemer of enige 

andere kw estie die naa r de mening van ABS haa r recht en jegens A fnemer kan 

benadelen. 
Artikel 4 – Intellec tue le eigendomsrechten

4.1 Afnemer erkent  dat alle in de Pr oducten en /of D iensten verva tte intellectuele 

eigendomsrecht en (me t inbegrip van doch niet bepe rkt tot octrooien, ontwerpen, 
auteursrechten, hande ls merken, handelsnamen, depot van de  voornoemde  recht en, 

technische gegevens, handelsgeheimen, nie t-geoctrooieerde kennis en a lle overige 

intellec tuele e igendomsrechten van we lke  aa rd ook waar ook ter w ere ld – “ IE R”) 

bezet en of vergunning gegeven door Pt e van AB Sc iex. Ltd, een openba re 
aansprakel ij kheidsvennoot schap orga niseerde z ich in het kader van de  wet ten van 

Singa pore („AB SCIEX“). Afnemer is bevoegd de IER uitsluitend in verband met 
het gebruik van de Product en uit hoofde van een Overeenkomst t e gebruiken  en 

Afne mer komt overeen geen inbreuk  op de IER te maken of enig rec ht, rechtstitel 
of belang daa rop  of daa rbij te verw erven. 

4.2 Indien de  Producten  of Diensten w orden verbeter d of Afnemer nieuwe 
applicaties daar voor maakt, geldt het volgende: ( i) indien de  ver bet eringen  of 

nieuwe applicaties van de IER z ijn af t e zonderen, verleent Afnemer hierbi j aan 

AB Sciex eller  et af dets dat terse lskaber, som gælder een niet-exc lusie ve, 
eeuwi gdurende, royaltyvrije , in sublicentie t e verlenen, wereldwijde licentie voor 

het gebruik va n de intellectuele e igendomsrechten op of in ver band met de 

verbet eringen of nieuwe applicatie s; en (ii) indien de verbeteringen of nieuwe 
applicaties niet van de IER z ijn af te zonderen , verl eent Afnemer h ierbij aan AB 
Sciex eller et af  dets datterselskaber, som gælder een exclusieve, eeuwigdurende, 

royaltyvrije, in sublicentie  te verlene n, wereldwijde li cen tie voor het gebruik van 

de in tellect ue le eigendomsrechten op of in verband met  de  ver beteringen of 

nieuwe applicat ies. A B S ciex eller et af  dets datte rselskaber, som gælder 
aanvaardt hierb ij derge lijke  licenties. Indien onverminderd het vorenstaande de 

hierboven bedoe lde licentieverlening nietig is of om welke reden  ook niet tot 
stand kan worden gebracht, komt Afnemer hierbij overeen op ’A BS ’s of AB Sciex 

eller et  af  dets datterselskaber, som gælder’s eerste ver zoek daartoe  dergelijke 
licenti es om niet aan A B Sciex eller et a f dets da tters elskaber, som gælder  te 

verle nen. Op haar beurt die nt AB Sc iex eller et af  dets datterselskaber, som gælder 
door haa r aangebracht e verbeteringen of nieuwe applicaties op redelijke 

hande ls voorwaarden aan A fnemer beschikbaar  te ste llen. Indien u it hoofde  van 

enige O vereenkomst door  ABS of AB Sc iex e ller et af  dets dat terselskaber, som 
gælder Producten of Diensten w orde n verbeterd of nieuwe  applicaties daa rvoor 

worden gemaakt, berusten  de int ellectue le eigendomsrechten op of in verband met 

dergelij ke verbeteringen of nieuw e applicat ies bij vestiging daarvan terstond 

uitsluit end bij AB Sciex el ler et a f dets da tterselskaber, som gælde r. Het  is 
onder zoeksi nstituten, academische instanties of  ondernemingen di e onderzoek  en 

ontw ikkeli ng a ls een c ommerc iële dienst aanbieden zonder z ich normaal 

gespr oken met de explo itatie van result aten  bez ig te houden, a ls Afnemer 

uitsluit end toegestaan de voornoemde verbeter ingen of nieuwe applica ties voor 
verder onderzoek t e gebruiken. Afnemer erkent onherroepelij k en komt 

