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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

Deze algemene verkoopvoorwaarden ("Algemene Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op verkoop en levering van NI hardware 
("Hardware"), NI software ("Software") en alle andere producten (waaronder begrepen producten van derden) (hierna gezamenlijk: de 
"Producten") aan klanten door NINL, alsmede op alle trainingen, diensten en ondersteuning verleend door NINL en/of derden met 
betrekking tot Hardware en Software (de "Diensten"). "NI" betekent National Instruments en "NINL" betekent National Instruments 
Netherlands B.V., een dochtervennootschap van National Instruments Corporation (een onderneming naar het recht van Delaware, met 
hoofdkantoor te 11500 North Mopac Expressway Austin, Texas 78759, U.S.A.) of, indien van toepassing, andere aan National 
Instruments verbonden natuurlijke- of rechtspersonen genoemd op een offerte, opdrachtbevestiging of factuur. Elke verwijzing in deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden naar NI wordt geacht een verwijzing te zijn naar zowel NINL als National Instruments Corporation. Alle 
door NINL verkochte of geleverde Producten en Diensten zijn niet ontworpen, getest of gestandaardiseerd voor de specifieke 
gebruiksdoeleinden van de klant. Het geven van een opdracht aan NINL met betrekking tot de Producten of Diensten houdt tegelijkertijd 
de aanvaarding van de klant van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in. NINL aanvaardt geen enkele andere inkoop-, verkoop- of 
leveringsvoorwaarden en de klant doet hierdoor uitdrukkelijk afstand van haar eigen inkoop-, verkoop- of leveringsvoorwaarden. Indien 
de klant niet akkoord gaat met de Algemene Verkoopvoorwaarden, zal de klant NINL hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de 
Producten ongebruikt en in de originele verpakking retourneren aan NINL. 

1. EIGENDOM EN RISICO. Het risico voor beschadiging of verlies van de Producten gaat over op de klant door het 
overhandigen van de Producten door NINL aan de vervoerder of het verlaten van de Producten van de opslagfaciliteit. De eigendom van 
de Producten gaat eerst over op de klant zodra de prijs voor het betreffende Product volledig aan NINL is betaald. De overgang van de 
eigendom heeft betrekking op de verkochte zaken en geldt niet voor NI software en/of immateriële rechten die de eigendom blijven van 
NINL of diens licentiegevers. 

2. HEFFINGEN. Prijzen worden opgegeven op basis van de tarieven die van kracht zijn op de datum van de bestelling of zoals 
aangegeven op een geldige offerte; zij zijn exclusief - en de klant is zelf verantwoordelijk voor - omzetbelasting en alle eventuele andere 
heffingen ("Belastingen") met betrekking tot de aankoop van de Producten of de Diensten. Indien de klant vrijgesteld is van 
Belastingen, zal hij NINL een kopie van een dergelijke vrijstelling doen toekomen op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. 

3. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen NINL en de klant, vindt 
betaling onmiddellijk plaats door middel van bankoverboeking of creditkaartbetaling bij de bestelling van de Producten of de Diensten. 
Indien door NINL een klantenrekening wordt geopend, zal het volledige factuurbedrag betaald moeten worden binnen dertig (30) dagen 
na de factuurdatum. Ingeval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, is de klant over het openstaande bedrag tot 
aan het tijdstip van de algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand of, indien dit lager dan 1,5% is, het hoogste 
rentepercentage dat op grond van Nederlands recht toegestaan is. NINL behoudt zich het recht voor om een klantenrekening op elk 
moment en om welke reden dan ook te sluiten. Indien de klant verzoekt om een type factuurverwerking dat niet standaard is voor NI, is 
NINL gerechtigd de klant een vergoeding van vijf procent (5%) in rekening brengen en daarnaast, indien van toepassing, een 
bedrag dat NINL ten behoeve van klanten moet betalen aan overheidsinstanties. 

4. BESTELLINGEN. Alle bestellingen moeten worden geaccepteerd door NINL. De boeking of registratie van een bestelling 
door NINL wordt gezien als een acceptatie van de bestelling. NINL is niet gebonden aan wijzigingen in de bestelling, tenzij dit schriftelijk 
met NINL is overeengekomen. NINL is gerechtigd een bestelling te annuleren, zonder hiervoor in enige mate aansprakelijk te zijn 
jegens de klant, indien de klant onjuiste of onnauwkeurige informatie aan NINL heeft verstrekt. NINL is gerechtigd een bestelling op te 
schorten of te annuleren, zonder hiervoor in enige mate aansprakelijk te zijn jegens de klant, indien de klant niet voldoet aan zijn 
openstaande betalingsverplichtingen bij NINL. 

