Johnson Controls algemene leveringsvoorwaarden per 11 / 2015
1.

Definities
De volgende woorden en zinnen hebben dezelfde betekenis als onderstaand uiteengezet tenzij de context anders vereist:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

"Voorwaarden": Deze Johnson Controls algemene leveringsvoorwaarden.
"Incoterms®": De meest recente versie van Incoterms®, gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel.
"Johnson Controls Groep": Johnson Controls, Inc. en haar dochterondernemingen.
"JC": De entiteit van Johnson Controls die in de overeenkomst wordt genoemd.
"Opdrachtgever": De persoon of de onderneming waaraan JC producten levert of de intentie heeft om te leveren.
"Product(en)". De producten die door JC aan de opdrachtgever worden geleverd.
"Goederen onder eigendomsvoorbehoud": De producten onder eigendomsvoorbehoud overeenkomstig sectie 9.
"Verkoopdocumenten": De documenten vermeld in sectie 3.3.
"Aanvullende prestaties": De maatregel als omschreven in sectie 6.2.

2.

Omvang

2.1

Deze voorwaarden gelden voor alle leveranties van JC aan de opdrachtgever, die haar overeenkomst en onvoorwaardelijke acceptatie
verklaart. De toepasselijkheid van de algemene koopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, zelfs
wanneer JC dergelijke andere voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft verworpen of wanneer JC, die daar kennis van draagt, deze
onvoorwaardelijk aanvaardt of presteert.

2.2

Aan deze voorwaarden zullen geen wijzigingen worden aangebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met JC; dit
geldt tevens voor een wijziging van dit vereiste in schriftelijke vorm.

3.

Offertes, sluiting van verkoopovereenkomst, verkoopdocumenten

3.1

De offertes van JC zijn vrijblijvend, tenzij JC uitdrukkelijk anders vermeldt in schriftelijke vorm.. Een bindende offerte kan door JC worden
gewijzigd totdat JC de schriftelijke koopopdracht van de opdrachtgever ontvangt.

3.2

De overeenkomst zal uitsluitend plaats vinden wanneer JC de koopopdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard door ofwel de
aanvaarding schriftelijk te bevestigen of de koopopdracht uit te voeren. Voor de aanvaarding van de koopopdracht en de overeenkomst
tussen beide partijen gelden deze voorwaarden. Mondelinge afspraken of verplichtingen moeten schriftelijk door JC worden bevestigd om
voor JC bindend te zijn.

3.3

Alle illustraties, tekeningen, ontwerpen, specificaties, productbeschrijvingen, product-informatiebladen, plannen en details over gewichten,
grootte en afmetingen of vergelijkbare materialen afkomstig van JC of opgenomen in de technische of commerciële documentatie van JC
("Verkoopdocumenten") zijn uitsluitend indicatief en zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld door JC. Alle
verkoopdocumenten door de opdrachtgever verstrekt blijft het exclusieve eigendom van JC en wordt niet door de opdrachtgever gebruikt
voor enig doel anders dan de voorbereiding of de uitvoering van de overeenkomst.

4.

Leveringsvoorwaarden, niet aanvaarding van de levering

4.1

Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging van JC, wordt de levering ("CIP") verricht (Incoterms®) genoemd plaats van bestemming.

4.2

JC behoudt zich het recht voor de levering in een of meer deellevering te verrichten, met overeenkomende deelfacturen, mits de
deelleveringen redelijk zijn voor de opdrachtgever. Ten behoeve van de betaling wordt elke deellevering behandeld als een afzonderlijke
overeenkomst.

4.3

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de orderbevestiging van JC, is de leverdatum of leveringstermijn die door JC is geciteerd uitsluitend
een niet-bindende schatting. JC is niet aansprakelijk aan de opdrachtgever voor niet-levering op een niet-bindende leverdatum of binnen
een niet-bindende leveringstermijn.

4.4

Een overeengekomen leveringstermijn begint met de verzending van de orderbevestiging van JC. JC's naleving van een leverdatum of
leveringstermijn is onderworpen aan de tijdelijke nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die een voorwaarde zijn voor de
levering, zoals het verstrekken van documenten die benodigd zijn voor de levering of het realiseren van eventuele overeengekomen
vooruitbetalingen. Indien dit niet het geval is, dan is JC niet verantwoordelijk voor de respectieve vertraging.

