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1.  DEFINITIES “Koper” betekent de persoon, firma of het bedrijf die of dat de Producten afneemt van de Koper; “Verkoper” betekent Oxford Immunotec Limited, een vennootschap 
opgericht in Engeland (vennootschapsnummer 4516079); "Contract" betekent elk contract tussen de Verkoper en de Koper voor de verkoop en koop van Producten, op welk Contract 
deze voorwaarden van toepassing zijn (en in welk Contract deze voorwaarden worden geacht te zijn ingebed); "Producten" betekent alle producten waarvoor in het Contract is 
overeengekomen dat deze worden geleverd door de Verkoper aan de Koper.  

2.  TOEPASSING VAN VOORWAARDEN  
2.1 Met inachtneming van artikel 2.2 wordt het Contract afgesloten onder deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden (met inbegrip van eventuele bepalingen of 

voorwaarden die de Koper verklaart toe te passen op grond van enig inkooporder, orderbevestiging, specificatie of ander document).  
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van Producten door de Verkoper; een afwijking van deze voorwaarden zal alleen van kracht zijn indien deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met een gevolmachtigde van de Verkoper. Voor alle duidelijkheid: de regiomanagers en verkoopvertegenwoordigers van de Verkoper 
zijn niet gemachtigd om een wijziging in voorwaarden overeen te komen en kunnen de Verkoper niet binden. 

2.3 Elke order voor Producten door de Koper bij de Verkoper wordt geacht een aanbod te zijn van de Koper om Producten af te nemen onder deze voorwaarden, ongeacht of de order 
van de Koper is ingediend voor of na ontvangst door de Koper van deze voorwaarden.  

2.4 Er zal geen Contract tot stand komen tenzij en voordat het aanbod van de Koper is aanvaard door de Verkoper. De Verkoper wordt geacht het aanbod te aanvaarden wanneer: de 
Verkoper de Producten aan de Koper levert of, indien zich dat eerder voordoet, een schriftelijke acceptatie van de order wordt uitgegeven door de Verkoper.  

2.5 Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen is, wordt voor elke order voor Producten die door de Koper wordt geplaatst (en indien die door de Verkoper wordt aanvaard) een apart 
Contract opgesteld. Een offerte is geldig voor de duur vermeld in de offerte, of, bij het ontbreken daarvan, slechts voor de duur van 30 dagen vanaf de datum van offerte, tenzij de 
Verkoper de offerte reeds heeft ingetrokken.  

3.  BESCHRIJVING  

3.1 De specificatie van de Producten is conform de actuele prijslijst c.q. offerte van de Verkoper.  
3.2 Alle (schriftelijke of mondelinge) verklaringen, tekeningen, beschrijvende materialen, specificaties en advertentiematerialen die door of namens de Verkoper zijn afgegeven en 

eventuele beschrijvingen of illustraties in de catalogi, brochures, website of andere locaties van de Verkoper worden afgegeven of gepubliceerd uitsluitend met het doel een globaal 
idee te geven van de daarin beschreven producten. Zij vormen geen onderdeel van het Contract.  

4.  LEVERING  
4.1 Tenzij anderszins overeengekomen met de Verkoper, vindt levering van de Producten plaats conform de DAP-leveringsconditie (Delivered At Place, Incoterms 2010) met het pand 

van de Koper als de plaats van bestemming (zoals bepaald in het Contract), met inachtneming van het doorberekenen van bepaalde kosten aan de Koper in overeenstemming met 
artikel 4.7 en op voorwaarde dat de Koper zijn verplichtingen op grond van artikel 6.2 nakomt. Het risico van de Producten gaat bij levering over op de Koper. 

4.2  Door de Verkoper aangegeven data voor levering van de Producten zijn geschatte leveringsdata. Indien er geen data zijn aangegeven, zal de levering binnen een redelijke termijn 
plaats vinden. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Producten in termijnen te leveren en de Koper zal dan dienovereenkomstig worden gefactureerd. De tijd van levering is niet 
van wezenlijke betekenis. 

