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Algemene Verkoopvoorwaarden
De hierin vervatte voorwaarden (met inbegrip van alle andere NI voorwaarden waarnaar hierin
wordt verwezen) ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop door Klant van
NI hardware ("hardware Product"), licenties om NI-software te gebruiken ("software Product"),
en Niet-NI Gemerkte Producten (gezamenlijk de "Producten"), alsook training, diensten en
ondersteuning verband houdend met de hardware Producten en software Producten ("Diensten")
van NIB. "NIB" betekent National Instruments Belgium, een dochteronderneming van National
Instruments Corporation (een Delaware Corporation met hoofdzetel te 11500 North Mopac
Expressway Austin, Texas 78759, VSA), of in voorkomend geval, een andere National
Instruments Corporation filiaal zoals geïdentificeerd op de offerte, orderbevestiging, of factuur.
Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar National Instruments Producten,
Diensten, technologie, merk- of intellectuele eigendomsrechten, omvat National Instruments
zowel NIB als National Instruments Corporation. National Instruments Producten en Diensten
zijn commercieel beschikbare, standaard, off-the-shelf producten en diensten die worden
verkocht aan een divers klantenbestand van vele industrieën en die niet zijn ontworpen, getest of
aangepast voor de specifieke eindgebruikdoelen van de Klant. National Instruments software
Producten worden in licentie gegeven aan Klant onder de voorwaarden van de toepasselijke
softwarelicentieovereenkomst die bij Producten is gevoegd, of in afwezigheid van een dergelijke
licentieovereenkomst, de huidige versie van de National Instruments Software
Licentieovereenkomst beschikbaar op http://www.ni.com/legal/license/ op het tijdstip van de
bestelling. Door het plaatsen van een bestelling bij NIB, verklaart Klant dat hij op de hoogte is
van en akkoord gaat met de Software Licentieovereenkomst. DEZE ALGEMENE
VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING TENZIJ KLANT EN NIB EEN
AFZONDERLIJKE, ONDERTEKENDE OVEREENKOMST ZIJN AANGEGAAN DIE VAN
TOEPASSING IS OP DE AANKOOP VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN. Door het
plaatsen van een bestelling bij NIB, aanvaardt Klant gebonden te zijn door de bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden. NIB MAAKT UITDRUKKELIJK BEZWAAR TEGEN EN
VERWERPT, EN KLANT ZIET UITDRUKKELIJK AF VAN OM HET EVEN WELKE
ALGEMENE VOORWAARDEN IN DE AANKOOPBESTELLING VAN KLANT OF EEN
ANDER SOORTGELIJK DOCUMENT. INDIEN DE KLANT NIET AKKOORD GAAT MET
DEZE VOORWAARDEN DIENT DEZE NIB HIERVAN ONVERWIJLD OP DE HOOGTE TE
BRENGEN EN HET PRODUCT ONGEBRUIKT EN IN ZIJN ORIGINELE VERPAKKING TE
RETOURNEREN AAN NIB.
1. EIGENDOM EN RISICO VAN VERLIES. De eigendom en het risico van verlies van de
Producten gaat over op de Klant bij verzending vanaf NIB, haar magazijnen, of haar geaffilieerde
ondernemingen, met dien verstande echter dat NIB een zekerheidsrecht en bezitsrecht op de
Producten behoudt tot de volledige betaling door Klant aan NIB. De eigendom van de Producten
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heeft betrekking op de verkochte objecten en niet op de software Producten, informatie en andere
immateriële rechten, die eigendom blijven van NIB en/of haar licentiegevers.
2. BELASTINGEN. De prijzen zijn diegene die bij NIB van kracht zijn op de datum waarop de
bestelling wordt ontvangen. De prijzen zijn exclusief, en Klant betaalt dus, de toepasselijke
verkoops-, gebruiks- en dienstenbelastingen, belastingen op de toegevoegde waarde of andere
heffingen ("Belastingen") die voortvloeien uit de aankoop van de Producten en/of Diensten. Als
Klant is vrijgesteld van enige belastingen, moet hij NIB de toepasselijke documentatie van de
vrijstelling bezorgen op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst.
3. PRIJZEN EN BETALING. (A) Tenzij anders vermeld op de prijsopgave of schriftelijk
overeengekomen, vervalt iedere prijsopgave na dertig (30) dagen vanaf de datum van uitgifte. De
prijzen die van toepassing zijn op het moment van de bestelling blijven gelden tot de levering van
het bestelde Product, wanneer deze binnen de zes (6) maanden na datum van ontvangst van de
bestelling plaatsvindt, ongeacht enige prijswijziging. (B) De betaling wordt verricht in euro. (C)
Alle betalingen worden vooruit verricht op datum van de bestelling, tenzij NIB er schriftelijk mee
akkoord gaat dat de betaling zal verricht worden binnen de dertig (30) dagen vanaf de datum van
NIB's factuur. De NIB factuur wordt verstrekt bij de volledige of gedeeltelijke verzending van de
Producten. Er wordt geen korting toegekend indien vervroegd betaald wordt. NIB behoudt zich
het recht voor om, op het even welk ogenblik, alle betalingsvoorwaarden die zij heeft verleend
aan de Klant, te annuleren. (D) Alle bedragen die niet betaald zijn op de vervaldag, genereren
dagelijks interest aan het laagste van een maandelijks tarief van 1%, of een (1) maand Euribor
verhoogd met drie (3) punten, indien dit meer bedraagt dan een (1) %. In geval van een gehele of
gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, zal Klant van rechtswege en
zonder voorafgaande kennisgeving een vergoeding van tien procent (10%) verschuldigd zijn op
het bedrag van de nog verschuldigde factuur, met een minimum bedrag van 100 euro. (E) De
Klant heeft geen recht op levering van de Producten of Diensten tot volledige betaling is
ontvangen. (F) Facturatieprocessen aangevraagd door Klant die niet standaard zijn voor NIB
kunnen onderworpen worden aan de betaling van Klant van een facturatievergoeding van vijf
procent (5%) en iedere vergoeding die NIB dient te betalen aan overheidsinstanties namens Klant
(indien van toepassing).