4.5

De opdrachtgever verzuimt de levering te aanvaarden als deze de producten niet aanvaardt wanneer de bindende leveringstermijn eindigt
of op de bindende leverdatum. In het geval van niet-bindende leveringstermijnen of leverdata kan JC de opdrachtgever informeren dat de
producten gereed zijn; als de opdrachtgever de producten niet binnen twee (2) weken na ontvangst van de kennisgeving van gereedheid
in ontvangst neemt, dan komt deze de aanvaarding van de levering in verzuim.
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4.6

Ontstaat bij de opdrachtgever vertraging in de acceptatie of enig andere vertraging als gevolg van een toerekenbare fout van de
opdrachtgever, kan JC schadevergoeding eisen die, zonder enige beperking, de opslagkosten dekt. De opdrachtgever betaalt een
forfaitaire vergoeding voor de opslagkosten van 0,1% van de koopprijs voor de opgeslagen producten per dag van de opslag, echter niet
meer dan 1% per maand; JC behoudt zich het recht op het vorderen van verdere schadevergoeding voor. JC kan anders na de vruchteloze
instelling van een redelijke aflossingsvrije termijn anders over de producten beschikken en in plaats daarvan binnen een redelijke termijn
een soortgelijk product leveren op de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst of kan de overeenkomst opzeggen, alsmede een
aanvullende schadevergoeding eisen.

5.

Risico-overdracht, verzending en verzekering

5.1

De producten gelden als geleverd en de risico’s daarvan worden overgedragen aan de opdrachtgever overeenkomstig de toegepaste
Incoterms®. Indien de levering om redenen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is vertraagd is, wordt het risico aan de
opdrachtgever overgedragen op de dag van kennisgeving van gereedheid voor aflevering van de producten of op de datum dat de
opdrachtgever de acceptatie van de levering verzuimt.

5.2

Indien JC op verzoek van de opdrachtgever sommige taken uitvoert die anders overeenkomstig de toegepaste Incoterms® de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zijn (met inbegrip van maar niet beperkt tot de betaling van de verzekering tegen transport,
breuk, brand en toevallige schade), worden dergelijke taken geacht te zijn uitgevoerd namens en voor rekening van de opdrachtgever en
dit zal onder de toegepaste Incoterms® de verdeling van de risico`s en verantwoordelijkheden niet veranderen. Alle kosten die
voortvloeien uit het bovenstaande zullen exclusief te laste van de opdrachtgever zijn, die dergelijke kosten onmiddellijk na ontvangst van
de bijbehorende factuur JC zal vergoeden.

5.3

De producten moeten zoals gewoonlijk worden verpakt of zoals aangegeven in de orderbevestiging van JC.

5.4

Herbruikbare pallets, speciale kratten en andere speciale verpakkingen zijn het eigendom van JC en zullen aan franco JC worden
geretourneerd zonder tussentijds gebruik door de opdrachtgever. Als deze items niet binnen 8 weken na levering worden geretourneerd,
kan JC deze items tegen de volledige nieuwwaarde aan de opdrachtgever in rekening brengen.

5.5

JC kan niet worden verplicht de producten op verzoek van de opdrachtgever aan derden te leveren, tenzij door beide partijen schriftelijk
overeengekomen.

6.

JC´s beperkte aansprakelijkheid, afwijzing van garantie, rechtsmiddelen

6.1

JC garandeert dat de producten: (i)vrij zijn van defecten aan materiaal en vakmanschap; en (ii) voldoen aan de overeengekomen
specificaties.

6.2

Indien de producten op het moment van risico-overdracht gebreken hebben, kan JC naar keuze ofwel het defect corrigeren (repareren)
of een ander vervangend product zonder gebreken en zonder kosten voor de opdrachtgever aanleveren (gezamenlijk "aanvullende
prestaties"). De aanvullende prestaties worden geleverd zonder de erkenning van een wettelijke verplichting. Indien JC niet bereid is of
in een positie om of weigert aanvullende prestaties te leveren, of wanneer de aanvullende prestaties na redelijke termijn vertraagd zijn
om redenen voor welke JC verantwoordelijk is, of dat de aanvullende prestaties anderszins niet worden geleverd, kan de opdrachtgever,
onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst nietig maken of de koopprijs verlagen, en/of
overeenkomstig sectie 7 schadevergoeding eisen. Verdergaande garantierechten zijn uitgesloten.