onher roepelijk overeen dat AB Sciex  eller e t a f dets datterselskaber, som gælder 
een derdebegunstigde  is van alle Overeenkomsten ten a anzien van de IER en 

intellec tuele eigendomsrechten op of  i n ve rband met de verbet eringen of nieuwe 

applicaties van de Product en of D ienst en. 
4.3 Ten aanzien van Produc ten u it hoofde van de Overeenkomst die n iet-

gemodifi ceerde software betreffen, ontvangt Afnemer een licen tie voor het 
gebru ik van die software in st rikte overeenstemming me t het toegestane gebr uik 

zoals omschreven in de bij de softw are behorende documenta tie; A fnemer erkent 
dat h ij deze gebruiksomschrijving  vóór on tvangst  van de software he eft 

goedgekeurd. 

Artikel 5 – Gehe imhouding

5.1 A fnemer dient geheimhouding te  be tracht en t er z ake van a lle van ABS 
ontvangen infor ma tie en kennis en di ent z ich te ont houden van openbaarmaking 

van dergeli jke informatie en kennis aan derden zonder de uitdrukkelijke 
schrif telijke toestemming van A BS . Afnemer zal deze in formatie  en kennis n iet 

gebru iken voor andere doe leinden dan die w or den verme ld in de  O vereenkomst 
uit hoofde waa rvan der gelijke inf orma tie werd ontvangen, tenzij dergelijke 

informati e algemeen beke nd is (anders dan als gevolg van niet-nakoming van dit 

artikel), door Afnemer op rechtmatige wijze is ontvangen van een derde  die 
gerecht igd is dergel ijke  inf ormatie openbaar te maken, of op last van  de bevoegde 

rechter openbaar is of word t gemaakt. 
Artikel 6 – Overmacht

6.1 ABS is nie t aansprakelijk jegens Afnemer voor door  Afnemer geleden of te 

lijden  ve rliezen  of schade als direct of indirec t gevolg van de levering van 

Producten die wordt verh inderd, be lemmerd, vertraagd of onrendabel gemaakt 
door gebeurtenissen die buiten de redelij ke inv loedssfeer van ABS liggen (“een 

geval van overmacht”). 

6.2 De verpli cht ingen van  A BS  uit hoofde van enige O vereenkomst worden voor 

de duur van het geval van  overmacht opgeschort. Indien het geval van overmacht 
langer duurt dan zestig  (60) dagen is het beide partijen toegest aan de 

Over eenkomst met onmidde llijke ingang zonder  enige aansprakelijkheid jegens de 

wederpartij te beëindigen, met di en verst ande dat Afnemer  jegens ABS 

aansprakel ijk b lijft voor de  beta ling van vóór de beëindiging gel eve rde Producten. 

Artikel 7 – Prijzen en le vering

7.1 Tenzi j ander is vermeld in een  pri jsopgave  geschied t levering  van Product en 
Car riage and I nsurance Paid (Incoterms 2000) tot het adres van Afnemer dat op 

zijn  order staat vermeld of in de O vereenkomst wordt genoemd, en  zijn de prijzen 
van P roduct en zoals verme ld in de prijsopgave gebaseerd op levering Carriage and 

Insurance  Pa id (Incot erms 2000). All e opgege ven prijze n zijn exc lusie f BTW en 

alle ande re toe passe lijke  belastingen en he ff ingen, die door Afne mer dienen te 

worden voldaa n. 
7.2 Het r isico van verli es van of sc hade aan Producten gaa t vana f het  tijdstip van 

levering over op Afnemer, ook indi en de eigendom van de  Producten nog niet is 
over gegaan. 

7.3 D e door ABS opgegeven lever- of presta tiedata  dienen uitsluit end te r indic atie 
en A BS  is n iet aanspra kelijk voor eventuele  vertrag ing in de levering van 

Producten, ongeacht de oorzaak daarvan. 