4. BESTELLINGEN. Alle bestellingen dienen schriftelijk aanvaard te worden door NIB naar
eigen goeddunken van NIB. Bestellingen zullen geacht aanvaard te zijn indien NIB een bestelling
boekt en aan Klant een orderbevestiging van verkoop verzendt.
5. LEVERING. NIB levert op het adres vermeld op de bestelling. Bijkomende kosten naar
aanleiding van een verandering van adres vallen ten laste van de Klant. Voor bestellingen te
leveren in België, zal NIB het vervoer regelen de wijze van transport kiezen: Klant is echter
verantwoordelijk voor alle verzend- en administratiekosten, die in de eventuele factuur bepaald
worden. Als de Klant evoor kiest zelf te zorgen voor het transport of als het transport buiten
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België zal plaatshebben, dan is Klant verantwoordelijk voor alle verzend- en administratiekosten,
met inbegrip van vergoedingen, douane, formaliteiten en vergunningen. Het toepasselijke
distributiecentrum van NIB levert op de datum van levering gevraagd door de Klant of zo dicht
mogelijk bij de gevraagde leveringsdatum. NIB informeert de Klant over de verwachte
verzenddatum op het moment van aanvaarding van de bestelling. Die verzendingsdata van NIB
zijn slechts schattingen, en NIB is niet aansprakelijk voor verliezen of claims als gevolg van niettijdige levering van Producten. NIB behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te
voeren. De Klant moet de Producten dadelijk bij ontvangst controleren op niet-conformiteit in
kwantiteit of in kwaliteit. De Producten worden geacht naar behoren te zijn geleverd door NIB,
tenzij een vordering wegens non-conformiteit in hoeveelheid of zichtbare gebreken van de
Producten schriftelijk wordt meegedeeld aan NIB binnen vijfenveertig (45) dagen vanaf de
factuurdatum.
6. BEPERKTE GARANTIE. NI hardware producten bieden waarborg tegen defecten in
materialen en vakmanschap die ervoor zorgen dat de hardware Producten wezenlijk niet voldoen
aan de dan van toepassing zijnde NI gepubliceerde specificaties. De garantie loopt voor een
periode van een (1) jaar vanaf de datum waarop NIB de Producten naar Klant verzendt
("Leveringsdatum"). Alle software Producten worden in licentie gegeven aan Klant, niet
verkocht, en de eigendom van deze software Producten blijft bij NIB of de toepasselijke
licentiegever. Alle software Producten worden in licentie gegeven aan Klant onder de
voorwaarden van de desbetreffende bijbehorende software licentie bij de Producten. Gedurende
een periode van negentig (90) dagen vanaf de Leveringsdatum, zullen NI software Producten
(indien op de juiste wijze geïnstalleerd op NI hardware Producten) (a) wezenlijk in
overeenstemming met de bijgevoegde geschreven materialen functioneren, en (b) het medium
waarop het software Product is vastgelegd, zal, in de vorm zoals verkregen van NIB, vrij zijn van
defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik en onderhoud. Als NIB een
kennisgeving ontvangt van een defect of non-conformiteit, waaronder verzendgebreken, tijdens
de geldende garantieperiode, zal NIB, naar eigen goeddunken: (i) het getroffen hardware Product
of software Product herstellen of vervangen, (ii) de getroffen Diensten opnieuw uitvoeren, of (iii)
de prijs betaald voor het getroffen hardware Product, software Product of Diensten, terugbetalen.
Elke vervanging of herstelling van een hardware Product of een gelicentieerd software Product
wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90)
dagen, welk van beide het langst is. Als NIB verkiest het hardware Product te herstellen of
vervangen, dan kan NIB daarvoor nieuwe of gereviseerde onderdelen gebruiken of producten die
gelijkwaardig zijn aan nieuwe in prestatie en betrouwbaarheid en die ten minste functioneel
gelijkwaardig zijn aan het originele onderdeel of de hardware. Klant moet een Return Material
Authorization-nummer van NIB verkrijgen voor hij een hardware Product onder garantie aan
NIB kan teruggeven. Klant betaalt de kosten voor verzending van het betrokken hardware
Product aan NIB, en NIB betaalt verzendkosten om het hardware Product naar Klant terug te
zenden. Echter, als NIB concludeert, na onderzoek en het testen van een geretourneerd hardware
Product, dat het niet defect is, verwittigt NIB Klant en zendt zij het hardware Product terug op
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kosten van Klant. NIB behoudt zich het recht voor om een vergoeding aan te rekenen voor het
onderzoek en het testen van het hardware Product dat niet gedekt is door de Beperkte Garantie.