6.3

De plaats van uitvoering van de aanvullende prestaties van JC zal de hoofdzetel van JC zijn. Aanspraken van de opdrachtgever op
onkosten die benodigd zijn voor de aanvullende prestaties, met name de kosten van vervoer, reizen, arbeid en materiaal, zijn voor zover
de kosten zijn gestegen als gevolg van het feit dat de producten op een andere locatie zijn geleverd als de overeengekomen leverplaats,
uitgesloten. Bovendien zijn kosten voor het demonteren en installeren van defecte producten uitgesloten. JC kan dergelijke verhoogde
onkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen. De opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op dergelijke kosten als
schadevergoeding overeenkomstig sectie 7.

6.4

Indien de opdrachtgever is gerechtigd de producten te retourneren, zal dit uitsluitend plaatsvinden na overleg met JC en in
overeenstemming met de instructies van JC.

6.5

JC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor defecten die worden veroorzaakt door:

(i)
(ii)
(iii)

Normale slijtage;
Een ongeval of schade na risico-overdracht; of
Misbruik, wijziging, aanpassing, onjuiste hantering, onjuiste montage, onvoldoende inspecties en in het algemeen falen door de instructies
van JC te volgen;

(iv)
(v)

Onjuist opladen; overlading; onjuiste inschakeling;
Waardoor de accu zich in ontladen toestand bevindt;

Verder, in het geval van de verkoop van accu's:
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(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
6.6

Schade aan de accu door aanrijding of anders; het op enigerlei openen van de accubehuizing; verkeerd onderhoud;
Storing of falen van een elektrisch component van het voertuig of van het circuit;
Een maximale piektemperatuur van meer dan 60°C in de behuizing van de accu, of onjuiste opslag; of
Herhaalde ontlading van de accu door handelingen van de gebruikers van het voertuig (bijvoorbeeld de lampen laten branden, of het laten
functioneren van accessoires van het voertuig met waarden die hoger zijn dan de oplaadwaarden, enzovoort);
De verjaringstermijn voor de garantierechten van de opdrachtgever is een (1) jaar vanaf de datum van levering. Deze beperking geldt niet
wanneer een defect op misleidende wijze werd verborgen of een garantie op de kwaliteit van het product werd afgegeven. In het geval
van schadevorderingen, geldt deze beperking niet in de volgende gevallen: (i) opzet; (ii) grove nalatigheid van een medewerker of
leidinggevende van JC; en (iii) letsel van het leven, het lichaam of de gezondheid.

6.7

In het geval van aanvullende prestaties door middel van rectificatie, zal de rest van de oorspronkelijke verjaringstermijn van een (1) jaar
vanaf de datum van levering lopen vanaf het moment van retourzending van het herstelde product. Hetzelfde geldt in het geval van
aanvullende prestaties door middel van vervanging.

6.8

JC aanvaardt onder geen beding de aansprakelijkheid voor garantieprogramma's van de opdrachtgever. De opdrachtgever is uitsluitend
en alleen verantwoordelijk voor de garantie die hij aan zijn klanten biedt.

6.9

Als voorwaarde voor de rechten van de opdrachtgever voor defecten, zal de opdrachtgever de producten inspecteren overeenkomstig de
praktijken die gebruikelijk zijn bij gewone bedrijfsvoering. Zichtbare defecten dienen onverwijld aangemeld te worden, maar niet later dan
binnen een tijdsbestek van twee (2) weken na levering aan Opdrachtgever. Verborgen defecten dienen onverwijld aangemeld te worden,
maar niet later dan binnen een tijdsbestek van twee (2) weken nadat het defect werd ontdekt. De meldingen vermelden specifiek het
defect en dient schriftelijk te worden uitgevoerd. De opdrachtgever informeert zonder onnodige vertraging schriftelijk JC over alle
meldingen van een vermoedelijk defect in de producten die deze van zijn klanten heeft terug ontvangen.

7.

Beperking van de aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid

7.1

De prijzen voor de producten van JC reflecteren de onderstaande risico's en de beperking van de aansprakelijkheid.

7.2

JC is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door lichte nalatigheid alleen als zodanig bestaat als gevolg van schending van
een materiële contractuele verplichting op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt. In dit geval is de aansprakelijkheid
beperkt tot de typische en voorzienbare schade. Het laatste geldt eveneens voor schade die wordt veroorzaakt door grove nalatigheid
van een medewerker of een dealer van JC, die geen medewerker of leidinggevende van JC is.

