
 
 
 
 

 
 
 

VERKOOPVOORWAARDEN XEIKON INTERNATIONAL B.V. 
 

1. Definities 
In deze Verkoopvoorwaarden hebben termen met een hoofdletter de betekenis als vermeld in het 
Verkoopformulier waarvan zij deel uitmaken, of als hieronder vermeld. 

 
2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze Verkoopvoorwaarden vormen samen met het Verkoopformulier de Verkoopovereenkomst tussen XEIKON  

en de Klant. Deze Verkoopvoorwaarden zijn voorts van toepassing op alle volgende verkopen en/of leveringen  
van apparatuur door XEIKON aan de Klant. Toepasselijkheid van leverings- en/of andere voorwaarden van de 
Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.2 Indien en voor zover enige bepaling van deze Verkoopvoorwaarden in strijd is met een of meer bepalingen in het 
Verkoopformulier heeft/hebben de bepaling(en) van het Orderformulier voorrang. 

2.3 Indien de Klant bij de aanschaf van de Apparatuur niet tevens een order verstrekt voor onderhouds- en 
ondersteunende diensten, is XEIKON niet verplicht op een later tijdstip alsnog een serviceverplichting aan te gaan 
met de Klant mocht deze daarom verzoeken. 

 
3. Vergoeding en betaling 
3.1 Alle prijzen luiden in de valuta als vermeld in het Verkoopformulier en zijn exclusief sales tax / belasting 

toegevoegde waarde (btw), andere overheidsheffingen en directe contante uitgaven. Betalingen dienen te 
geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, na welke termijn de Klant XEIKON naast de verschuldigde 
hoofdsom betaling van de toepasselijke wettelijke rente, gerekend vanaf de factuurdatum, verschuldigd is zonder 
dat enige ingebrekestelling is vereist. De Klant is niet gerechtigd betalingen te verrekenen of op te schorten. 

3.2 Indien de Klant na ingebrekestelling nog steeds nalaat een factuur te voldoen, kan XEIKON een incassobureau in 
de hand nemen, in welk geval de Klant tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig dient te 
betalen, waaronder, maar niet uitsluitend, alle door (externe) deskundigen, advocaten en/of bemiddelaars in 
rekening gebrachte kosten, naast de bij wet bepaalde kosten in verband met het innen van de vordering of de 
kosten voor het anderszins afdwingen van betaling, waarvoor het bedrag wordt vastgesteld op ten minste 15%  
van het totale door XEIKON gevorderde bedrag. 

3.3 De Klant stemt ermee in dat hij bij annulering van een order voor Apparatuur, om welke reden ook, de Aanbetaling 
(ten bedrage van 20% van de Totale Aankoopprijs) aan XEIKON verschuldigd blijft, dan wel, indien betaling 
daarvan reeds heeft plaatsgevonden, dat XEIKON bedoeld bedrag behoudt als minimale vaste schadevergoeding 
voor gemaakte kosten, zulks onverminderd het recht van XEIKON om volledige schadeloosstelling of nakoming te 
verlangen en/of onverminderd enig ander recht van XEIKON. 

 
4. Transport 
4.1 XEIKON gaat ervan uit dat het transport plaatsvindt op of rond de verwachte verzenddatum of in de periode als 

vermeld in het Verkoopformulier. Zodra de Apparatuur gereed is voor verzending, stelt XEIKON de Klant daarvan 
in kennis. XEIKON zal zich inspannen om de verwachte verzend- of leveringsdatum te respecteren. Alle door 
XEIKON opgegeven data zijn evenwel data bij benadering (ook indien zulks niet wordt vermeld) en het enkele feit 
dat een opgegeven verzend- en/of leveringsdatum niet wordt gehaald vormt in geen geval contractbreuk of 
verzuim door XEIKON uit hoofde van de Verkoopovereenkomst. Zelfs indien Partijen een fatale termijn zijn 
overeengekomen is XEIKON bij overschrijding van die termijn niet in gebreke totdat de Klant haar schriftelijk in 
gebreke heeft gesteld en haar redelijke gelegenheid geboden heeft om het verzuim te herstellen. XEIKON is niet 
gebonden aan al dan niet onherroepelijke (leverings)termijnen waarvan de naleving verhinderd wordt door 
omstandigheden die buiten haar macht vallen of indien Partijen een wijziging van de inhoud of reikwijdte van de 
Verkoopovereenkomst overeengekomen zijn (meerwerk, verandering van specificaties, enz.). Indien verwacht 
wordt dat een termijn of leveringsdatum niet wordt gehaald, treden Partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in 
overleg. 