Deze Beperkte Garantie is nietig als het gebrek aan de Producten het gevolg is van een ongeluk,
misbruik, verkeerde toepassing, verwaarlozing, ongeautoriseerde wijziging, verkeerd gebruik of
gebruik buiten de specificaties voor het Product, onjuiste kalibratie door Klant of een andere
partij dan NI, aan Klant door een derde partij geleverde software niet bedoeld voor gebruik met
de toepasselijke NI-software, het gebruik van een niet-geschikte hardware of software key,
ongeoorloofd, onjuist of inadequaat onderhoud, installatie of herstel, niet-geschikte omgeving,
onjuiste voltages, een gevaar zoals bliksem, overstroming of andere natuurramp. Elk verborgen
defect gevonden tijdens de garantieperiode moet worden gemeld, per aangetekende brief, door
Klant aan NIB binnen vijf (5) dagen na de datum van het ontdekken van het verborgen gebrek.
NIB heeft tien (10) dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, om dit feit per
aangetekende post te erkennen of te betwisten. Niet-NI Gemerkte Producten die NIB
doorverkoopt, kunnen mogelijks niet getest of hersteld worden door NIB, en het kan nodig zijn
voor Klant om contact op te nemen met de fabrikant of de uitgever voor onderhoud of enige
garantievorderingen. Voor zover toegestaan door de wet, geeft NIB geen garantie voor, is NIB
niet verplicht om te onderhouden, en is NIB niet aansprakelijk voor niet-NI Gemerkte Producten.
"Niet-NI Gemerkte Product(en)" omvat elke derde-partij hardware, software of diensten, die NIB
verkoopt, maar die niet voorzien zijn van een NI merk.
7. VERHAAL DOOR KLANT. NIB's enige verplichting (en het enige rechtsmiddel voor Klant)
met betrekking tot de voorgaande Beperkte Garantie is om, naar eigen keuze, de vergoedingen
betaald voor de Producten of Diensten terug te geven, of om het even welke defecte producten te
herstellen/vervangen, of om het even welke getroffen Dienst opnieuw uit te voeren, op
voorwaarde dat NIB een schriftelijke kennisgeving ontvangt van dergelijke defecten gedurende
de toepasselijke garantieperiode en in overeenstemming met de andere vereisten vervat in
clausule 6 van deze Algemene Voorwaarden. Klant kan geen vordering meer instellen ter
afdwinging van zijn rechtsmiddelen (terugbetaling, herstelling/vervanging of heruitvoering)
onder bovengenoemde Beperkte Garantie meer dan een (1) jaar na het ontstaan van zulke oorzaak
tot optreden.
8. RETOURNEREN VAN PRODUCTEN / ANNULERING / WIJZIGINGSBELEID. Onder
voorbehoud van de vereisten van de huidige Algemene Voorwaarden, kan Klant niet-gewenste
NI Producten retourneren binnen de dertig (30) dagen vanaf de leveringsdatum. Klant moet dan
een herstockeringsvergoeding van 50 euro betalen voor ieder niet-gewenst Product dat aan NIB
geretourneerd wordt of een bedrag gelijk aan vijftien percent (15%) indien de prijs van het
geretourneerde Product meer dan 50 euro bedraagt. Geen retournering zal aanvaard worden na
het verstrijken van deze periode van dertig (30) dagen, of indien het niet-gewenste Product niet in
originele verpakking wordt geretourneerd. Indien het gaat om specifieke uitrusting of diensten, is
Klant verantwoordelijk voor de kosten van alle betrokken werk in uitvoering; NIB zal evenwel
redelijke maatregelen nemen om onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving
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van annulatie vanwege Klant, de schade te beperken. Een Return Material Authorization-nummer
moet worden verkregen van NIB voor de teruggave van ieder Product. Aanvaarding van retours
van op maat gemaakte Producten en Niet-NI Gemerkte Producten gebeurt uitsluitend naar eigen
goeddunken van NIB. NIB kan iedere bestelling beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid ten
opzichte van Klant, indien enige voorstellingen gemaakt door Klant ten opzichte van NIB vals of
misleidend zijn. Wijzigingen in bestellingen zijn niet bindend voor, noch worden zij uitgevoerd
door NIB, tenzij zij schriftelijk zijn bevestigd door de hiertoe aangewezen vertegenwoordiger van
NIB. NIB behoudt zich het recht voor een bestelling op te schorten of te schrappen indien Klant
enige uitstaande schulden heeft bij NIB, of in geval van andere onregelmatigheden.
9. GEEN ANDERE GARANTIE. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD
HIERBOVEN, WORDEN DE PRODUCTEN GELEVERD IN DE TOESTAND WAARIN ZIJ
ZICH BEVINDEN, ZONDER ENIGE ANDERE GARANTIE VAN WELKE AARD OOK,
HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ IMPLICIET,
TEN OPZICHTE VAN ALLE
PRODUCTEN EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE
IMPLICIETE GARANTIE INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF WELKE ANDERE
GARANTIE DAN OOK DIE ZOUDEN KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT EEN
HANDELSGEBRUIK OF HANDELSWIJZE. NIB VERSTREKT GEEN ZEKERHEID OF
GARANTIE, OF DOET GEEN VERKLARINGEN WAT BETREFT HET GEBRUIK VAN OF
DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN IN
TERMEN VAN CORRECTHEID, PRECISIE, BETROUWBAARHEID, OF IN ANDERE
TERMEN. NIB GARANDEERT EVENMIN DAT DE PRODUCTEN STEEDS ZONDER
ONDERBREKING EN ZONDER FOUTEN ZULLEN FUNCTIONEREN. NIB WIJST
UITDRUKKELIJK ALLE NIET HIERIN VERMELDE GARANTIES AF.
10. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE. De volledige
aansprakelijkheid van NIB en haar licentiegevers, distributeurs en leveranciers (met inbegrip van
haar en hun bestuurders, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers) is zoals vastgelegd
in deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Voor zover toegelaten door de toepasselijke wet, wordt
de aansprakelijkheid van NIB en haar licentiegevers, distributeurs en leveranciers (met inbegrip
van hun bestuurders, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers) uitgesloten voor alle
schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, iedere bijzondere, directe, indirecte, incidentele,
morele, of gevolgschade, kosten, winstderving, verlies van besparingen, bedrijfsonderbreking,
informatieverlies, of iedere andere schade als gevolg van het gebruik, of de onmogelijkheid om
de Producten te gebruiken, zelfs indien NIB of haar licentiegevers, distributeurs en leveranciers
ervan op de hoogte waren gebracht dat deze schade mogelijkerwijze zou kunnen worden
opgelopen, onder om het even welke rechtstheorie (recht inzake onrechtmatige daad,
productaansprakelijkheid, contractenrecht of andere) en zelfs indien de schade is ontstaan door
een zware fout van NIB, haar licentiegevers, distributeurs en/of leveranciers. Klant erkent dat de
toepasselijke aankoopprijs of licentievergoeding voor de Producten is vastgesteld met inachtname
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van het feit dat deze aansprakelijkheid wordt uitgesloten. NIB is niet aansprakelijk voor enige
schade veroorzaakt zowel door een gebrekkig NI Product als een fout begaan door het slachtoffer
of een persoon waarvoor het slachtoffer verantwoordelijk is. In geen geval zal NIB's totale
aansprakelijkheid voor materiële, persoonlijke en/of morele schade het hoogste overtreffen van
een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000) of de vergoedingen betaald voor het specifieke
Product dat de schade heeft veroorzaakt. Deze beperkingen zijn niet van toepassing in geval van
bedrog of opzettelijke fout van NIB of nog wanneer deze schade uitsluitend te wijten is aan het
gebrekkige Product en NIB aansprakelijk is overeenkomstig de Wet van 25 februari 1991 (B.S.
19/12/2000).
11. WAARSCHUWING EN SCHADELOOSSTELLING VAN KLANT. KLANT
BEGRIJPT EN ERKENT DAT PRODUCTEN EN DIENSTEN NIET ZIJN ONTWORPEN,
GEFABRICEERD
OF
GETEST
VOOR
GEBRUIK
IN
LEVENSOF
VEILIGHEIDSKRITIEKE SYSTEMEN, GEVAARLIJKE OMGEVINGEN OF ENIGE
ANDERE OMGEVINGEN WAARIN EEN FAALVEILIGE PRESTATIE VEREIST IS,
WAARONDER DE WERKING VAN NUCLEAIRE FACILITEITEN; NAVIGATIE VAN EEN
LUCHTVAARTUIG; LUCHTVERKEER CONTROLESYSTEMEN; LEVENSREDDENDE OF
LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN OF ANDERE MEDISCHE HULPMIDDELEN;
OF ELKE ANDERE TOEPASSING WAARIN HET FALEN VAN HET PRODUCT OF DE
DIENST KUNNEN LEIDEN TOT DOOD, PERSOONLIJK LETSEL, ERNSTIGE SCHADE
AAN EIGENDOMMEN OF MILIEUSCHADE (SAMEN "HOOG-RISICO GEBRUIK").
VERDER MOET KLANT ZORGVULDIGE MAATREGELEN NEMEN TER
BESCHERMING TEGEN PRODUCT- EN DIENSTGEBREKEN, WAARONDER HET
VOORZIEN VAN BACK-UP EN SHUT-DOWN MECHANISMEN. NIB WIJST
UITDRUKKELIJK ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE AF WAT BETREFT
DE GESCHIKTHEID VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN VOOR HOOG-RISICO
GEBRUIK. KLANT MOET NIB BESCHERMEN, SCHADELOOS STELLEN VOOR,
VRIJSTELLEN VAN EN VRIJWAREN TEGEN ALLE AANSPRAKEN, VERLIEZEN,
SCHADE, VORDERINGEN, INCLUSIEF RECHTSZAKEN, ARBITRAGES, EN/OF
ADMINISTRATIEVE ACTIES, EN UITGAVEN (INCLUSIEF REDELIJKE HONORARIA
VAN ADVOCATEN) DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN
DIENSTEN DOOR KLANT VOOR OM HET EVEN WELK HOOG-RISICO GEBRUIK,
WAARONDER
DEZE
VOORTKOMEND
UIT
VORDERINGEN
VOOR
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, PERSOONLIJK LETSEL (INCLUSIEF OVERLIJDEN)
OF SCHADE AAN EIGENDOM, ONGEACHT OF DERGELIJKE CLAIMS GEHEEL OF
GEDEELTELIJK GEBASEERD ZIJN OP VERMEENDE OF WERKELIJKE NALATIGHEID
VAN NIB.
12. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SYSTEEM EN APPLICATIE EN
BIJKOMENDE SCHADELOOSSTELLING. KLANT ERKENT DAT HIJ UITEINDELIJK
VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET VERIFIËREN EN VALIDEREN VAN DE
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GESCHIKTHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN OM
HET EVEN WANNEER DE PRODUCTEN OF DIENSTEN GEÏNTEGREERD ZIJN IN HET
SYSTEEM OF DE APPLICATIE VAN KLANT, INCLUSIEF HET AANGEPASTE DESIGN,
PROCÉDÉ EN VEILIGHEIDSNIVEAU VAN DERGELIJK(E) SYSTEEM OF APPLICATIE.