7.3

In de gevallen zoals genoemd in sectie 7.2 zal de aansprakelijkheid per schadegeval beperkt worden tot het bedrag van de waarde van
één bestelling.

7.4

In de gevallen van sectie 7.2 zal de aansprakelijkheid ter zake indirecte-, toevallige-, speciale- of gevolgschade, gederfde winst, inkomsten
of goodwill, uitvaltijd, bedrijfsstagnatie, en falen van het product worden uitgesloten.

7.5

De verjaringstermijn voor vorderingen voor schade zal twee jaar zijn vanaf het moment dat de vordering is ontstaan en de opdrachtgever
er zich van bewust werd. Ongeacht de bewustwording van de opdrachtgever, zal de verjaringstermijn drie jaar zijn vanaf het schadegeval.
Bij vorderingen voor schadevergoeding wordt de verjaringstermijn van sectie 6.6 toegepast.

7.6

De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid wordt toegepast bij alle vorderingen voor schadevergoeding, ongeacht hun
rechtsgrondslag,
behalve
voor:
(i)
elke
verplichte
aansprakelijkheid
volgens
de
van
toepassing
zijnde
productaansprakelijkheidswetgevingen; (ii) defecten waarvoor een garantie ten aanzien van de kwaliteit van het product was afgegeven;
(iii) letsel van het leven, lichaam of de gezondheid; (iv) opzet; en (v) grove nalatigheid van een medewerker of leidinggevende van JC.

7.7

De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid wordt tevens toegepast in het geval van vorderingen voor schadevergoeding
door de opdrachtgever tegen functionarissen, leidinggevenden, medewerkers of dealers van JC.

7.8

Als de opdrachtgever de producten verkoopt, zal de opdrachtgever JC vergoeden en schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle
vorderingen voor productaansprakelijkheid van derden indien en voor zover de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het defect dat
aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.

7.9

De opdrachtgever zal: (i) alle verkopen van eindproducten van de opdrachtgever die de producten bevatten documenteren; (ii) soortgelijke
verplichtingen aan haar klanten opleggen, mits een dergelijke documentatie mogelijk en zinvol voor hen is; en (iii) JC onmiddellijk op de
hoogte brengen van een dergelijke vordering, ongeval of schade of andere opvallende zaken in verband met de producten.

7.10

In de verdediging van enige vordering voor productaansprakelijkheid levert de opdrachtgever JC redelijke ondersteuning, met inbegrip
van de onbeperkte noodzakelijke informatie ten aanzien van de afhandeling van de producten en het aandeel van de producten in de
eindproducten die door de opdrachtgever worden vervaardigd.

8.

Prijzen en betaling
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8.1

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen die door JC worden vermeld in de offerte of orderbevestiging netto prijzen en worden
toegepast bij producten die "franco" worden geleverd (Incoterms®) genoemd de plaats van bestemming, maar met uitzondering van de
verpakking, die aan de prijs zal worden toegevoegd.

8.2

De betaling van facturen zal volledig zonder enige aftrek geschieden binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van verzending.
Ontvangst van de betaling op de rekening van JC is bepalend voor tijdige betaling. Betaling per wissel is uitsluitend toegestaan na
voorgaande schriftelijke toestemming. Wissels en cheques worden door JC geaccepteerd als betaling onder voorwaarden en geldt
uitsluitend als betaling bij volledige aflossing. Alle bankkosten en kosten die worden gemaakt ten aanzien van de betaling of de inning van
wissels en cheques zullen ten laste zijn van de opdrachtgever. JC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdig en gepast overleggen,
protest en kennisgeving. Er worden geen kortingen verleend voor betalingen per wissel.
De prijs van de accu's bestaat uit twee componenten: (i) de basisprijs; en (ii) de loodtoeslag. De basisprijs is vast en is afhankelijk van het
type accu. Deze kan worden aangepast als vermeld in sectie 8.4. De loodtoeslag is variabel en gekoppeld aan de hoeveelheid lood die
in het specifieke type accu wordt gebruikt. Deze kan - naar eigen goeddunken van JC - maandelijks worden aangepast naargelang de
prijswijzigingen op de London Metals Exchange (LME). Aanpassingen, indien aanwezig, worden één (1) maand op voorhand door JC aan
de opdrachtgever medegedeeld. De partijen komen overeen dat er variatie is in het materiële gewicht van een bepaalde accu afhankelijk
van hoe deze is vervaardigd.