4.2 Verkoop en levering van de Apparatuur geschieden op basis van Carriage and Insurance Paid (CIP) (Incoterms 
2010). 

4.3 De Klant is verplicht de levering van de Apparatuur volgens de instructies van XEIKON af te handelen en te 
aanvaarden. Indien de Klant zulks nalaat en/of aldus of anderszins de verzending of levering vertraagt (al dan niet 
als gevolg van te late betaling door de Klant), is de Klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. 
In dat geval worden de Definitieve Betaling en alle eventuele nog uitstaande bedragen van de Totale Aankoopprijs 
onmiddellijk opeisbaar als hadden transport en levering plaatsgevonden en kan XEIKON de Apparatuur voor 
rekening en risico van de Klant opslaan. 

4.4 De Klant houdt zich strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van uitvoer, invoer en 
wederuitvoer. 

 
5. Overmacht 
5.1 De verplichtingen van XEIKON uit hoofde van de Verkoopovereenkomst worden beperkt door alle gebeurtenissen 

en oorzaken die buiten de macht van XEIKON vallen, waaronder, maar niet uitsluitend: brand, natuurrampen, 
ongevallen, werkstakingen, transportmoeilijkheden, overheidsinmenging of -regels, onvermogen tot of materiële 
problemen bij het verkrijgen van voldoende apparatuur, materialen of gekwalificeerd personeel om orders tijdig of 
binnen redelijke termijnen uit te voeren en alle andere buiten de macht van XEIKON vallende oorzaken, die elk 
een "geval van overmacht" vormen. Onder geval van overmacht wordt tevens verstaan een soortgelijke 
gebeurtenis bij de leveranciers van XEIKON, tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van de kant van 
leveranciers alsook ondeugdelijke goederen, materialen of software van derden waarvan het gebruik door de 
Klant aan XEIKON opgelegd wordt. XEIKON is niet aansprakelijk voor niet-naleving, vertragingen en/of daaruit 
voortvloeiende schade ten gevolge van een geval van overmacht. 

5.2 Indien en voor zover het transport van de Apparatuur ten gevolge van een geval van overmacht bij XEIKON meer 
dan zes (6) maanden is vertraagd ten opzichte van de in het Verkoopformulier vermelde verwachte  
verzenddatum,  kunnen  beide  Partijen  de  Verkoopovereenkomst  middels  schriftelijke  kennisgeving  aan     de 



Wederpartij beëindigen, waarna XEIKON alle eerder uit hoofde van de Verkoopovereenkomst betaalde bedragen 
zonder rente zal terugbetalen tot volledige en definitieve vereffening van alle verplichtingen van XEIKON uit  
hoofde van de Verkoopovereenkomst en alle daarmee verband houdende contractuele en/of niet-contractuele 
verplichtingen. 

 
6. Installatie 
6.1 De Klant gaat onverwijld over tot het uitladen en plaatsen van de Apparatuur in de originele verpakking op zijn 

terrein. Hij draagt, zonder enige beperking, de verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van een adequate 
fundering en de vereiste apparatuur, materialen, diensten, technisch gekwalificeerde medewerkers en 
voorzieningen voor de installatie/set-up van de Apparatuur. De plaats waar de Apparatuur wordt  geïnstalleerd 
dient te voldoen aan de door XEIKON bekendgemaakte eisen inzake vrije ruimte, omgeving en voorzieningen, en 
de Klant stemt ermee in kosteloos fysieke en elektronische toegang tot de Apparatuur en tot een telefoonlijn te 
verschaffen. XEIKON zal een serviceverbinding met de Apparatuur tot stand brengen en is verantwoordelijk voor 
het opstarten van de Apparatuur. 