7.4 Indien Afnemer verz uimt Produc ten i n ontvangst te nemen (ande rs dan door 
’A BS’s schuld), kan A BS naast u itoefeni ng  en aanwendi ng van haar overi ge 

rech ten en r echt smiddelen (i)  de Produc ten opslaan tot het t ijdstip van 
daadwerkelijke levering en Afne mer de re de lijke opslagkosten  in rekening 

brengen, of ( ii) de Producten tegen de  gunst igste pri js voorhanden verkopen en  (na 

rekening t e hebben gehouden met alle  redelijke opslag- en verkoopkosten) 

vera nt woording afleggen aan Afne mer over het surplus ten opz ich te van de prijs 
in de O vereenkomst of het eventuele  t ekor t ten opzichte  van de prijs in de 

Overeenkomst aan Afnemer in rekening brengen. 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en risico:  i nspectie en aanvaarding

8.1 O ngeacht de levering  en de  overgang van he t risico ten aanzien  van Product en 
berust de  e ige ndom van Producten bij A BS  e n gaat deze eerst op  Afnemer over 

nada t ABS de  volledige beta ling va n de prijs van de Product en in  kw est ie heeft 

ontvangen. 
8.2 Tot het tijdstip van volledige beta ling dient Afnemer  de Producten zodanig te 

beha ndel en da t deze  kunnen w orde n onderschei den a ls de eigendom van ABS en 
dien t hij deze  na  l evering daa rvan  voor eigen  rekening  te ve rzekeren tegen  alle 

gebr uikelijke risico’s. 
8.3 Indi en Afnemer in ge breke is ten aanzien  van de betaling aan ABS of indien 

ABS gegronde redenen heeft om aan  te nemen da t Afnemer daarbij in gebreke kan 
zijn , behoudt ABS z ich het  recht  van onmiddellijke inbezit neming voor t en 

aanz ien van Pr oducten w aarvan de e igendom bij haa r berust en kan  zij dit recht te 

alle n tijde na levering van de Product en uitoefenen en Afnemer verleent ABS en 

haar  w erknemers, ve rtegenwoordigers of ondera annemers hierbi j een 
onherroepelijk  recht en onherroepelij ke toestemming zich toegang  te verscha ffen 

tot a lle bedrijfspanden waar Produc ten w orden opgeslagen, zonder voorafgaande 
kennisgeving daart oe. Indien de door AB gele verde Producten reeds in A fnemers 
product en zijn  geï nstall eerd of geïn tegreerd, dient Afnemer op ver zoek van ABS 

de ge ïnsta lleerde of geïntegreerde zaken te demont eren en deze aan ABS 

beschikbaa r te ste llen. De door ABS in verband met de  herkrijging gemaakte 

kosten komen voor rekening van Afnemer. 
8.4 Afnemer d ient  bij levering van Producten en bij voltooiing van D iensten de 

Producten en Diensten op  gebreken  en onvolle digheden te inspect eren. 
8.5 Afnemer d ient  eventuele gebreken of onvolledigheden bi nnen  vijf  (5) da gen 

na levering, uitvoering c.q. voltooiing van de desbetreff ende dee llevering van de 

Producten of Diensten schrift elijk aan ABS te rapporter en, bij gebreke w aarvan 

Afnemer wor dt geacht de Producten en/of  Diensten  in kw estie te hebben 
aanvaard. 

Artikel 9 – Garantie s

9.1 Behoudens de in de Overeenkomst  vermelde aansprakel ijkheidsbeperkingen 
en tenzij schrift elijk anders is overe engekomen, garandeert  ABS dat de P roduct en 

(met uitzonderi ng van software, niet-duurzame  Produc ten  me t een levensduur  van 

minder dan twaa lf  (12) maanden en reserveonderdelen) in overeenst emming  met 

de gepubliceerde spec ifica ties zoals die bij levering op de a fzonderlijke P roduct en 
van toepassing  z ijn gedur ende een periode van twaalf (12) maanden na de  datum 

van aanvaarding c.q. installa tie, doch in geen geva l lange r dan vijftien (15) 
maanden na le vering, zullen functioneren. 