VERDER DIENT KLANT ZORGVULDIGE MAATREGELEN NEMEN TER
BESCHERMING TEGEN PRODUCT- EN DIENSTDEFECTEN WANNEER PRODUCTEN
EN DIENSTEN GEÏNTEGREERD ZIJN IN EEN SYSTEEM OF APPLICATIE,
WAARONDER HET VOORZIEN VAN BACK-UP EN SHUT-DOWN MECHANISMEN.
KLANT MOET NIB VERDEDIGEN, SCHADELOOS STELLEN VOOR, VRIJSTELLEN
VAN EN VRIJWAREN TEGEN ALLE AANSPRAKEN, VERLIEZEN, SCHADE,
VORDERINGEN,
INCLUSIEF
RECHTSZAKEN,
ARBITRAGES,
EN/OF
ADMINISTRATIEVE ACTIES, EN UITGAVEN (INCLUSIEF REDELIJKE HONORARIA
VAN ADVOCATEN) VOORTVLOEIEND UIT DE INTEGRATIE DOOR KLANT VAN DE
PRODUCTEN OF DIENSTEN IN HET SYSTEEM OF DE APPLICATIE VAN KLANT,
ONGEACHT OF DERGELIJKE CLAIMS GEHEEL OF GEDEELTELIJK GEBASEERD ZIJN
OP VERMEENDE OF WERKELIJKE NALATIGHEID VAN NIB.
13. OVERMACHT. NIB is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering
te wijten aan een oorzaak die buiten haar redelijke controle valt, met inbegrip van maar niet
beperkt tot terroristische daden, daden van de overheid, natuurrampen, onderbrekingen van
telecommunicatie, vermogen van transport, tekortkomingen van aannemers of leveranciers, of de
onmogelijkheid om de noodzakelijke arbeid of materialen te verkrijgen ("Overmacht"). In het
geval van een Overmachtssituatie, kan NIB bestellingen annuleren zonder dat zij aansprakelijk is
jegens Klant.
14. BEPERKTE VRIJWARING TEGEN INBREUK. NIB zal, op eigen kosten, ieder geschil
uit naam van Klant verdedigen en/of schikken, dat het gevolg is van de verkoop van de hardware
Producten, software Producten of Diensten in de mate dat in dergelijk geschil wordt aangevoerd
dat de hardware Producten, software Producten of Diensten of enig deel daarvan intellectuele
eigendomsrechten van derden schenden, op voorwaarde dat Klant NIB onmiddellijk op het
ogenblik dat hij op de hoogte wordt gesteld van dergelijke dreigende vordering en volledig
meewerkt met NIB bij de voorbereiding van een verdediging. Klant voorziet NIB van de
volmacht, bijstand en informatie die NIB nodig heeft om de vordering te verdedigen of minnelijk
te regelen. NIB stemt toe tot betaling van om het even welk definitief vonnis of schikking die het
gevolg is van enige vordering, op voorwaarde dat de schikking is aangegaan in overeenstemming
met deze clausule. NIB is niet aansprakelijk voor een schikking die getroffen is zonder haar
voorafgaande schriftelijke toestemming. Niettegenstaande het voorgaande, heeft NIB geen enkele
verplichting onder deze clausule betreffende gelijk welke vordering die betrekking heeft op of
voortvloeit uit (a) wijzigingen door Klant van het hardware Product, software Product of
Diensten; (b) het verzuim het hardware Product, software Product of Diensten te gebruiken in
overeenstemming met de toepasselijke documentatie die door NIB is verstrekt; (c) de combinatie,
7
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de werking of het gebruik van het hardware Product, software Product of Diensten met enige
hardware, software of dienst die niet door NIB is verstrekt; (d) de naleving door NIB van de
specificaties of aanwijzingen van Klant, met inbegrip van de integratie van gelijk welke software
of andere materialen waarin Klant heeft voorzien of die door hem zijn aangevraagd; of (e) NietNI Gemerkte Producten.
Niettegenstaande de voorgaande schadevergoeding, zal NIB geen verplichtingen hebben onder
deze Sectie voor eender welke vorderingen wegens inbreuk door de hardware Producten,
software Producten of Diensten buiten de geografische grenzen van de Verenigde Staten, Canada,
Mexico, Japan, Australië, Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of de Europese
Unie.
Het voorgaande betreft het enige verhaal dat Klant heeft voor, en de volledige aansprakelijkheid
en verantwoordelijkheid van NIB voor inbreuk op enig octrooi, handelsmerk, of auteursrecht of
andere intellectuele eigendomsrechten. DEZE BEPERKTE VERGOEDING VERVANGT OM
HET EVEN WELKE ANDERE WETTELIJK VOORGESCHREVEN OF IMPLICIETE
GARANTIE TEGEN INBREUK.
In ieder geval, als NIB naar haar redelijk oordeel gelooft dat zou kunnen worden aangevoerd dat
het hardware Product, software Product of Diensten inbreukmakend zijn, kan NIB, met het oog
op het beperken van eventuele schade, naar eigen goeddunken, (i) voor Klant het recht verwerven
het hardware Product, het software Product of de Diensten te blijven gebruiken; (ii) ze te
vervangen door een vergelijkbaar hardware Product, software Product of Diensten die vrij zijn
van dergelijke inbreuk, of (iii) de vergoedingen die door Klant betaald zijn, terug te betalen. In
geval van (ii) of (iii) moet Klant het hardware Product onmiddellijk retourneren aan NIB en/of
het gebruik van het software Product of de Diensten beëindigen.