8.3

8.4

JC kan de overeengekomen prijzen aanpassen indien en voor zover: (i) de kosten voor de materialen en grondstoffen die benodigd zijn
voor de vervaardiging van de producten verhoogd of verlaagd zijn; (ii) de loonkosten (salarissen) verhoogd of verlaagd zijn; of (iii) de
invoerrechten en belastingen verhoogd of verlaagd zijn. De omvang van de aanpassing zal overeenkomen met de actuele wijziging van
de kosten. In het geval van een prijsverhoging, stelt JC de opdrachtgever in kennis van de aanpassing van de prijs tenminste twee (2)
maanden voorafgaand aan de nieuwe van kracht zijnde prijzen. In het geval van een prijsverhoging kan de opdrachtgever de
overeenkomst nietig verklaren door middel van een schriftelijke verklaring binnen twee (2) weken vanaf ontvangst van de kennisgeving
van de prijsverhoging.

8.5

JC kan de betalingen van de opdrachtgever compenseren met oudere schulden van de opdrachtgever op de volgende voorwaarde van
prioriteit: (i) daadwerkelijk gemaakte kosten; (ii) rente; (iii) de voornaamste schuld.

8.6

In het geval van wanbetaling door de opdrachtgever: (i) kan JC zendingen opschorten van openstaande orders totdat alle openstaande
betalingen zijn voldaan; (ii) zullen alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar zijn; (iii) kan JC rente vorderen op achterstallige
rekeningen tegen een tarief van acht (8) procentpunten boven op het basistarief van de Europese Centrale Bank vanaf het begin van de
wanbetaling en verder; en (iv) behoudt JC zich het recht voor aanvullende schadevergoeding te vorderen.

8.7

Als na afsluiting van de overeenkomst met de opdrachtgever blijkt, dat op basis van de financiële toestand van de opdrachtgever (met
name in het geval van staking van betalingen, aanvraag tot insolventieprocedures, inbeslagname of executoriale maatregelen, wissel- of
chequeprotest en teruggave van automatische afschrijvingen, en tevens jegens derden) de vervulling van de contractuele verplichtingen
in gevaar komt, dat kan JC, maar eigen keuze, de levering weigeren totdat de volledige koopprijs voor de betrokken producten volledig is
voldaan of totdat passende zekerheidsmaatregelen (zoals een garantie van een derde) wordt geleverd. Hetzelfde geldt, als gevolg van
wanbetaling door de opdrachtgever, indien redelijke twijfel bestaat ten aanzien van de kredietwaardigheid of financiële draagkracht van
de opdrachtgever.

8.8

In het geval van sectie 8.7 kan JC tevens leveringen weigeren totdat alle openstaande rekeningen zijn voldaan of passende zekerheid is
gesteld. Voor vorderingen echter, die nog niet opeisbaar zijn, met inbegrip van vorderingen waarvoor JC krachtens eerdere gesloten
overeenkomsten verplicht is op voorhand te betalen, en vorderingen zonder enig inherent of economisch verband met de levering, geldt
dit uitsluitend voor zover JC er een gerechtvaardigd belang in heeft. Als in het geval van sectie 8.7 individuele of alle vorderingen van JC
opgenomen zijn in een rekening-courant, kan JC tevens leveringen weigeren totdat alle betalingen tegenover het erkende rekeningsaldo
volledig zijn betaald.

8.9

Als in het geval van sectie 8.7 de aanbetaling niet is voldaan of door de opdrachtgever de zekerheid niet is gesteld binnen twee (2) weken
na het verzoek van JC, dan kan JC de overeenkomst nietig verklaren.

8.10

De opdrachtgever kan uitsluitend een recht van retentie uitoefenen of betalingen verrekenen, indien zijn eigen vordering onbetwist is of
rechtsgeldig vastgesteld is. Aan JC zal geen rente worden aangerekend.

9.

Eigendomsrecht

9.1

De aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van JC totdat alle vorderingen van JC tegen de opdrachtgever, die
voortvloeien uit de zakenrelatie volledig zijn voldaan. Dit is tevens van toepassing wanneer de individuele of alle vorderingen van JC
opgenomen zijn in een rekening-courant, totdat alle betalingen tegenover het erkende rekeningsaldo volledig zijn betaald.