5. LEVERING EN VERVOER. De (af)levering van de Producten vindt plaats aan de vervoerder bij de fabriek van NI. NI draagt 
zorg voor het vervoer, indien de bestelling moet worden (af)geleverd in hetzelfde land als waarin de NI entiteit die de bestelling 
heeft aanvaard, is gevestigd. In dat geval is de klant verantwoordelijk voor (de betaling van) alle eventuele in de factuur genoemde 
vervoers- en administratiekosten (de "Leveringskosten") met betrekking tot de Producten. Indien de klant zelf voor het vervoer van de 
Producten wenst zorg te dragen of indien de bestelling wordt geplaatst bij een vestiging van NI buiten Nederland, dan is de klant zelf 
verantwoordelijk voor (de betaling van) alle Leveringskosten. Levering van de Producten zal plaatsvinden op de leveringsdatum 
gevraagd door de klant, of op een datum die daar zo dicht mogelijk bij ligt. NINL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met 
betrekking tot of voortvloeiende uit een te late levering van Producten. NINL zal de klant bij de opdrachtbevestiging informeren over de 
verzendingsdatum die op dat moment voorzien is. Tenzij de klant binnen vijfenveertig (45) dagen na verzending aan NINL heeft 
meegedeeld onjuiste hoeveelheden te hebben ontvangen, wordt de geleverde hoeveelheid geacht overeen te komen met de bestelling. 
NI kan, naar eigen goeddunken, zonder aansprakelijkheid of boete, gedeeltelijke leveringen van Producten aan de klant doen. Elke 
levering wordt gezien als een afzonderlijke verkoop en de klant betaalt voor de geleverde eenheden, ongeacht of met een dergelijke 
levering geheel of gedeeltelijk aan de inkooporder van de klant is voldaan. 

6. SOFTWARE. Software wordt aan de klant in licentie gegeven onder dezelfde voorwaarden als de software licentie 
behorende bij het betreffende Product of, bij gebreke van een dergelijke software licentie, de National Instruments licentie- 
overeenkomst (de "Licentieovereenkomst") die van toepassing is op het moment van de bestelling van het Product. Een kopie van deze 
Licentieovereenkomst is beschikbaar op http://www.ni.com/legal/license. 

7. PRODUCTEN VAN DERDEN. NINL verkoopt ook producten en diensten van derden. Het kan voorkomen dat deze 
producten niet getest of gerepareerd kunnen worden door NINL waardoor het mogelijk is dat de klant voor service of 
garantieaanspraken contact moet opnemen met de fabrikant van het desbetreffende product. Voor zover toegestaan onder Nederlands 
recht, accepteert NINL geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze producten van derden en heeft geen verplichting vis-à-vis 
de klant om de producten van derden te herstellen of te repareren. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ten aangaande 
garanties en vrijwaringen zijn dan ook niet van toepassing op deze producten van derden. De term "producten van derden" heeft 
betrekking op alle hardware, software of diensten van partijen anders dan NI, die door NINL worden verkocht, doch niet onder 
handelsnamen en/of merken van NI. 
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8. DIENSTEN. In aanvulling op de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, zijn op alle Diensten die door NINL worden 
geleverd serviceovereenkomsten tussen NINL en de klant van toepassing en, indien van toepassing, de NINL service 
voorwaarden, , welke geraadpleegd kunnen worden op ni.com/legal/serviceterms. 

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. NINL is de enige gerechtigde tot de intellectuele eigendomsrechten in, met 
betrekking tot, of voortvloeiende uit de Producten en de Diensten, waaronder mede begrepen gebruikelijke ontwikkelingen of 
veranderingen daarin of daaraan. Niets in deze Algemene Voorwaarden geeft de klant enige eigendomsrechten of verleent 
licentierechten met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten. 