6.2 De Apparatuur wordt geacht geïnstalleerd te zijn op de datum waarop de installatie is voltooid of, indien deze 
eerder valt, zulks ter beoordeling aan XEIKON, de datum waarop de Apparatuur door de Klant voor productie 
wordt gebruikt (de "Installatiedatum"). XEIKON kan de Klant verzoeken een acceptatieformulier te ondertekenen. 
Een door XEIKON meegedeelde installatiedatum of -periode dient enkel ter informatie; verzuim treedt pas in 
wanneer XEIKON een schriftelijke sommatie dienaangaande heeft ontvangen waarin haar een redelijke termijn 
van ten minste vier weken wordt geboden om haar verplichtingen na te komen. 

6.3 De verpakking van de Apparatuur blijft eigendom van XEIKON en dient op haar verzoek terstond na de installatie 
van de Apparatuur aan XEIKON of de aangewezen gelieerde onderneming van XEIKON te worden  
geretourneerd, zulks conform de etiketten op de betreffende verpakking en de procedures voor retourzendingen. 
Bij ontbreken van een dergelijk verzoek is de Klant verplicht de verpakking voor eigen rekening conform de 
voorschriften af te voeren. 

 
7. Voorbehoud van eigendomsrecht en andere rechtsmiddelen van XEIKON 
7.1 Het eigendomsrecht inzake de door XEIKON geleverde Apparatuur gaat niet eerder over op de Klant dan nadat 

XEIKON volledige betaling van de Totale Aankoopprijs en alle eventuele daarover te ontvangen rente en/of 
daarmee verband houdende invorderingskosten heeft ontvangen. 

7.2 Totdat de Klant al zijn verplichtingen jegens XEIKON uit hoofde van de Verkoopovereenkomst is nagekomen, 
waaronder betaling van de Totale Aankoopprijs en alle eventuele daarover te ontvangen rente en/of daarmee 
verband houdende invorderingskosten, mag de Apparatuur niet doorverkocht, overgedragen, verpand of 
anderszins bezwaard of als onderpand voor een vordering van een derde of gelieerde onderneming van de Klant 
gebruikt worden. 

7.3 Indien het recht in het land waar de Apparatuur zich bevindt voorziet in ruimere mogelijkheden tot behoud van 
eigendomsrecht dan die van artikel 7.1 hierboven, worden die ruimere mogelijkheden door Partijen geacht voor 
XEIKON te zijn gestipuleerd, met dien verstande dat indien het niet mogelijk is objectief vast te stellen op welke 
ruimere regels deze bepaling betrekking heeft, artikel 7.1 van toepassing blijft. 

7.4 De Klant draagt alle risico voor verlies van of schade van de Apparatuur vanaf het moment waarop XEIKON de 
Apparatuur aan de vervoerder heeft geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2 van deze 
Verkoopvoorwaarden, ondanks het feit dat XEIKON de vervoerder kan hebben gekozen. Totdat de Klant al zijn 
verplichtingen jegens XEIKON uit hoofde van de Verkoopovereenkomst is nagekomen, waaronder betaling van de 
Totale Aankoopprijs en alle eventuele daarover te ontvangen rente en/of daarmee verband houdende 
invorderingskosten, onderhoudt hij een adequate (aanvullende) verzekering tegen verlies van en/of schade aan  
de Apparatuur voor een bedrag gelijk aan de volledige Totale Aankoopprijs en draagt hij de verzekeraar op alle 
betalingen uit dien hoofde aan XEIKON te verrichten, tenzij XEIKON schriftelijk andersluidende instructies 
verstrekt. De verplichtingen van de Klant uit hoofde van deze bepaling kunnen vallen onder de totaaldekking die 
de verzekeringspolissen van de Klant bieden. Indien de Klant nalaat een dergelijke verzekering te onderhouden, 
kan XEIKON deze voor rekening van de Klant verkrijgen. 