9.2 ABS is onder de  in d it a rtikel vermelde garanties in geen geva l aansprake lijk 
voor P roducte n die nie t voldoe n: (a ) door exte rne oorzaken, w aaronder 

kortsluit ing, onjuiste spanning, een ongunstige werkomgeving en aa n Afnemer t oe 
te schrijven omstandigheden; (b) als gevolg van normale sl ijtage of abnormaa l 

gebr uik; (c) omda t de Producten a ls gebru ikt e Producten aan Afnemer z ijn 

verkocht; (d) omdat  onderdelen in  direct con tact zi jn gekomen met chemicali ën 
die op onjuiste wijze door A fnemer zi jn gebr uikt; (e) als gevolg van onderdel en 

die uit drukkelijk i n de handleiding of het protocol da t bij de Producten behoort, 

zijn  uit gesloten van de garantie; (f) als gevolg van repa rat ies, wijz igingen of 
vera nderingen aan de Product en door of op verzoek van Afnemer of een derde, of 
de verw ijdering of verandering van hande ls merken of specif icaties zonder 

schriftelijke toestemmi ng  van ABS; (g) omdat Afnemer de Product en op een 

onbehoorlijke of onjuist e wijze gebruikt of onderhoudt, met  inbegrip van doch 

niet beperkt tot het niet naleven van instructie s of gebruiksaanwijz ingen; (h) 
indien Afnemer verzuimt A BS  binnen zeven (7) dagen  na ontdekking van  een 

schendi ng van  de voornoemde ga ra ntie in kennis te stel len van een  vordering  t en 
aanz ien van één of meerdere Producten op basis van die schending; en (i)  omdat , 

indien het Producten betreft die door ABS dienen te worden geï nstalleerd, de 
Producten niet door een onderhoudsmonteur van ABS zijn geïnstalleerd, tenzij 

ABS schriftelijk heeft aangegeven da t Afnemer bevoegd is de P roduct en zelf te 
installeren. 

9.3 Ingeval een  vordering t en aanzien van een  schending  van de ga rantie voor een 

Product gegrond is en tijdig bij A BS wordt ingesteld, kan ABS naa r e igen inzicht 
de Producten om niet  vervangen, r epa reren of wijz igen, of de volledige prijs van 

de desbetreffende Produc ten of enig  toepasselijk deel da arvan restitueren, ma ar is 

ABS jegens Af nemer niet verder aansprakelijk . 

9.4 In verband me t een  garantievorderi ng kunnen Producten u itsluit end met 
voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanw ijzing van ABS aan ABS 

worden geretourneerd, waa rbij de verzendkosten voor  rekening  van A fnemer 

komen. D erge lijke  geretourneerde  P roduct en blijven t e a llen tijde  voor rekening 

en risico van Afnemer. 
9.5 Behoudens het vorenstaande worden alle  voorwaarden, ga rantie s en 

verk laringen h ierbij uitdr ukke li jk uitgeslot en. 
9.6 Alle garant ies uit hoofde van dit artikel komen u itsluit end t en goede  aan 

Afnemer en zijn str ikt niet-ove rdraagbaar; pogingen tot overdracht maken de 

garant ie automatisch ongel dig. 

Artikel 10 – A ansprake lijkhe id 

10.1  Indien ABS door ha ar eigen toedoen ver zuimt Producten t e leveren, is haar 
aansprakel ijkheid beperk t tot het in artike l 9.3  ve rmelde. 

10.2  Met geen van de bepalingen van de V oorw aarden w or dt beoogd  de 
aansprakel ijkheid voor schade die voortvloeit uit opzet of grove  schuld aa n de 

zijde van ABS of haar da ge lijks bestuur uit te sluit en, of de aanspra kel ijkheid voor 

over lijden of l etselschade door haar  nalatigheid of enige andere aansprakelijkhe id 

te beperken, voor zover deze aansprakelijkhei d nie t van  rechtswege  mag w orden 
uitgesloten of beperkt. 