10. BEPERKTE GARANTIE. De Hardware is gedekt door een garantie voor een periode van één (1) jaar te rekenen vanaf de 
verzenddatum voor elk materiaalgebrek of fabricagefout die tot gevolg heeft dat de Hardware in substantiële mate niet overeenstemt 
aan de op het moment van de factuurdatum toepasselijke, en door NI gepubliceerde specificaties, en biedt daarnaast Technisch 
Ondersteuning overeenkomstig de Voorwaarden voor Ondersteuning, beschikbaar op https://www.ni.com/nl-nl/about-ni/legal/service-
terms.html. Gedurende een periode van negentig (90) dagen na de factuurdatum zal de Software die in licentie gegeven is (a) werken 
op een wijze die substantieel overeenstemt met de bijgeleverde documentatie, terwijl (b) het medium waarop de Software geregistreerd 
is, in de vorm waarop dit is ontvangen van NINL, geen materiaalgebrek of fabricagefout vertoont. NINL garandeert dat de Diensten 
worden uitgevoerd op een goede en vakkundige wijze. Met uitzondering van wat nadrukkelijk is opgenomen in de vorige zin, geeft 
NINL geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot a) enige garantie 
gerelateerd aan "producten van derden", of b) enige garantie met betrekking tot de te verwachten resultaten van de Diensten of enige 
resultaten van aanbevelingen van NINL, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de oplevering, verkoopbaarheid 
of geschiktheid van de levering of het systeem dat resultaat is van de implementatie van de door NINL gedane aanbeveling. Om te 
kunnen vertrouwen op de garantiebepalingen, dienen gebreken in de Diensten binnen 90 dagen na de voltooiing van deze Diensten 
schriftelijk aan NINL te worden gemeld. Wanneer NINL een melding ontvangt van een gebrek of onvolkomenheid binnen de 
(toepasselijke) garantieperiode, zal NINL naar haar eigen keuze: (i) de aangetaste Hardware of Software repareren of vervangen, (ii) de 
aangetaste Diensten opnieuw uitvoeren, of (iii) de betaalde bedragen voor de aangetaste Hardware, Software of Diensten restitueren. 
Gerepareerde of vervangen Hardware of Software zal gedekt worden door een garantie gelijk aan de resterende periode van de 
originele garantieperiode of negentig (90) dagen indien deze termijn langer is. Wanneer NINL ervoor kiest om Hardware te repareren of 
te vervangen, mag NINL nieuwe of opgeknapte onderdelen/producten gebruiken die gelijkstaan aan nieuwe wat betreft prestatie en 
betrouwbaarheid en die ten minste functioneel gelijk zijn aan het originele onderdeel of Hardware. De klant dient een RMA (Return 
Material Authorization) nummer te verkrijgen van NINL voordat hij enige Hardware onder garantie retourneert aan NINL. De 
verzendkosten met betrekking tot de verzending van de aangetaste Hardware aan het betreffende NI Service Center komen ten laste 
van de klant en de verzendkosten voor het retourneren van de Hardware aan de klant komen ten laste van NI. Wanneer NINL echter 
na het onderzoeken en testen van de geretourneerde Hardware concludeert dat het niet gedekt is door de beperkte garantie, zal NINL 
dit laten weten aan de klant en de Hardware retourneren op kosten van de klant. NINL behoudt zich het recht voor om kosten te 
berekenen voor het onderzoeken en testen van Hardware die niet gedekt is door de beperkte garantie. Deze beperkte garantie 
geldt niet voor defecten aan Hardware of Software die het gevolg zijn van een ongeluk of foutief gebruik, toepassing, aanpassing of 
kalibratie (door een andere partij dan NINL), of die het gevolg zijn van het gebruik door de klant van software van een derde partij die 
niet bestemd is om gebruikt te worden met de betreffende Hardware of Software, of die het gevolg zijn van onjuist gebruik of gebruik dat 
niet overeenstemming is met de specificaties van de Software of Hardware, of van een niet passende materiële of software sleutel of 
van niet goedgekeurde reparaties of onderhoud, of die het gevolg is van verkeerde voltages, ongelukken, misbruik, 
verwaarlozing, bl ikseminslag, overstroming of andere natuurverschijnselen. 

11. GEEN ANDERE GARANTIE. Onverminderd het hierin bepaalde, worden de Producten aanvaard in de toestand waarin zij 
zich bij levering bevinden, zonder enige bijkomende garantie van welke aard ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, ten aanzien van 
welk Product dan ook, met inbegrip van elke garantie inzake verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of welke andere 
garantie dan ook. NINL geeft geen zekerheid of garantie wat betreft het gebruik van de Producten of de prestaties daarvan in termen 
van prestaties, precisie of betrouwbaarheid, of in andere termen. NINL garandeert evenmin dat de Producten zonder onderbreking en 
zonder fouten kunnen worden gebruikt. NINL garandeert uitdrukkelijk alleen datgene wat is opgenomen in deze Algemene 
Voorwaarden. 