7.5 Ingeval de Klant nalaat een bedrag te betalen dat hij uit hoofde van de Verkoopovereenkomst verschuldigd is, 
enige andere verplichting uit hoofde daarvan niet nakomt, zijn activiteiten staakt of een insolventieprocedure, een 
procedure voor uitstel van betaling of een soortgelijke procedure start, heeft XEIKON het recht naast alle 
rechtsmiddelen die het toepasselijk haar recht biedt een of meer van de volgende rechtsmiddelen uit te   oefenen: 
(a) de Verkoopovereenkomst onmiddellijk beëindigen en de Apparatuur terughalen, op welke wijze ook (d.w.z.  
ook door zich toegang te verschaffen tot om het even welk terrein waar de Apparatuur zich mogelijk bevindt en 
deze in bezit te nemen), in welk geval XEIKON, uitsluitend te harer beoordeling, kan besluiten alle eerdere 
betalingen door de Klant te gebruiken als (gedeeltelijke) vergoeding voor het gebruik, de afschrijving en de kosten 
voor het terughalen van de Apparatuur, met een vast minimum gelijk aan het bedrag van de Aanbetaling; (b) van 
de Klant verlangen dat hij de Apparatuur voor veilig transport assembleert en aan XEIKON ter beschikking stelt; 
(c) de Apparatuur verkopen, onder de voorwaarde dat de Klant ten minste 15 dagen van tevoren van een 
dergelijke voorgenomen verkoop in kennis wordt gesteld, en de opbrengst daarvan, na aftrek van de redelijke 
onkosten die XEIKON in verband met een dergelijke verkoop heeft gemaakt, verrekenen met alle bedragen die de 
Klant aan XEIKON verschuldigd is. Indien XEIKON gerechtelijke stappen onderneemt om uit hoofde van de 
Verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen te innen of in het bezit te komen van de Apparatuur, is de Klant 
aansprakelijk voor alle reële daarmee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van 
XEIKON, waaronder, maar niet uitsluitend, reële vergoedingen voor advocaten en gerechtsdeurwaarders, met   
een minimum van 10% van de door de Klant verschuldigde bedragen. Indien de Verkoopovereenkomst meerdere 
Klanten vermeldt, geldt voor iedere betalingsverplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van die overeenkomst 
hoofdelijke verbondenheid. De rechten van XEIKON zijn cumulatief, en een handeling gericht op uitoefening van 
een van die rechten mag niet worden beschouwd als het doen van afstand van enig ander recht waarop XEIKON 
mogelijk aanspraak kan maken. Het dulden door XEIKON van een bepaalde schending of nalatigheid of in 
verband met een bepaalde schending of nalatigheid houdt geen dulden van enige andere schending of  
nalatigheid van de kant van de Klant of het doen van afstand van enig recht van XEIKON in. 



7.6 XEIKON kan geheel naar eigen goeddunken van de Klant verlangen dat hij extra zekerheid biedt voor de 
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Verkoopovereenkomst. 

 
8. Garanties 
8.1 XEIKON garandeert dat de eigendom van de Apparatuur (met uitzondering van materialen waarvoor (sub)licenties 

zijn verstrekt, inclusief daarin gebruikte software) bij ontvangst van de volledige en tijdige betaling van de Totale 
Aankoopprijs door de Klant geheel onbezwaard overgaat op de klant. 

8.2 XEIKON garandeert de Klant dat de gekochte Apparatuur bij normaal gebruik gedurende een periode van   twaalf 
(12) maanden vanaf de Installatiedatum (de "Garantieperiode") geen materiaalgebreken of fabricagefouten zal 
vertonen. Deze garantie geldt alleen voor de Apparatuur zoals die door XEIKON uit hoofde van de 
Verkoopovereenkomst is geleverd, zonder door de Klant of enige derde daarin aangebrachte aanpassingen of 
wijzigingen. 