4.3  Indien de Koper is overeengekomen een bepaalde hoeveelheid Producten af te nemen en levering van die Producten op afroep te bestellen gedurende een bepaalde periode, 
informeert hij de Verkoper op redelijke termijn van zijn leveringsbehoefte tijdens die periode. Indien de Koper niet de totale bepaalde hoeveelheid Producten in de betrokken periode 
afneemt, houdt dit een wezenlijke schending van dit Contract in, die niet hersteld kan worden.  

4.4  Indien om welke reden ook de Koper de levering van enig Product niet aanvaardt wanneer dit gereed is op de plaats van bestemming, of indien de Verkoper niet in staat is de 
Producten op tijd te leveren (op de plaats van bestemming) omdat de Koper niet de juiste instructies, documenten, vergunningen of machtigingen heeft verschaft:  

(a) worden de Producten geacht te zijn geleverd en ontvangen door de Koper op de plaats van bestemming; en  
(c) mag de Verkoper de Producten tot levering opslaan, waarbij de Koper alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven dient te betalen (met inbegrip van, zonder 
daartoe beperkt te zijn, opslag en verzekering).  

4.5 De Koper is verantwoordelijk en zorgt voor eigen rekening voor geschikte apparatuur en voldoende mankracht voor het lossen van de Producten op de plaats van bestemming.  
4.6 Indien de  Verkoper aan de Koper een grotere hoeveelheid Producten levert dan bepaald in het Contract, dan kan de Koper ervoor kiezen of te betalen voor deze Producten tegen het 

pro rata-tarief van het Contract of het overschot te retourneren aan de Verkoper voor rekening en risico van de Verkoper.  
4.7 Tenzij anderszins overeengekomen met de Verkoper zal de Verkoper de Koper naast de kosten van de Producten alle door Verkoper gemaakte kosten voor de verpakking van de 

Producten voor vervoer en voor het transporteren van de Producten van het pand van de Verkoper naar het pand van de Koper in rekening brengen en Koper is verplicht deze te 
betalen. Onder deze kosten waarvoor de Koper verantwoordelijk is vallen verpakkingskosten, eventuele liggelden en luchthavenbelastingen, havengelden en douanekosten en –
rechten, vrachtkosten, agentschapsprovisies en andere kosten die mogelijk worden gemaakt in verband met de Producten nadat de Verkoper de Producten voor vervoer gereed heeft 
gesteld op zijn bedrijfsvestiging.   

4.8 De Verkoper behoudt zich het recht voor om minimale bestelhoeveelheden en/of minimale behandelingskosten vast te stellen voor een Product.  
5.  NIET-LEVERING  
5.1 De omvang van een partij Producten zoals vastgelegd door de Verkoper bij verzending vanaf de bedrijfsvestiging van de Verkoper is afdoende bewijs van de door de Koper 

ontvangen hoeveelheid bij levering, tenzij de Koper afdoende bewijs van het tegendeel kan overleggen.  
5.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor een niet-levering van Producten of een levering van te weinig Producten (zelfs indien dat veroorzaakt is door nalatigheid van de Verkoper), 

tenzij de Verkoper binnen 5 werkdagen na de datum waarop de Producten bij de normale gang van zaken zouden zijn ontvangen, een schriftelijke mededeling daarvan ontvangt.   
5.3 Eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper voor niet-levering van Producten of levering van te weinig Producten zal naar keuze van de Verkoper beperkt zijn tot vervanging van de 

Producten binnen een redelijke termijn of het afgeven van een creditnota tegen het pro rata-tarief van het Contract over een eventueel uitgegeven factuur voor de betreffende 
Producten.  

6.  GOEDKEURING VAN REGELGEVENDE INSTANTIES  

6.1 Tenzij de Koper de Producten invoert in een land waar goedkeuring van regelgevende instanties speciaal verkregen is voor het Product, is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van 
de Koper om: 

(a) de Producten te testen en goed te keuren, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, het vaststellen dat de eigenschappen van de Producten voldoen aan alle 
wettelijke en regelgevende vereisten; en 

(b) waar nodig, alle plaatselijke en wettelijke goedkeuring en/of goedkeuring van regelgevende instanties voor het gebruik, de marketing of verkoop van de Producten te 
verkrijgen.  