12. LIMITERING VAN AANSPRAKELIJKHEID. NINL is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende 
met de door NINL geleverde Producten en/of uitgevoerde Diensten, met inbegrip van doch niet beperkt tot indirecte, toevallige, en 
uitzonderlijke schade, inclusief onkosten, winstderving, bedrijfsonderbreking, informatieverlies, of verliezen geleden als gevolg van het 
gebruik, of de onmogelijkheid om de Producten en/of Diensten te gebruiken. De totale aansprakelijkheid van NINL zal niet het 
aankoopbedrag van schadeveroorzakende Product of het bedrag van de vergoedingen voor de Diensten overstijgen. NINL's prijszetting 
is een directe afspiegeling van deze risicoverdeling en de beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zal NINL aansprakelijk zijn 
voor schade boven vijftigduizend euro (EUR 50.000). 

13. REPARATIES. De enige verplichting van NINL bij toepassing van de garantie is, naar eigen keuze van NINL, hetzij de 
terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, of reparatie, of de vervanging van het defecte Product, voor zover NINL schriftelijk op 
de hoogte is gebracht van de betreffende gebreken binnen de toepasselijke garantieperiode. 

14. RETOURNEREN VAN PRODUCTEN. Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, kan de klant de 
bestelde Producten retourneren gedurende dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum. NINL heeft dan het recht om bij de klant een 
bedrag gelijk aan 15% van de prijs van elk geretourneerd Product in rekening te brengen als vergoeding voor magazijnopslag en/of de 
verwerking van het Product. NINL zal geen retourzending van Producten aanvaarden na het verstrijken van deze periode van dertig 
(30) dagen. Elke retourzending van Producten is ten laste van de klant en moet gebeuren onder een RMA (Return Material 
Authorization) nummer toegekend door NINL. NINL kan retourzendingen van op maat gemaakteproducten en "producten van derden" 
om bepaalde redenen weigeren. 

15. INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. NINL zal op haar eigen kosten geschillen oplossen en/of 
verdedigen en schikkingen treffen - en eventueel daaruit voortvloeiende redelijke juridische kosten door de Klant gemaakt volledig 
betalen - voor zover deze kosten resulteren uit enige claim, zaak of actie tegen de klant (hierna genoemd "Claim") betreffende 
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aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van NINL Producten, op 
voorwaarde dat de klant NINL onmiddellijk op de hoogte stelt wanneer de klant wetenschap krijgt van een dergelijke Claim of 
vermoedens bij de klant voor een dergelijke Claim bestaan. De klant geeft NINL een onherroepelijke en onbeperkte volmacht om 
namens haar verweer te voeren en verleent de volledige medewerking aan NINL met betrekking tot de voorbereiding van en de 
verdediging van enige Claim. NINL zal niet aansprakelijk zijn voor enige kosten door de klant gemaakt met betrekking tot een 
schikking die zonder haar voorafgaande toestemming door de klant is getroffen. Onverminderd het voorgaande, zal NINL geen enkele 
verplichting hebben ten aanzien van enige claim wegens inbreuk door de Producten of Diensten buiten de geografische grenzen van 
de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Japan, Australië, Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie. NINL 
zal geen verplichting hebben ten aanzien van enige claim met betrekking tot of voortkomend uit (a) modificaties door de klant van 
Hardware, Software of Diensten; (b) het niet gebruiken van de Hardware, Software of Diensten in overeenstemming met de 
toepasselijke documentatie verschaft door NINL; (c) de combinatie, bediening of gebruik van Hardware, Software of Diensten met enige 
hardware, software of dienst die niet aangeboden is door NINL; (d) de naleving van NINL van specificaties of aanwijzingen van de klant, 
met inbegrip van het incorporeren van enige software of andere materialen aangeboden door of verzocht door de klant; of (e) producten 
van derden. Het voorgaande bevat het enige middel van de klant voor, en de gehele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van 
NINL met betrekking tot, inbreuk op enig octrooi, handelsmerk of auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. DEZE 
BEPERKTE SCHADELOOSSTELLING TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIG ANDERE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE 
TEGEN INBREUK. In ieder geval waarin 