8.3 In weerwil van het voorafgaande worden gebruikte machines en/of Apparatuur (U-) op "as is"-basis verkocht en 
geleverd, zonder enige uitdrukkelijke, stilzwijgende, wettelijke of andere garantie, tenzij anders aangegeven op  
het Verkoopformulier, in welk geval de daarin vermelde beperkingen van toepassing zijn. 

8.4 De verplichtingen van XEIKON uit hoofde van deze garantie (a) zijn beperkt tot enkel reparatie of, zulks uitsluitend 
ter beoordeling van XEIKON, vervanging van apparatuur of onderdelen die bij terugzending op FOB-basis 
(Incoterms 2010) naar de fabriek van XEIKON binnen de Garantieperiode door XEIKON ondeugdelijk 
wordt/worden bevonden, dan wel tot terugbetaling van de betaalde aankoopprijs of enig deel daarvan; en (b) 
hebben geen betrekking op normale slijtage, verbruiksartikelen, slijtende onderdelen, arbeid, periodieke afstelling, 
reiniging of onderhouds- of ondersteunende diensten, welke zaken (voor zover van toepassing) uitsluitend in de 
Serviceovereenkomst tussen XEIKON en de Klant geregeld zullen worden. Voor reparaties of vervangingen 
waartoe XEIKON uit hoofde van deze beperkte garantie overgaat geldt voor de rest van de Garantieperiode 
garantie overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen die op de originele Apparatuur van toepassing zijn. 

8.5 XEIKON heeft geen enkele verplichting uit hoofde van deze garantie indien: (a) de Apparatuur verkeerd is  
gebruikt (waaronder mede wordt verstaan gebruik in strijd met de specificaties van XEIKON of voor een ander   
dan het beoogde doel van de Apparatuur), inadequaat is geïnstalleerd of toegepast, een wijziging heeft  
ondergaan of voorwerp is geweest van een ongeval of onachtzaamheid bij het gebruik, de opslag, het transport of 
de bediening ervan en dergelijke handelingen of gebeurtenissen niet aan XEIKON toe te rekenen zijn; (b) de 
Apparatuur wordt gebruikt in combinatie of samenhang met andere apparatuur, accessoires of toebehoren die 
door XEIKON niet schriftelijk voor gebruik in combinatie of samenhang met de Apparatuur zijn goedgekeurd; (c) 
installatiewerkzaamheden, reparaties, vervangingen van onderdelen, afstellingen, onderhoudswerken (anders dan 
normaal bedrijfsonderhoud) of andere werkzaamheden aan de Apparatuur zijn verricht door de Klant, klanten van 
de Klant of een derde; (d) de Klant niet heeft voorzien in de elektrische aansluitingen volgens de toepasselijke 
voorschriften voor elektrische installaties, waaronder een speciale lijn voor de voeding en een juiste polarisatie en 
aarding conform de specificaties van XEIKON, of (e) de Klant heeft nagelaten het bedrijfsonderhoud conform de 
voorschriften in het door XEIKON verstrekte Gebruikersmanual uit te voeren. 

8.6 Reparaties of vervangingen uit hoofde van deze garantie worden op reguliere werkdagen en tijdens reguliere 
werkuren van XEIKON uitgevoerd, binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de Klant. 

8.7 Buiten de uitdrukkelijk in dit artikel 8 vermelde garanties levert XEIKON de Apparatuur zonder enige garantie, 
uitdrukkelijk, stilzwijgend of wettelijk, waaronder, maar niet uitsluitend, stilzwijgende garanties inzake commerciële 
bruikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of garanties inzake kwaliteit of prestatie. Iedere regel van 
toepasselijk (verdrags)recht inzake (niet-)conformiteit van goederen en ieder daarin vervat rechtsmiddel waarin 
deze Verkoopvoorwaarden niet voorzien (waaronder, maar niet uitsluitend, prijsaanpassingen), worden voor zover 
maximaal toegestaan uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
9. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling 
9.1 Alle aansprakelijkheid van XEIKON is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat een verzekeraar van XEIKON 

feitelijk uitbetaalt uit hoofde van een verzekeringspolis van XEIKON ter dekking van dergelijke aansprakelijkheid, 
of, bij ontbreken van een dergelijke verzekeringspolis, tot de eenheidsprijs van de Apparatuur die de schade heeft 
veroorzaakt of waaraan de schade is toegebracht. 