10.3  Onverminderd het bepaalde in a rtikel 10.2 en 10 .4 aanvaa rdt ABS geen 
aansprakel ijkheid voor na latigheid en sluit zij deze  uit, behoudens da t ABS 

aansprakel ijk is voor door haar nalatigheid aan de e igendommen van A fnemer 
toegebrachte  sc hade  tot maximaal 125% van het voor de desbetreffende P roduct en 

gefa ctureerde bedrag. 

10.4  Onverminderd het bepaa lde in artikel 10.2 is ABS op gee n enke le wijze 
aansprakel ijk w egens e nige ver klaring of andere voorw aarde, hetz ij van 

rech tswege hetz ij anderszins, voor vermoge nsschade (waa ronder derving van 
winst, verlies van gegeve ns, van inkomen, van  handel, van inkomst en of goodwil l, 

kosten, onkosten of andere vorderingen), andere schade of enig ander nadeel van 

we lke aard ook . 

10.5  Onverminderd het bepaalde in  a rtikel 10 .2 en behoudens het  in artike l 10.3 
bepa alde is de tota le aansprake lijkheid van ABS (waar onder de verplichting  tot 

restituti e van bedragen ontvangen van Afnemer) die  voort vloeit uit of ve rband 

houdt me t een Overeenkomst, hetz ij uit hoofde  van een overeenkomst , 

onrechtmatige daad (waa ronder schuld) of anderszins, te allen ti jde beperkt  tot het 
kracht ens de desbe treffende Overeenkomst gefactureerde bedrag. 

10.6  O nverminderd de bovenstaa nde bepali ngen van  dit a rtikel 10 en tenzij 

gebreken i n de  Producten ingeval deze n iet binnen  de in ar tike l 9.2 of de 

desbetre ffende in artikel 9.1 genoemde termijn aan ABS z ijn gemeld. 
10.7 Afnemer  dient A BS  te vrijwa ren en gevrijwaard te houden tegen door  ABS 

gemaakte of geleden maatregelen , verl iezen , vorderingen, schadevergoedingen, 
kosten en onkost en in verband met vorderingen van derden als gevolg va n de 

uitvoering door ABS, haar vertegenwoordigers of aannemers  va n noodzakelij ke 
wer kzaamheden aan de Producten in overeenstemming met Afnemers vereisten of 

specificatie s. 

Ar tike l 11 – Kosten voor install at iewerkzaamheden

11.1 In de prijs van het Product zijn, indien van t oepassing, kost en voor 
installati ewerkzaamheden begrepe n. Afnemer  dient ABS een rede lijk aanvullend 

bedrag te bet alen voor insta llatiewerkza amheden die buiten de normale 
wer kzaamheden worde n verricht, waaronder een redeli jke vergoeding voor 

dienstverlening, een ver goeding van reis- en  verblijfkosten, kosten van de inzet 
van  derden t en behoeve van de inst allatie  en a ndere verschotten. 

Ar tike l 12 – V erplichtingen van A fnemer

12.1 Afnemer  dient ABS voor eigen rekening in een begrijpelij ke en bruikba re 
vor m te  voorzien van all e aan hem bekende of r edelijkerwi js beschikba re 

gegevens en informa tie di e ABS nodig  hee ft in  de nakoming van de 
Overeenkomst. 

12.2 A fnemer is ve rantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing va n de 

Producten en  voor de beveili ging van de aan ABS ter beschi kking gestel de 

gegevens. 
12.3 Afnemer  dient ABS en de  aa n haar gelieerde vennootschappen t e vrijw aren 

en gevrijwaa rd t e houden tegen door ABS gemaakte  of geleden maatrege len, 

verl iezen, vor deringen, schadevergoedingen, kosten en  onkosten in verband met 

vor deringen van derde n die erop neerkomen dat Afnemers gebruik van de 
Producten en/of Di enste n inbreuk maakt op de intellectuele e igendomsrechten  van 

we lke  aa rd ook, met  inbegrip van doch niet beperkt tot octrooien , aut eursrec ht en 

of recht en op handelsgeheimen, van de derde in kwesti e, behalve indien en voor 
zover het een evenredige oorzaak in de Produc ten of Diensten van ABS betreft . 