NINL naar haar redelijke mening vindt dat de Hardware, Software of Diensten een inbreuk kan maken, mag NINL, met het doel 
mogelijke schades te beperken, naar keuze, namens de klant het recht verkrijgen om door te gaan met het gebruik van de Hardware, 
Software of Diensten; (ii) deze vervangen met vergelijkbare Hardware, Software of Diensten die vrij zijn van dergelijke inbreuken; of (iii) 
de bedragen betaald door de klant terugbetalen. Bij toepassing van het onder (ii) of (iii) bepaalde, zal de klant direct de Hardware 
retourneren aan NINL en/of stoppen met het gebruik van de Software of Diensten. 

16. WAARSCHUWING. De klant erkent en accepteert dat NINL de Producten en de Diensten niet heeft ontworpen, 
geproduceerd, getest of gecertificeerd met betrekking tot het gebruik in toepassingen met een hoge risicofactor, met inbegrip van 
medische hulpsystemen, kernenergie, bediening van massa- en luchtvervoer, of enige andere vorm van gebruik waarbij een defect in 
de Producten en de Diensten zou kunnen leiden tot dood, lichamelijk letsel, zware materiële schade of milieuschade, en dat NINL geen 
garanties afgeeft dat de Producten en de Diensten geschikt zijn voor toepassingen met een hoge risicofactor. De klant moet 
gepaste beschermingsmaatregelen treffen ter voorkoming van defecten en/of storingen in de Producten en de Diensten, waaronder 
mede begrepen het voorzien in back-up en shut-down/disaster recovery mechanismen. Daarnaast erkent en accepteert de klant dat de 
werking van de Software nadelig kan worden beïnvloed door externe oorzaken, zoals elektriciteitsstoringen, gebreken van computer 
hardware, van besturingssystemen of compilers, installatiefouten, verkeerd gebruik en/of het ontbreken van adequate 
voorzorgsmaatregelen. De klant accepteert verantwoordelijkheid en beschermt, vrijwaart en stelt NINL schadeloos voor alle schade 
(met in begrip van gevolgschade), verliezen, claims en juridische procedures (met inbegrip van gerechtelijke procedures, 
arbitrageprocedures en/of bestuursrechtelijke maatregelen) en kosten (inclusief redelijke advocatenkosten) voortvloeiende uit: a) het 
gebruik door de klant van de Producten  en Diensten in toepassingen met een hoge risicofactor, met inbegrip van claims 
verband houdende met productaansprakelijkheid, dood of lichamelijk letsel, of schade aan eigendom, ongeacht of dergelijke claims 
geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op vermeende of daadwerkelijke nalatigheid van NINL. 

De klant erkent dat de klant verantwoordelijk is voor het controleren en valideren van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de 
Producten en Diensten op elk moment dat de Producten of Diensten worden geïntegreerd met de systemen of applicaties van de klant, 
met inbegrip van het geschikte ontwerp, verwerking, en veiligheidsniveau van een dergelijk systeem of applicatie. De klant moet 
gepaste voorzorgsmaatregelen nemen, waaronder mede begrepen het voorzien in back-up en shut-down/disaster recovery 
mechanismen, ter bescherming tegen defecten en/of storingen van Producten of Diensten op het moment dat de Producten of Diensten 
worden geïntegreerd in een systeem of applicatie van de klant. De klant accepteert verantwoordelijkheid en beschermt, vrijwaart en stelt 
NINL schadeloos voor alle schade (met in begrip van gevolgschade), verliezen, claims en juridische procedures (met inbegrip van 
gerechtelijke procedures, arbitrageprocedures en/of bestuursrechtelijke maatregelen) en kosten (inclusief redelijke advocatenkosten) 
voortvloeiende uit de integratie door de klant van de Producten en Diensten in de systemen en applicaties van de klant, ongeacht of 
dergelijke claims geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op vermeende of daadwerkelijke nalatigheid van NINL. 

17. OVERMACHT. NINL is in geen geval aansprakelijk voor een verplichting die niet nagekomen wordt, of voor te late levering, 
voor zover die te wijten is aan een oorzaak buiten zijn invloedssfeer, zoals onder meer doch niet beperkt tot overheidshandelen, 
terrorisme, een natuurramp, handelingen van een klant, transportproblemen, schaarste van elektriciteit of materialen, of 
arbeidsconflicten. In een dergelijk geval kan NINL de betreffende bestellingen annuleren zonder aansprakelijk te worden tegenover de 
klant. 