15. EIGENDOMSRECHTEN. NIB behoudt zich alle rechten, eigendom en belangen voor in
alle intellectuele eigendomsrechten vervat of opgenomen in Producten, of voortvloeiend uit de
Diensten, met inbegrip van alle ontwikkelingen op maat gemaakt of geleverd door NIB onder
deze Algemene Voorwaarden. Niets in deze Algemene Voorwaarden wordt geacht Klant enige
eigendomsrechten of licentierechten in dergelijke intellectuele eigendom te verlenen.
15. TOEPASSELIJK RECHT. Wat betreft alle bestellingen aanvaard door NIB in België,
worden geschillen ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden, beheerst door het
Belgische recht. Voor elke betwisting die voortvloeit uit de toepassing of interpretatie van deze
Algemene Voorwaarden is de Rechtbank van Koophandel te Brussel exclusief bevoegd.
17. EEO NALEVING. Wat betreft professionele elektrische en elektronische apparaten, zoals
gedefinieerd in het toepasselijk Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)
reglement, is de koper verantwoordelijk voor de inzameling, recyclage en verwerking van de
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afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA ), zowel voor zijn bestaande AEEA
als voor de AEEA die voortvloeit uit de overeenkomst.
18. DIENSTEN. Bijkomend bij deze Algemene Voorwaarden, zijn de Diensten verleend door
NIB ook onderworpen aan om het even welke dienstovereenkomsten of werkverklaringen
schriftelijk overeengekomen door de partijen of, naargelang, aan de NI dienst algemene
voorwaarden, te consulteren op ni.com/legal/serviceterms. Beperkte garantie. NIB waarborgt
dat de Diensten op een goede en vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd. Behalve zoals
uitdrukkelijk bepaald in voorgaande zin en clausule 6 van deze Algemene Voorwaarden, geeft
NIB geen uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de Diensten, met inbegrip van
maar niet beperkt tot (a) enige garantie met betrekking tot producten van derden of (b) enige
garantie met betrekking tot de door de Diensten te verkrijgen resultaten of de resultaten van een
aanbeveling die NIB kan maken, met inbegrip van doch niet beperkt tot enige impliciete garanties
inzake de prestaties, verhandelbaarheid, geschiktheid, niet-inbreuk of aangepastheid voor een
bepaald doel van gelijk welk van de af te leveren producten of van gelijk welk systeem, die
kunnen voortvloeien uit de uitvoering van een aanbeveling die NIB kan verschaffen. Om
garanties te verkrijgen, dienen gebreken in de Diensten schriftelijk aan NIB te worden gemeld
binnen 90 dagen na voltooiing van de Diensten. Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover
als toegelaten door de wet, zijn NIB en/of haar aangestelden niet aansprakelijk voor enige schade,
met inbegrip van maar niet beperkt tot incidentele, indirecte, bijzondere, uitzonderlijke or
gevolgschade, met inbegrip van kosten, winstderving, verlies van bedrijfsopportuniteiten, verlies
van besparingen, verlies van cliënten, informatieverlies, bedrijfsonderbreking die voortvloeit uit
of in verband staat tot Diensten verleend door NIB en/of haar aangestelden, met inbegrip van
maar niet beperkt tot verlies van gebruik van de Producten of enige andere software of gegevens,
inclusief het onvermogen om een bepaald resultaat te bereiken, zelfs indien Klant ervan op de
hoogte werd gesteld dat deze schade mogelijkerwijze zou kunnen ontstaan of zelfs indien de
schade het rechtstreekse gevolg is van een instructie of suggestie gemaakt door NIB of indien de
schade het rechtstreekse gevolg is van een grove nalatigheid van NIB en/of van haar
aangestelden, onder om het even welke rechtstheorie (recht inzake onrechtmatige daad,
productaansprakelijkheid, contractenrecht of andere). In ieder geval zal de totale
aansprakelijkheid van NIB die voortvloeit uit of in verband staat met een gebeurtenis of een reeks
van samenhangende gebeurtenissen die zich voordoen in verband met de Diensten, in geen geval
het bedrag van de vergoedingen, betaald onder de aparte schriftelijke overeenkomst tussen Klant
en NIB, overtreffen. Deze beperkingen vinden geen toepassing in geval van fraude of intentionele
fout van NIB. Deze bepalingen verdelen de risico's onder de aparte schriftelijke overeenkomst
tussen Klant en NIB. De prijzen van NIB zijn vastgesteld met inachtname van het feit dat de
aansprakelijkheid wordt beperkt zoals hierin bepaald. Activiteiten met een hoog risico.
Onverminderd het bepaalde in clausule 11, begrijpt en aanvaardt Klant dat NIB haar Diensten
niet heeft getest of gecertifieerd voor gebruik in toepassingen met een hoog risico, waaronder
medisch life support, kernenergie, controle van massa- en luchtvervoer, of enige andere mogelijk
levensbedreigende kritieke toepassingen en geeft geen garanties dat de Diensten geschikt zijn
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voor enig gebruik met een hoog risico. NIB is niet aansprakelijk in gevallen waarin haar Diensten
worden gebruikt in dergelijke toepassingen met een hoog risico, zoals hierboven vermeld.
Vrijwaring. Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor, en stemt ermee in NIB schadeloos te
stellen voor en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, schade, rechtsvorderingen, of
procedures die voortvloeien uit (a) het nalaten van Klant om de juiste licentie, intellectuele
eigendomsrechten, of andere toestemmingen te bekomen die vereist zijn voor de ondersteuning
van de Producten of NIB's uitvoering van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het
recht om kopieën of reproducties te maken van software verschaft aan de klant of (b) enige
onjuiste verklaringen met betrekking tot het bestaan van een exportvergunning of het in
aanmerking komen van de software of andere materialen voor export zonder een vergunning.