6.2  Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om alle noodzakelijke importvergunningen te verkrijgen voor de invoer van de Producten in het rechtsgebied van de Koper of levering 
daarvan aan de Koper. De Koper zal verantwoordelijk zijn voor alle douanerechten, inklaringskosten, belastingen, bemiddelingskosten en andere bedragen in verband met de invoer 
en levering van de Producten. 

7.  RISICO/EIGENDOM  

7.1 De Producten zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering.   
7.2 Onverminderd artikel 7.4 gaat de eigendom van de Producten pas over op de Koper nadat de Verkoper alle aan hem verschuldigde bedragen (in contant geld of vrijgegeven gelden) 

heeft ontvangen met betrekking tot:   
(a) de Producten; en  
(b) alle andere bedragen die de Koper verschuldigd is of wordt aan de Verkoper om wat voor reden ook.   

7.3 Totdat de eigendom van de Producten is overgegaan op de Koper zal de Koper:  
(a) de Producten op fiduciaire basis onder zich houden als de bewaarnemer van de Verkoper;  
(b) de Producten gescheiden opslaan van alle andere goederen van de Koper of een derde (zonder kosten voor de Verkoper) op een zodanige wijze dat zij gemakkelijk te 
identificeren zijn als de eigendom van de Verkoper;  
(c) een merkteken of verpakking op of in verband met de Producten niet vernietigen, beschadigen of verdoezelen;  
(d) de Producten in een genoegzame staat houden en verzekerd houden namens de Verkoper voor diens volle prijs tegen alle risico’s naar de redelijke tevredenheid van de 
Verkoper. De Koper zal op verzoek het verzekeringsbewijs overleggen aan de Verkoper; en  
(e) de opbrengsten van de in artikel 7.3 (d) vermelde verzekering onder zijn beheer houden voor de Verkoper en deze niet vermengen met andere gelden of deze op een 
bankrekening in het rood storten.  

7.4 De eigendom van de Producten gaat alleen over op de Koper als de Koper de Producten in de normale gang van zijn bedrijfsvoering verkoopt. Om misverstanden te voorkomen: een 
dergelijke verkoop zal een verkoop van de eigendom van de Koper zijn namens de Koper zelf en de Koper zal handelen als de principaal bij het maken van een dergelijke verkoop. 

7.5 Het recht van de Koper op bezit van de Producten eindigt onmiddellijk als:  
(a) de Koper te maken heeft met een van de in artikel 13.2 (c) genoemde situaties; of  
(b) de Koper de intentie heeft (een van) de Producten te bezwaren of op een of andere manier (een van) de Producten wijzigt (behalve als voorzien in artikel 7.4).  

7.6 De Verkoper heeft het recht betaling voor de Producten te vorderen niettegenstaande dat de eigendom van (een van) de Producten niet is overgegaan van de Verkoper.    
7.7 De Koper geeft de Verkoper, zijn agenten en werknemers een onherroepelijke vergunning om te allen tijde een pand te betreden waar de Producten worden of kunnen worden 

opgeslagen teneinde deze te inspecteren, of, wanneer het recht tot bezit van de Koper is geëindigd, deze terug te halen.  
8.  PRIJS  
8.1 De prijs voor de Producten staat vermeld op de actuele prijslijst, orderbevestiging c.q. offerte van de Verkoper.  
8.2 De prijs voor de Producten is exclusief eventuele belasting toegevoegde waarde en voor zover van toepassing (tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen met een 

gevolmachtigde van de Verkoper) exclusief alle in artikel 4.7 beschreven kosten of lasten.  
8.3 Wanneer een order wordt geplaatst voor goederen met een totale factuurwaarde (exclusief BTW of andere in artikel 4.7 beschreven kosten en lasten) van minder dan £50 behoudt de 

Verkoper zich het recht voor £10 extra in rekening te brengen.  
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8.4 Alle geoffreerde of gefactureerde prijzen excl. BTW en alle andere in artikel 4.7 beschreven lasten (“de Nettoprijs”) omvatten de volgende niet-onderhandelbare lasten die van 
toepassing zijn op alle gevallen zonder uitzondering en die in totaal 31,5% van de Nettoprijs bedragen: (a) training; (b) technische ondersteuning; (c) werkzaamheden klantenservice; 
en (d) productaansprakelijkheidsverzekering.  