18. NALEVING. Export Compliance. Producten (waarmee, voor de toepassing van deze paragraaf, ook bedoeld wordt de 
software en technologie die behoort tot of geleverd wordt met een Product of Dienst) gekocht bij NINL zijn onderworpen aan de 
Amerikaanse Export Administration Regulations (15 CFR Part 730 en verder) afkomstig van de U.S. Department of Commerce's Bureau 
of Industry and Security ("BIS") (www.bis.doc.gov) en andere van toepassing zijnde Amerikaanse exportcontrole wetten en 
sanctieregels, met inbegrip van die uitgevaardigd door de U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) 
(www.treas.gov/ofac). Voorts zijn Producten die gedistribueerd zijn vanuit NI's distributiecentrum in Europa onderworpen aan 
Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad en de export of overdracht binnen de EU van deze Producten kan 
ook onderhevig zijn aan bijkomende vergunningverplichtingen krachtens Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en 
de Raad en de uitvoeringsverordeningen daarvan. Producten mogen niet geëxporteerd of hervervoerd worden naar enig land waar de 
Amerikaanse overheid sancties aan opgelegd heeft (momenteel vallen daaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, de Republiek Soedan en 
Syrië maar dit kan van tijd tot tijd veranderd worden door de Amerikaanse overheid). De klant staat ervoor in en garandeert dat hij de 
exportwetgeving en handelssancties betreffende alle toepasselijke landen zal naleven en dat hij geen Producten gekocht bij NINL zal  
exporteren, hervervoeren of overdragen zonder de vereiste toestemming(en) en/of vergunning(en), met inbegrip van een export- of 
herinvoer vergunning verleend door de Amerikaanse overheid, of zal exporteren naar een verboden bestemming of voor een verboden 
eindgebruik. Het kan voor Producten ook vereist zijn dat er een exportvergunning(en) verleend is door de betreffende overheden 
voordat de Producten geretourneerd worden aan NINL. De uitgifte van een offerte, een erkenning van verkooporder, of een Return 
Material Authorization ("RMA") door NINL is geen exportvergunning. De klant staat ervoor in en garandeert dat hij niet zonder meer niet 
in aanmerking komt of op enige andere manier beperkt is door Amerikaans of toepasselijk recht om producten te ontvangen en zal 
geen Producten exporteren, hervervoeren of verschaffen aan enig persoon of entiteit die op de OFAC's List of Specially Designated 
Nationals or on BIS's Denied Persons List, Entity List or Unverified List of enige andere lijst met beperkte partijen staat. NINL behoudt 
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zich het recht voor om, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens de klant, enige bestelling te weigeren en/of te 
annuleren wanneer, op welk moment dan ook, NINL vermoedt dat enige exportcontrole wetten of handelssancties geschonden kunnen 
worden. Zie ni.com/legal/export- compliance voor meer informatie, voor de aanvraag van het relevante importclassificatienummer 
(bijvoorbeeld HTS), het exportclassificatienummer (bijvoorbeeld ECCN), en voor andere import- en exportgegevens. 
Gegevensbescherming. De klant staat ervoor in en gaat ermee akkoord dat alle gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens 
van de klant, zijn vertegenwoordigers, werknemers of agenten) die verzameld zijn door NI met betrekking tot commerciële transacties 
met de klant (zoals naam, contactgegevens, titel, professionele achtergrond, expertise, productinteresses, etc.; hierna: de 
"klantgegevens") gegevens zijn die algemeen beschikbaar zijn voor bedrijven in de normale uitoefening van de bedrijfsuitvoering van de 
klant en die beschouwd worden als gegevens gerelateerd aan, en verschaft in de context van, de professionele activiteit van genoemde 
vertegenwoordigers, werknemers, agenten en de klant. De klant stemt er hierbij mee in, voor zichzelf en namens zijn 
vertegenwoordigers, werknemers en agenten, dat NI, overeenkomstig NI's privacyverklaring en toepasselijke wetten en regelgeving (i) 
zulke klantgegevens mag gebruiken voor account- en contractadministratie, voor veiligheidsdoeleinden en voor het ontwikkelen van de 
zakelijke relatie (met inbegrip van marketingcommunicatie betreffende Producten en Diensten die relevant zijn voor de klant), en (ii) 
zulke klantgegevens mag overdragen aan andere NI bedrijven met inbegrip van die bedrijven die buiten de Europese Economische 
Zone zijn gevestigd voor de doeleinden als beschreven onder (i) hiervoor. Klantenbescherming. De klant garandeert en stemt ermee in 
dat hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en dat hij geen consument is. In het geval dat de klant (ofwel als doorverkoper 
of als onderwijsinstelling) door NI is geautoriseerd om te distribueren (hetzij in ruil voor betaling hetzij gratis) of anderszins de Producten 
beschikbaar maakt (hetzij vanuit de klant hetzij anderszins) aan eindgebruikers die student zijn (of hobbyisten of andere private 
individuen), zal de klant alle toepasselijke wetten en regelgeving naleven die betrekking hebben op de distributie van Producten aan 
eindgebruikers, met inbegrip van alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming alsook wetten en regelgeving die 
van toepassing zijn op transacties met consumenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verschaffen van voldoende pre-
contractuele informatie en gebruiksinstructies aan consumenten, het naleven van regelgeving omtrent algemene voorwaarden met 
betrekking tot consumententransacties, het verstrekken van wettelijke garanties aan consumenten etc.), als dit van toepassing is. De 
klant zal NI vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheden, claims, met inbegrip van maar niet beperkt tot derdenclaims, 
kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke kosten voor advocaten) voortkomend uit het falen van de klant om zulke wetten en 
regelgeving na te leven. 