12.4 Afnemer  begrijpt en komt overeen dat, voor zover dit van toepassi ng is op 
Producten wa arop afzonderli jke licentievoorwaarden van toepassing z ijn, z ijn 

gebruik van dergelij ke Producten wordt en za l worden geregeld  door de b ij elk 
afzonderlijk derge lijk Pr oduct behorende licentievoorwaarden. A fnemer dien t a ls 

alle ree rste voorwaarde voor het gebruik van dergelijke Producten de naleving  van 
voornoemde licentievoor waarden te aanvaarden. 

Ar tike l 13 – Overige bepalingen

13.1 D e V oorw aarden vormen t en aanzien van enige Overeenkomst  de gehele 

ove reenkomst t ussen A BS en Afnemer en treden in de plaa ts van alle eerde re 
ove reenkomsten of afspr aken tussen hen met betrekking  tot het onderwerp va n de 

Overeenkomst. ABS wordt geacht geen andere verkla ringen, toezeggingen of 
beloften te hebben gedaa n dan die u itdrukkelijk in de Voorwaarden  zijn ve rmeld. 
13.2 Wijzigingen i n of a anvullingen op de Voorwaarden z ijn slecht s ge ldig indi en 

deze schrifte lijk door ABS zijn aanvaard. 

13.3 Uit gezonderd de partijen en u itdrukkelijk  vermelde derdebegunstigden bij de 

Overeenkomst is geen persoon gerecht igd enige voorwa arde in de O vereenkomst 
af te dwingen, met  dien  verst ande dat indien  een overeenkomst wordt aangegaan

uit hoofde w aarvan de in de  O ver eenkomst ve rvatte re chten en/of verplichtingen 
aan een derde worden overgedra gen, genoveerd of overgegeve n, geen van de 

bepalingen van dit a rtikel op z ichzelf  genomen gel dt teneinde te voorkomen da t de 

begunstigde voordeel tr ekt uit de aan hem overdragen rechten en deze afdwingt. 

13.4 Indien ABS nalaat haar uit de Voorwa arden voortvloeiende rechten u it te 
oef enen of a f te  dwingen, di ent dit  niet t e worden beschouwd a ls afst and va n die 

rechten en vormt dit geen beletsel voor de  u itoefening of handhaving daa rvan op 

enig la ter tijdstip. 
13.5 Indien enige  bepaling van de Voorwaarden (naar het oordee l van de 

bevoegde rech ter) gehe el of gedee ltelijk ongeldig of onafdw ingbaar is, is deze

ongeldigheid of onafdw ingbaa rheid niet van invl oed op de  overige bepal ingen  van 

de Voorwaarden of gede elten daarvan, die allen voll edi g van krach t zullen bli jven.
13.6 H et is A fnemer ni et toegestaa n z ijn recht en of ver plichtingen  uit hoofde van 

enige Overeenkomst zonder voora fgaande schrift elijke toest emming van ABS 
ove r te dragen, te  c ederen of  uit te besteden. H et is A BS  toegestaan 

Overeenkomsten en haa r daaruit voortvl oe iende rechten en verplichtingen over te 
dra gen, de cederen of uit te besteden. 

Ar tike l 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op alle O vereenkomsten en de Voorwaarden alsmede de u itleg daa rvan is 

Ne derlands r echt van toepassing , en Afne mer komt  hierbij  overeen dat de 

bevoegde rech ter in Ne derland exclusieve bevoegdheid te rzake heeft, met di en 
verstande dat  het ABS en/of A B Sciex e ller et af  de ts da tterselska ber, som gælder

is toegestaan een vorder ing jegens Afnemer bij elke bevoegde recht er i n te ste llen. 

De t oepassel ijkheid van het Weens Koopverdr ag 1980 w ordt hierb ij uitgesloten. 