9.2

De opdrachtgever mag de producten die onder het eigendomsrecht ( "goederen onder eigendomsvoorbehoud") zijn geleverd aan
derden verkopen in de normale en gepaste bedrijfsvoering. De opdrachtgever mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
niet verpanden, er zekerheidsrechten aan toekennen of andere beschikkingen maken die het eigendom van deze goederen in gevaar
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brengen. De opdrachtgever kent JC zijn vordering van de opbrengst uit eventuele verdere verkopen van de goederen toe samen met alle
bijkomende rechten en JC accepteert hierbij een dergelijke toekenning. Aan de opdrachtgever wordt de herroepbare vergunning
toegestaan de vorderingen die aan JC zijn toegekend in vertrouwen in zijn eigen naam te innen. JC kan een dergelijke vergunning
herroepen en het recht om de goederen te verkopen indien de opdrachtgever de uitvoering van materiële verplichtingen verzuimt, zoals
het maken van een betaling aan JC, of wanneer insolventieprocedures zijn aangevraagd of respectieve verzoeken zijn ingediend tegen
de activa van de opdrachtgever. In het geval van een dergelijke herroeping, kan JC de respectieve vordering zelf innen en de
opdrachtgever, op verzoek van JC, zal eventuele debiteuren in kennis stellen van de toekenning en JC voorzien van alle informatie en
documenten die benodigd zijn voor het innen van de vordering.
9.3

In het geval dat de realiseerbare waarde van de zekerheden die zijn ingericht voor JC - rekening houdend met de gebruikelijke
waarderingsverlagingen van de bank -alle vorderingen van JC met meer dan 10% zouden overschrijden, dan verbindt JC zich ertoe
zekerheden vrij te geven als geselecteerd door JC, maar op verzoek van de opdrachtgever.

9.4

De opdrachtgever zal de goederen met de nodige zorg hanteren en de goederen op voor eigen rekening afdoende verzekeren voor de
nieuwwaarde tegen schade door brand, water of diefstal. In het geval dat de goederen in beslag worden genomen of wanneer de rechten
van JC op de een of andere manier in gevaar worden gebracht, informeert de opdrachtgever de derde partij over het eigendomsrecht van
JC en informeert JC onmiddellijk. In overleg met JC, onderneemt de opdrachtgever alle noodzakelijke stappen om een dergelijk gevaar
te vermijden. Op verzoek van JC moet de opdrachtgever vorderingen aan JC toekennen als dit kan worden geacht als geloofwaardig voor
de bescherming van de goederen.

9.5

Wanneer de opdrachtgever niet aan zijn materiële verplichtingen voldoet, zoals betaling aan JC, kan JC de goederen terugnemen en, na
het nietig verklaren van de overeenkomst, deze anders uitvoeren met het oog op het voldoen van zijn openstaande vorderingen tegen de
opdrachtgever, onverminderd alle andere rechten die JC eventueel heeft. In een dergelijk geval verleent de opdrachtgever aan JC of de
dealers van JC onmiddellijke toegang tot de goederen en deze afgeven. Indien JC om afgifte vraagt, kan dit op zichzelf niet worden
aangemerkt als een nietigverklaring van de overeenkomst.

9.6

In het geval van leveringen aan andere rechtsgebieden waar de bovengenoemde bepalingen betreffende eigendomsvoorbehoud niet
dezelfde zekerheid geven als in Nederland, maar in welke JC andere vergelijkbare zekerheidsrechten heeft, dan kan JC dergelijke
zekerheidsrechten afdwingen voor zover de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving dit toestaat. De opdrachtgever zal alle nodige
maatregelen treffen en medewerking verlenen aan alle maatregelen zoals inschrijving of publicatie, die noodzakelijk en nuttig zijn voor de
geldigheid en afdwingbaarheid van dergelijke zekerheidsrechten.

10.

Intellectuele eigendomsrechten

10.1

Tenzij schriftelijk door JC uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden geen rechten, aanspraken en belangen toegekend aan de
opdrachtgever door de overeenkomst, in de namen, handelsmerken, octrooien, octrooien in behandeling, know-how, auteursrechten of
andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, die door JC of de Johnsons Control Groep worden gehouden met betrekking tot de
producten en eventuele bijbehorende documentatie.