9.2 XEIKON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant of derden voor incidentele, bijzondere of 
gevolgschade noch voor schadevergoedingen met een punitief karakter, waaronder winstderving, verlies van 
besparingen, beperking van goodwill, verlies van zakelijke kansen, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of 
andere incidentele of gevolgschade, ook niet indien XEIKON van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis 
is gesteld. De Klant vrijwaart XEIKON tegen alle mogelijke claims dienaangaande van derden. 

9.3 Aansprakelijkheid van XEIKON op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
Verkoopovereenkomst ontstaat slechts dan wanneer XEIKON door de Klant onverwijld en op de juiste wijze 
schriftelijk in gebreke is gesteld, met onder meer toekenning van een redelijke termijn om het verzuim  te 
herstellen, en XEIKON ook na het verstrijken van die termijn haar verplichtingen niet nakomt. De ingebrekestelling 
dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het verzuim te bevatten, zodat XEIKON adequaat kan 
reageren. 

9.4 De Klant is verplicht de Apparatuur vóór de ingebruikname ervan en in ieder geval binnen vier weken na de 
Installatiedatum te inspecteren en eventuele klachten aan XEIKON voor te leggen. XEIKON aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor defecten die nadien ontstaan en die redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden tijdens 
inspectie door een gekwalificeerd persoon in de genoemde periode. 

9.5 De Klant stelt XEIKON schadeloos voor en vrijwaart haar tegen alle claims van derden, verliezen, uitgaven en 
schade (waaronder claims in verband met letsel of schade aan persoonlijke goederen) voortvloeiend uit of  
verband houdend met niet-uitvoering door de Klant van de Verkoopovereenkomst of onrechtmatig handelen of 
nalaten door de Klant, waaronder, maar niet uitsluitend, niet-naleving van de instructies van XEIKON zoals die in 
manuals of instructiebladen zijn neergelegd en/of nalatigheid bij het treffen van redelijke veiligheids- en 
beveiligingsmaatregelen, voor zover op enigerlei wijze verband houdend met de Verkoopovereenkomst en/of de 
Apparatuur. 

 
10. Intellectuele-eigendomsrechten en schadeloosstelling 



10.1 XEIKON en/of haar licentiegever(s) zijn en blijven eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen inzake de 
voor het besturen en bedienen van de Apparatuur gebruikte softwareprogramma's en inzake alle materialen, 
analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, prijsopgaven en voorbereidende materialen en alle daarmee 
verbonden intellectuele-eigendomsrechten, waaronder, maar niet uitsluitend, alle door de Klant doorgevoerde, 
aangevraagde of voorgestelde veranderingen of verbeteringen (tezamen te noemen: de "Programma's"), in 
weerwil van het gebruik van termen als "aankoop", "verkoop" en dergelijke in het Verkoopformulier, deze 
Verkoopvoorwaarden, daarmee verband houdende bijlagen of tijdschema's of anderszins. Ongeoorloofd gebruik 
van de Programma's wordt geacht een materiële schending in te houden van de Verkoopovereenkomst tussen 
XEIKON en de Klant. 

10.2 De Klant verwerft slechts een beperkt recht op het gebruik van de Programma's waarop de Apparatuur draait. 
Noch de hierbij verleende licentie voor de Programma's noch enig Programma mag aan een derde worden 
verkocht, gecedeerd of anderszins worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
XEIKON; wel mag elk Programma samen met de Apparatuur worden overgedragen, mits de verkrijgende partij er 
schriftelijk mee instemt alle verplichtingen van de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst over te nemen en 
XEIKON vooraf van een dergelijke overdracht en instemming in kennis wordt gesteld. 