19. UPDATES. NINL behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, welke dan van 
kracht zullen zijn vanaf het moment dat er een gewijzigde versie is gepost op http://www.ni.com/legal/termsofsale/. Echter, de algemene 
voorwaarden die van kracht waren op het moment van aankoop zijn van toepassing op die aankoop van Producten of Diensten. 

20. BETAALMIDDELEN. De klant stemt ermee in dat in het geval dat (i) de Euro ophoudt het voornaamste officiële 
betaalmiddel te zijn in Nederland; of (ii) de Euro ophoudt het voornaamste officiële betaalmiddel te zijn in de Eurozone; alle betalingen 
voor Producten en Diensten gedaan zullen worden in USD. De toepasselijke wisselkoers zal bepaald worden door NINL met 
gebruikmaking van de officiële EUR/USD wisselkoers zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de datum dat de 
Europese Centrale Bank een publieke bekendmaking en/of een officiële publieke verklaring uitvaardigt dat de Euro ophoudt te bestaan 
als een officiël betaalmiddel van de Eurozone. In het geval dat de Euro ophoudt te bestaan als het voornaamste officiële betaalmiddel 
van Nederland zal de klantrekening (zoals beschreven onder 3.) en de daaraan verbonden kredietvoorwaarden van de klant 
automatisch geannuleerd worden en alle betalingen van de klant aan NINL zullen per direct opeisbaar worden. In zulke gevallen kan 
NINL per direct leveringen van Producten en het verlenen van Diensten staken of annuleren totdat al het geld dat de klant 
verschuldigd is aan NINL door NINL is ontvangen. De klant zal NINL vrijwaren en schadeloos stellen voor alle verliezen, kosten en 
uitgaven voortkomend uit of gerelateerd aan omstandigheden zoals genoemd onder (i) en (ii) van deze paragraaf. 

21. BEVESTIGING/RECHTSKEUZE. De klant erkent en bevestigt dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft ontvangen, 
daarvan kennis heeft genomen, begrijpt en zich gebonden acht aan de inhoud daarvan. Indien bepaalde rechten voortvloeiende uit 
deze Algemene Voorwaarden niet door NI worden uitgeoefend, mag dit niet worden opgevat als rechtsverwerking. Indien enige 
bepaling, term of gedeelte van de Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn (geheel of 
gedeeltelijk), zal dit de geldigheid van de overige bepalingen, delen en termen van de Algemene Voorwaarden niet aantasten. In dat 
geval, zullen partijen al het redelijke doen een nieuwe bepaling, term of gedeelte van de Algemene Voorwaarden te formuleren, die zo 
weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, term of gedeelte, in aanmerking 
nemende de inhoud en het doel van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede de overeenkomsten waarop zij 
van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit overeenkomsten voortvloeien waarop deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in Utrecht. 
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