19. NALEVING VAN WETTEN
Naleving van exportregulering. Producten (die, voor de toepassing van deze afdeling, de
software en technologie omvatten die deel uitmaken van of geleverd worden met een Product en
Dienst) gekocht van NIB zijn onderworpen aan controle overeenkomstig de U.S. Export
Administration Regulations (15 CFR Part 730 et. Seq.) beheerd door het Bureau of Industry and
Security ("BIS") (www.bis.doc.gov/) van het Amerikaanse Ministerie van Handel en andere van
toepassing zijnde Amerikaanse en Europese exportwetten en sanctiebepalingen, inclusief die
beheerd door het U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ("OFAC")
(www.treas.gov/ofac) en Verordening nr. 428/2009 van de Raad van de Europese Unie ("EU"),
en de uitvoer of intracommunautaire overdracht van dergelijke Producten kan daarom ook
onderworpen zijn aan aanvullende vergunningsvereisten onder Verordening nr. 428/2009 van de
Raad van de Europese Unie en de uitvoeringsverordeningen daarvan. Producten mogen niet
worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar landen waar sancties worden opgelegd door
de Amerikaanse overheid (die momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Republiek Soedan en Syrië
omvatten, maar die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd door de Amerikaanse overheid), de
bevoegde autoriteiten van de EU of de bevoegde Europese Regering. Klant gaat ermee akkoord
de exportwetten en handelssancties van alle van toepassing zijnde landen na te leven. Hij zal geen
Producten gekocht van NIB exporteren, opnieuw exporteren of overbrengen zonder de vereiste
machtiging, met inbegrip van een uitvoer- of wederuitvoervergunning afgegeven door de U.S. en
bevoegde autoriteiten van de EU, of naar een verboden bestemming of voor een verboden
eindgebruik. Producten kunnen ook uitvoervergunning(en) vereisen, afgegeven door de
toepasselijke autoriteiten, voordat zij naar NIB geretourneerd worden. De uitgifte van een
Offerte, een orderbevestiging, of een Return Material Authorization ("RMA") door National
Instruments houdt geen uitvoermachtiging in. Klant verklaart en garandeert dat hij niet
ongerechtigd is of anderszins beperkt door de U.S., de EU of door toepasselijke wetgeving om
Producten te ontvangen en dat hij Producten niet zal exporteren, opnieuw exporteren of
verstrekken aan een persoon of entiteit op de lijst van Specially Designated Nationals van OFAC
of op de Denied Persons List, de Entity List of de Unverified List van BIS of enige andere
toepasselijke lijst van aan beperkingen onderworpen partijen. NIB behoudt zich het recht voor
10

Version 2018.1.

om elke bestelling te weigeren en/of te annuleren zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van
Klant indien op enig moment, NIB gelooft dat gelijk welke uitvoercontroles of wetten op
handelssancties zouden kunnen worden overtreden. Zie ni.com/legal/export-compliance voor
meer informatie en om relevante invoerclassificatiecodes (bv. HTS), uitvoerclassificatiecodes
(bv. ECCN), en andere invoer/uitvoergegevens aan te vragen.
Gegevensbescherming. Klant verklaart en aanvaardt dat alle gegevens (inclusief persoonlijke
gegevens van Klant, zijn vertegenwoordigers, werknemers of gevolmachtigden) die worden
verzameld door National Instruments in het kader van commerciële transacties met Klant (bijv.
naam, contactgegevens, titel, professionele achtergrond, expertisegebied, productinteresse, enz.;
hierna: "Klantgegevens"), gegevens zijn die over het algemeen beschikbaar zijn voor bedrijven in
het normale verloop van de zakenactiviteiten van Klant en worden beschouwd als gegevens met
betrekking tot en geleverd in het kader van de beroepsactiviteit van dergelijke
vertegenwoordigers, werknemers, gevolmachtigden, en van de Klant (samen: "Personen over wie
de gegevens verstrekt worden").
Klant gaat hierbij akkoord, voor eigen rekening voor rekening van de Personen over wie de
gegevens verstrekt worden, dat NIB, in overeenstemming met de privacyverklaring van NIB en
de toepasselijke wet- en regelgeving, gebruik kan maken van de Klantgegevens voor rekening- en
contractadministratie, voor beveiligingsdoeleinden, en voor de ontwikkeling van de zakelijke
relatie (met inbegrip van (rechtstreekse) marketingcommunicatie over producten en diensten die
relevant zijn voor Klant).
NIB mag de Klantgegevens doorgeven aan haar derde partij-dienstverleners, die in dat geval de
Klantgegevens enkel mogen verwerken op instructie van NIB en voor zover nodig om hun
diensten te kunnen verlenen aan NIB. Bovendien kan NIB de Klantgegevens overdragen aan
andere National Instruments bedrijven, die eveneens de Klantgegevens kunnen verwerken voor
doeleinden zoals hierboven aangegeven.