10.3 De Klant onthoudt zich van het reproduceren van de Programma's of andere materialen en van het maken van 
kopieën daarvan. De Klant gebruikt de Programma's alleen bij de door XEIKON geleverde apparatuur. De Klant 
onthoudt zich van pogingen tot reverse engineering, duplicatie of andere vormen van vermenigvuldiging van  
(delen van) de Programma's, behalve en uitsluitend waar het gaat om back-upkopieën voor intern gebruik. 

10.4 XEIKON zal voor eigen rekening verweer voeren tegen of regelingen treffen voor alle tegen haar gerichte claims, 
aanklachten of gedingen in verband met een vermeende schending door (het gebruik van onderdelen van) de 
Apparatuur van een octrooi, auteursrecht of handelsgeheim van een derde, en overgaan tot vergoeding van alle 
aan een dergelijke claim toe te rekenen kosten, schadevergoedingen en redelijke honoraria van advocaten tot 
betaling waarvan de Klant wordt veroordeeld; op voorwaarde evenwel dat (i) de Klant XEIKON terstond schriftelijk 
van een claim, aanklacht of geding als hier bedoeld in kennis heeft gesteld, (ii) de Klant met XEIKON samenwerkt 
bij het verweer en de regeling ter zake, en (iii) XEIKON de zeggenschap heeft over het verweer tegen een claim, 
aanklacht of geding als hier bedoeld en over alle regelingen of schikkingen of dienaangaande; (iv) de Klant 
XEIKON (of haar leverancier) alle beschikbare informatie, alle hulp en de nodige bevoegdheid verleent om 
XEIKON (of haar leverancier) in staat te stellen een dergelijk verweer te voeren. XEIKON (of haar leverancier) zal 
naarstig verweer voeren en procederen bij alle procesvoering inzake schending van octrooien. 

10.5 Schending door de Klant van een van bovenstaande bepalingen leidt ertoe dat de Klant XEIKON een onmiddellijk 
opeisbare boete ten bedrage van € 100.000,- verschuldigd is, naast een bedrag van € 10.000,- voor iedere dag  
dat de Klant in gebreke blijft, onverminderd het recht van XEIKON om vergoeding voor het feitelijk geleden verlies 
te vorderen. 

 
11. Vertrouwelijkheid 
11.1 Iedere Partij garandeert en verklaart dat alle van de wederpartij ontvangen gegevens en informatie waarvan de 

ontvangende partij weet of dient te weten dat zij vertrouwelijk zijn, vertrouwelijk blijven, tenzij bekendmaking op 
grond van de wet en/of een rechterlijk bevel is vereist, in welk geval de bekend te maken informatie zo beperkt 
mogelijk gehouden wordt. De partij die de vertrouwelijke gegevens ontvangt gebruikt deze enkel voor het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt. Partijen zorgen ervoor dat hun directeuren, medewerkers, agenten of andere 
tussenpersonen gebonden zijn en zich houden aan een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. 

11.2 Schending door de Klant van bovenstaande bepaling leidt ertoe dat de Klant XEIKON een onmiddellijk opeisbare 
boete ten bedrage van € 100.000,- verschuldigd is, naast een bedrag van € 10.000,- voor iedere dag dat de Klant 
in gebreke blijft, onverminderd het recht van XEIKON om vergoeding voor het feitelijk geleden verlies te vorderen. 