9.  BETALING  

9.1 De Verkoper zal de Koper factureren voor de Producten alsmede voor eventuele andere op grond van artikel 8 verschuldigde bedragen op het moment van of na verzending vanaf het 
pand van de Verkoper.  

9.2 De Koper zal het op grond van artikel 9.1 gefactureerde bedrag betalen in de op de factuur aangegeven munteenheid in contant geld of vrijgegeven gelden binnen 30 dagen na de 
factuurdatum. Het tijdstip van betaling is van wezenlijke betekenis.  

9.3 Alle op grond van het Contract aan de Verkoper verschuldigde betalingen worden terstond bij beëindiging van het Contract opeisbaar ongeacht enige andere bepaling.  
9.4 De Koper zal alle op grond van het Contract verschuldigde betalingen doen in de op de factuur aangegeven munteenheid zonder aftrek, hetzij middels verrekening, tegenvordering, 

korting, ontheffing of anderszins, tenzij specifiek anderszins schriftelijk overeengekomen met een gevolmachtigde van de Verkoper.  
9.5 In geval van te late betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor om rente op dergelijke bedragen te vorderen op dagelijkse basis tegen een tarief gelijk aan 8% van de dan 

geldende officiële beleningsrente van de Bank of England, en de Koper stemt ermee in deze rente te betalen.  
9.6 De Verkoper behoudt zich het recht voor om: (a) voorafbetaling te eisen, (b) verzending te weigeren totdat de volledige betaling is ontvangen, en/of (c) te weigeren te leveren.  
9.7 De Verkoper is gerechtigd de prijs te verhogen om de aanvullende kosten te dekken die zijn gemaakt wegens variatie of vertraging in levering die zich voordeed als gevolg van 

instructies van de Koper.  
10.  KWALITEIT  
10.1 De Verkoper zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om te verzekeren (met inachtneming van de andere bepalingen van deze voorwaarden) dat bij levering de Producten in 

alle essentiële opzichten voldoen aan hun specificaties gedurende 6 maanden na hun levering.  
10.2 De Verkoper is alleen aansprakelijk voor een schending van artikel 10.1 indien:  

(a) de Koper schriftelijke mededeling van het defect doet aan de Verkoper (en in het bijzonder, als blijkt dat een dergelijk defect mogelijk het gevolg is van schade tijdens 
vervoer, aan de vervoerder) binnen 14 dagen na het moment dat de Koper het defect ontdekt of had moeten ontdekken, waarbij een dergelijke mededeling nauwkeurig het 
defect en het aantal Producten dat door het defect is aangetast, dient te specificeren;  
(b) de Verkoper een redelijke kans wordt geboden na ontvangst van de mededeling om dergelijke Producten te onderzoeken en, indien de Verkoper daarom verzoekt, de 
Koper dergelijke Producten op kosten van de Verkoper terugstuurt naar de bedrijfsvestiging van de Verkoper voor onderzoek;   
(c) de Koper niet verder gebruik maakt van dergelijke Producten na het doen van een dergelijke mededeling;  
(d) het defect niet is ontstaan omdat de Koper niet de mondelinge of schriftelijke instructies ten aanzien van opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van de 
Producten heeft opgevolgd, of (indien deze instructies ontbreken) niet de goede handelspraktijk heeft gevolgd; en 
(e) de Koper dergelijke Producten niet zonder schriftelijke instemming van de Verkoper heeft gewijzigd, gerepareerd of vernietigd.  