Bescherming van de consument. Klant garandeert en aanvaardt dat hij optreedt in de normale
uitoefening van zijn bedrijf of handel en dat hij geen consument is. In het geval Klant (hetzij als
wederverkoper of onderwijsinstelling) van NIB de machtiging heeft gekregen de Producten te
verdelen (zowel tegen betaling als gratis) of anderszins beschikbaar te stellen (zowel in de
gebouwen van de Klant als anderszins) aan eindgebruikers die studenten zijn (of hobbyisten of
andere particulieren), dan moet de Klant voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften
die van toepassing zijn op de distributie van de Producten aan eindgebruikers, met inbegrip van
alle van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming, alsmede alle wetten en
voorschriften die van toepassing zijn op transacties met consumenten (met inbegrip van maar
niet beperkt tot het verstrekken van voldoende precontractuele informatie en gebruiksinstructies
aan consumenten, die voldoen aan de regelgeving voor algemene voorwaarden van
consumententransacties, het verlenen van de wettelijke garantie en herroepingsrechten aan
consumenten, enz.), indien van toepassing. Klant zal NIB schadeloos stellen voor en vrijwaren
tegen alle aansprakelijkheden, rechtsvorderingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot
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aanspraken van derden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) veroorzaakt
door het verzuim van de Klant om te voldoen aan deze wetten en voorschriften.
20. UPDATES. NIB behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde
aan te passen, waarna ze in werking treden vanaf het plaatsen van een bijgewerkte versie op
http://www.ni.com/legal/termsofsale/; de voorwaarden die golden op het moment van aankoop
zullen echter van toepassing blijven op deze aankoop van Producten of Diensten.
21. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze Algemene Voorwaarden, en eventuele door
verwijzing hierin opgenomen bepalingen, vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met
betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten,
hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dat onderwerp.
22. ERKENNING EN ACCEPTATIE. Klant erkent deze Algemene Voorwaarden te hebben
gelezen en te begrijpen, en aanvaardt door hen gebonden te zijn. Elke persoon die akkoord gaat
met deze Algemene Voorwaarden voor rekening van een partij, verklaart en garandeert dat hij/zij
het recht heeft om alle verklaringen en statements te doen, vervat in deze Algemene
Voorwaarden, en dat hij/zij gemachtigd is ermee in te stemmen en ze uit te voeren en dat alle
nodige maatregelen genomen zijn om de uitvoering ervan toe te laten.
23. WIJZIGINGEN. Deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of
geamendeerd door het gebruik van enig ander document, tenzij schriftelijk anders aanvaard door
NIB.
24. VERKLARING VAN AFSTAND. Geen vertraging of verzuim door NIB om enig recht te
laten gelden uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden, doet afbreuk aan of wordt opgevat als
een verklaring van afstand van dergelijk recht. Een verklaring van afstand van een bepaling van
deze Algemene Voorwaarden van NIB moet schriftelijk gebeuren en mag niet worden opgevat
als een verklaring van afstand of wijziging van enige andere bepaling van deze Algemene
Voorwaarden, of als een blijvende afstand van enige bepaling.
25. SPLITSBAARHEID. Indien enig onderdeel, enige voorwaarde of bepaling van deze
Algemene Voorwaarden wordt beschouwd als onwettig, niet uitvoerbaar of in conflict met enige
toepasselijke en afdwingbare wet, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de
overige gedeelten of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het onwettige, niet
uitvoerbaar of conflicterende onderdeel, voorwaarde of bepaling zal te goeder trouw door de
partijen omgevormd worden, of uiteindelijk door een bevoegde rechtbank in geval van geschil,
opdat deze in de mate van het mogelijke de intentie van deze Algemene Voorwaarden reflecteert.
26. WIJZIGING VAN VALUTA. Beide partijen komen overeen dat in het geval waarin (i) de
euro niet langer de primaire officiële munteenheid van België is, de bepalingen van lid 3 toch van
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toepassing blijven, (ii) de euro niet langer de primaire officiële munteenheid van de eurozone is,
alle betalingen onder om het even welke Overeenkomst uitgedrukt in euro, moeten gebeuren in
USD. De toepasselijke omrekeningskoers wordt vastgesteld door NIB, naar eigen goeddunken,
gebaseerd op de officiële euro / USD wisselkoers gepubliceerd door de Europese Centrale Bank
op: (a) de datum waarop de betreffende overeenkomst is gesloten door NIB; of (b) de datum
waarop de Europese Centrale Bank een publieke aankondiging doet en/of een officiële openbare
verklaring vrijgeeft dat de euro zou ophouden te bestaan als officiële munt van de eurozone, welk
van de twee het eerst plaats heeft.
In het geval waarin de euro zou ophouden de primaire officiële munt van België te zijn, zullen de
kredietvoorwaarden van Klant automatisch worden geannuleerd en zullen alle betalingen van
Klant aan NIB onmiddellijk opeisbaar zijn in de valuta in overeenstemming met deze clausule 26.
In dergelijke gevallen kan NIB naar eigen goeddunken leveringen of producten en de levering
van Diensten opschorten of annuleren totdat alle verschuldigde bedragen van de Klant aan NIB
op welke rekening dan ook zijn ontvangen door NIB in de valuta bepaald in overeenstemming
met deze clausule 26.
Klant en NIB komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen in deze clausule 26 van
toepassing zijn, ongeacht welke valuta-redenominatiebepaling of conversie-berekeningsmethode
of vergelijkbare bepaling die zou worden ingevoerd in een wet of door enig wetgevend
instrument of andere juridische uitspraak in België of de Europese Unie.
Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, zal Klant NIB
schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen elk redelijk verlies, alle kosten en uitgaven die
voortkomen uit of in verband staan met de beëndiging van de euro, de invoering van een nieuwe
munt in België of enige wettelijke bepalingen (verplicht of niet) die van toepassing zijn op een
dergelijke valutaverandering, redenominatie of conversie.

13