 
12. Opzegging en beëindiging 
12.1 Onverminderd enige andere in deze Verkoopvoorwaarden neergelegde grond voor beëindiging hebben beide 

Partijen het recht de Verkoopovereenkomst via aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen 
zonder tot inachtneming van een opzegtermijn gehouden te zijn indien de wederpartij: 
a. toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de 

Verkoopovereenkomst en ook na schriftelijk en met vermelding van alle details in gebreke te zijn gesteld  
haar verplichtingen niet binnen twee weken na de datum van die sommatie nakomt; 

b. een insolventieprocedure of een procedure voor uitstel van betaling opent, onderhandelingen over een 
regeling met haar schuldeisers start, faillissement aanvraagt of een soortgelijke procedure instelt; 

c. een schikking aanbiedt aan haar schuldeisers, beslaglegging op al haar activa moet toestaan of anderszins 
de zeggenschap over haar activa verliest, of 

d. haar activiteiten staakt of voorwerp is van een rechterlijke uitspraak tot ontbinding of liquidatie. 
 

13. Rechts- en forumkeuze 
Op de Verkoopovereenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit kunnen voortvloeien of in  
verband met die overeenkomst of de uitvoering ervan kunnen ontstaan is, integraal, uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. De rechtbank te Middelburg, Nederland, heeft niet-exclusieve bevoegdheid voor het beslechten 
van alle geschillen die voortvloeien uit de Serviceovereenkomst, in de zin dat het XEIKON tevens toegestaan is 
geheel naar eigen goeddunken gerechtelijke stappen tegen de Klant te ondernemen voor enige andere rechtbank 
in enig ander land die zonder bovenvermelde forumkeuze bevoegd zou zijn, terwijl de Klant enkel voor de 
rechtbank te Middelburg, Nederland, een zaak aanhangig kan maken. 

 
14. Diversen 
14.1 In geval van nietigheid of nietigverklaring van enige bepaling van de Verkoopovereenkomst blijven de overige 

bepalingen van de Verkoopovereenkomst onverminderd van kracht en treden Partijen in overleg om een nieuwe 
bepaling ter vervanging van de nietige bepaling overeen te komen die naar doel en strekking de te vervangen 
bepaling zoveel mogelijk benadert. 

14.2 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Verkoopovereenkomst op enigerlei 
wijze aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van XEIKON. XEIKON zal haar toestemming 



niet op onredelijke gronden weigeren. XEIKON kan de Verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan een 
derde overdragen, mits de verplichtingen van de Klant in stand blijven en niet worden beperkt. 

14.3 De Klant zal gedurende een periode van één (1) jaar gerekend vanaf de totstandkoming van de 
Verkoopovereenkomst geen medewerkers van XEIKON werven, noch voor zichzelf noch voor derden, zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XEIKON, welke toestemming XEIKON geheel naar eigen goeddunken 
kan verlenen of weigeren. Indien een medewerker geen medewerker meer is van XEIKON, mag de Klant hem of 
haar vanaf één (1) jaar na beëindiging van bedoeld dienstverband benaderen. 

14.4 Ongeacht enige vertaling van (een deel van) de Verkoopovereenkomst, al dan niet samenvallend met de 
onderhandelingen over of de ondertekening van die overeenkomst, prevaleert de Engelse versie van de 
Verkoopovereenkomst en van iedere bijlage daarbij. 

14.5 De Verkoopovereenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen de overeenkomstsluitende partijen wat betreft 
het onderwerp ervan, en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en afspraken. 
Aanpassingen, veranderingen of wijzigingen van de Verkoopovereenkomst en alle bewijs inzake dergelijke 
aanpassingen, veranderingen of wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en door alle overeenkomstsluitende 
partijen naar behoren ondertekend. 

14.6 Indien Partijen bijzondere voorwaarden overeenkomen, worden deze in een bijlage bij het Verkoopformulier 
opgenomen en naar behoren door beide Partijen ondertekend. 


	VERKOOPVOORWAARDEN XEIKON INTERNATIONAL B.V.
	2. Toepasselijkheid
	3. Vergoeding en betaling
	4. Transport
	5. Overmacht
	6. Installatie
	7. Voorbehoud van eigendomsrecht en andere rechtsmiddelen van XEIKON
	8. Garanties
	9. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
	10. Intellectuele-eigendomsrechten en schadeloosstelling
	11. Vertrouwelijkheid
	12. Opzegging en beëindiging
	13. Rechts- en forumkeuze
	14. Diversen