10.2

De opdrachtgever mag de merknamen of handelsmerken van JC of de Johnson Control Groep in promotionele activiteiten gebruiken: (i)
met de voorafgaande schriftelijke toestemming van JC; (ii) overeenkomstig de richtlijnen van JC; en (iii) in hun oorspronkelijke opmaak
en voor originele producten zonder wijzigingen. JC behoudt zich het recht voor om alle eventuele goedkeuringen op elk gewenst moment
in te trekken.

10.3

JC zal de opdrachtgever vergoeden en vrijwaren van en tegen enige vordering op het actuele gebruik van de producten zoals geleverd
door JC en inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een eventuele derde partij in het land van de opdrachtgever, op
voorwaarde dat: (i) JC onmiddellijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de zaak en van enige vordering voorafgaande aan de zaak; (ii)
JC het recht heeft de autoriteit op zich te nemen voor de verdediging of de afwikkeling van een dergelijke vordering of onderhandelingen
in verband daarmee ten laste van JC; (iii) de opdrachtgever verstrekt aan JC alle redelijke informatie en steun die door JC is aangevraagd
in verband met een dergelijke vordering of zaak; en (iv) de opdrachtgever moet de producten strikt in overeenstemming met hun gewone
doel hebben gebruikt.

10.4

De hierboven vermelde vergoeding wordt uitdrukkelijk gegeven beperkt tot de schadevergoeding toegekend aan een derde partij in een
rechtbank of eindvonnis of in overeenstemming met het geldbedrag, de vereffening of compromis overeengekomen met JC.

10.5

In het geval dat het gebruik van de producten wordt gelast als gevolg van een dergelijke vordering, kan JC naar eigen keuze ofwel: (i) de
inbreukmakende producten vervangen door niet-inbreukmakende producten met functionaliteiten gelijkwaardig aan die van de
inbreukmakende producten; (ii) een vergunning aan de opdrachtgever geven voor het op redelijke voorwaarden gebruik van de producten;
of (iii) de aankoopprijs van de producten aan de opdrachtgever terugbetalen minus een redelijke vergoeding voor gebruik, schade of
achterhaaldheid.

10.6

Het voorgaande verklaart de volledige aansprakelijkheid van JC met betrekking tot de inbreuk van een eventuele derde partij op de
intellectuele eigendomsrechten van de producten.
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10.7

JC is niet verplicht de specificaties, die door de opdrachtgever worden gestipuleerd met betrekking tot de inbreuk op de rechten van derde
partijen, te testen. In het geval dat enige inbreuk op de rechten van derden plaatsvinden als gevolg van de naleving van de specificaties,
moet de opdrachtgever JC vergoeden en vrijwaren van en tegen eventuele vorderingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan een
dergelijke inbreuk.

10.8

JC kan specifieke sjablonen ontworpen voor de opdrachtgever (met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp en de opmaak van
labels, enz.) na een jaar vanaf de datum van de laatste levering vernietigen, zonder de verplichting de opdrachtgever op voorhand in
kennis te stellen.

11.

Vertrouwelijkheid

11.1

Alle informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele bepalingen, voorwaarden van de bestelling of de orderbevestiging,
inclusief prijzen, wordt door alle partijen als vertrouwelijk behandeld. Elke verwijzing naar zakelijke banden tussen JC en de opdrachtgever
of naar de leveringen van de producten zal niet geschieden (met uitzondering van openbaring aan professionele adviseurs van elke partij
voor zover dat nodig is) zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere partij. De verplichtingen voor de partijen
krachtens deze sectie 11 zullen voor een periode van drie jaar vanaf de datum van openbaarmaking van de informatie doorgaan. De
beperkingen en verplichtingen van deze sectie 11 zijn niet van toepassing op informatie die: (i) reeds publiekelijk bekend zijn op het
moment van openbaarmaking; (ii) na openbaarmaking publiekelijk bekend wordt zonder de schuld van de andere partij; (iii) de andere
partij kan door schriftelijke documentatie aantonen dat het op juiste wijze voorafgaande aan de openbaarmaking in haar bezit was; of (iv)
onafhankelijk werd ontwikkeld door de andere partij zonder gebruik van of verwijzing naar de informatie van de openbaarmakende partij.

11.2

Na afloop of beëindiging van de overeenkomst moet de opdrachtgever op verzoek van JC onmiddellijk alle documenten aan JC en de
andere media leveren, met inbegrip van alle kopieën daarvan en in welke vorm dan ook, die vertrouwelijke of eigendomsgegevens van
JC bevatten.

12.

Ontbinding

12.1

JC behoudt zich het recht de overeenkomst of enige inkooporder en elke order die momenteel wordt uitgevoerd nietig te verklaren, in
geval van contractbreuk door de opdrachtgever die niet is hersteld na een redelijke zuiveringsperiode door JC aan de opdrachtgever
gesteld.

12.2

JC kan elke lopende leveranciersrelatie op elk moment beëindigen met drie (3) maanden voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Alle
rechten van JC krachtens de toepasselijke wetgeving op beëindiging wegens een gegronde reden blijven onverlet.

13.

Force Majeure

13.1

Gebeurtenissen als gevolg van force majeure zoals oorlog, natuurrampen, aardbevingen, industriële- en arbeidsgeschillen (tevens met
inbegrip van diegenen die beperkt zijn tot JC's bedrijfsruimten), tekort aan grondstoffen, brand, gebrek aan voorraad hetgeen de nakoming
van de verplichtingen van JC krachtens de overeenkomst belemmert of elke andere voorzienbare, onvermijdelijke gebeurtenissen en
buiten de invloedssfeer van JC en waar JC niet voor verantwoordelijk is, ontslaan JC voor de duur van hun effecten van haar verplichting
om de producten tijdig af te leveren. De overeengekomen levertijden zullen worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis en de
effecten daarvan; de opdrachtgever wordt op passende wijze over het plaatsvinden van een dergelijke gebeurtenis geïnformeerd en met
betrekking tot de gevolgen daarvan. Indien de afloop van de gebeurtenis en de effecten daarvan niet voorspelbaar zijn, of indien het
langer dan drie (3) maanden duurt, kan JC de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig verklaren door middel van een schriftelijke
kennisgeving. Deze sectie 13.1 is tevens van toepassing wanneer onderaannemers en toeleveranciers van JC door deze gebeurtenissen
worden geraakt.

13.2

In het geval van force majeure en mits de hoeveelheid beschikbare producten voor JC onvoldoende is om al zijn klanten tevreden te
stellen, kan JC de beschikbare producten naar eigen goeddunken aan zijn klanten toewijzen.

14.

Uitvoerbeperkingen - Wederuitvoer
Alle wederuitvoer door de opdrachtgever van de producten worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
uitgevoerd. De opdrachtgever moet voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale bepalingen ter controle van de uitvoer. De
opdrachtgever verkrijgt elke noodzakelijke uitvoervergunning of andere documentatie voorafgaand aan de (weder)uitvoer van de
producten. De opdrachtgever vergoedt en vrijwaart JC van en tegen elke aansprakelijkheid, schadevergoedingen, kosten, boetes, straffen
die daaruit kunnen voortvloeien en moet meer in het algemeen aan JC elk geldbedrag (met inbegrip van advocatenhonoraria) terugbetalen
die JC zou moeten betalen als gevolg van het niet naleven door de opdrachtgever van dergelijke toepasselijke bepalingen ter controle
van de uitvoer.

15.

Bepalende taal
De oorspronkelijke versie van deze voorwaarden zijn in het Engels geschreven. Indien het in een andere taal moet worden vertaald en er
verschillen tussen de Engelse tekst en de tekst in de vreemde taal voorkomen, dan zal de Engelse versie prevaleren.
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16.

Scheidbaarheid
Indien een voorwaarde, clausule of bepaling in deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig worden verklaard of voor
ongeldig worden gehouden, heeft een dergelijke verklaring of bewering geen invloed hebben op de geldigheid van elke andere
voorwaarde, clausule of bepaling opgenomen in deze voorwaarden. De ongeldig verklaarde voorwaarde, clausule of bepaling zal worden
vervangen door een voorwaarde, clausule of bepaling met gelijkwaardige economische effecten voor het doel dat de partijen commercieel
van plan waren.

17.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1

Alle overeenkomsten tussen JC en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van de
collissieregels, en de United Nations Convention ten aanzien van overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen (CISG),
die hierbij uitgesloten zijn.

17.2

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband zijn met een overeenkomst tussen JC en de opdrachtgever wordt onherroepelijk
en uitsluitend ingediend bij de bevoegde rechter.. JC kan tevens vorderingen deponeren tegen de opdrachtgever op de plaats van het
gerecht van laatstgenoemde.
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