10.3 Onverminderd artikel 10.2 zal de Verkoper, indien de Producten niet voldoen aan hun specificatie in alle essentiële opzichten, naar eigen keuze de Producten (of het gebrekkige 
onderdeel) repareren of vervangen of de prijs van de Producten tegen het pro rata-tarief van het Contract terugstorten, mits de Koper, indien de Verkoper daarom verzoekt, de 
Producten of de delen van de Producten die defect zijn, voor rekening van de Verkoper terug zal sturen naar de Verkoper.  

10.4 Indien de Verkoper voldoet aan artikel 10.3, zal hij geen verdere aansprakelijkheid hebben voor een schending van artikel 10.1 met betrekking tot dergelijke Producten.   
10.5 Eventuele vervangen Producten zullen het eigendom zijn van de Verkoper en eventuele gerepareerde of vervangende Producten vallen onder de dekking van artikel 10.1 gedurende 

6 maanden na hun levering.   
11.  INTELLECTUELE EIGENDOM  

11.1 Indien specificaties en ontwerpen voor de Producten zijn geleverd door de Koper, berusten de intellectuele eigendomsrechten op die ontwerpen en specificaties bij de Koper.  
11.2 De levering van de Producten door de Verkoper zal niet geacht worden de Koper welke rechten dan ook te geven met betrekking tot eventuele intellectuele eigendomsrechten die de 

Verkoper in verband met de Producten bezit, gebruikt of geniet.  
12.  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID  

12.1 Geen van de bepalingen in deze voorwaarden heeft de strekking de aansprakelijkheid van de Verkoper voor overlijden of persoonlijk letsel dat het gevolg is van zijn nalatigheid, of 
voor door hem gepleegde fraude op welke manier dan ook uit te sluiten of te beperken.  

12.2 Onverminderd artikel 12.1 is de Verkoper onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk (hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of 
anderszins) krachtens of in verband met het Contract voor:  

(a) indirecte, speciale of gevolgschade of verlies van welke aard ook;  
(b) verspilde of verloren tijd van het management of van andere werknemers, verlies van winst, contracten of zaken, verlies van goodwill of verlies van voorziene 
besparingen; of  
(c) eventuele toegenomen kosten of uitgaven.  

12.3 Onverminderd artikel 12.1 zal de Verkopers maximale totale aansprakelijkheid (hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins) 
krachtens of in verband met het Contract niet meer bedragen dan de totale prijs van de Producten die op grond van het Contract aan de Koper zijn geleverd.  

12.4 De uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract treden in de plaats van alle garanties, voorwaarden, bepalingen, verklaringen, toezeggingen en verplichtingen die door de wet, 
gemeenrecht, gewoonte, handelsgebruik, handelswijze of anderszins verondersteld worden, en die voor zover toegestaan door de wet zoveel mogelijk worden uitgesloten.  

13.  BEËINDIGING/OPSCHORTING  
13.1 Indien de Koper geen betaling doet aan de Verkoper op de vervaldag op grond van het Contract of enig ander tussen de Koper en Verkoper afgesloten contract, is de Verkoper 

gerechtigd eventuele verdere leveringen aan de Koper zonder aansprakelijkheid jegens de Koper op te schorten.  
13.2 De meest gerede partij (de “eerste partij”) kan dit Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke mededeling van opzegging te doen aan de andere partij (de 

“tweede partij”), zonder dat een verplichting tot compensatie of schadevergoeding jegens de tweede partij ontstaat en zonder afbreuk te doen aan eventuele opgebouwde rechten of 
herstelmaatregelen van elk der partijen, indien:  

(a) de tweede partij een wezenlijke schending begaat van (een van) deze voorwaarden die niet vatbaar is voor herstel;  
(b) een wezenlijke schending begaat van (een van) deze voorwaarden die vatbaar is voor herstel maar niet hersteld wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke 
mededeling van de eerste partij waarin de schending wordt gespecificeerd en herstel wordt verzocht; of  
(c) er een curator, bewindvoerder, beheerder of vergelijkbare functionaris over de tweede partij of over enig deel van haar ondernemingen of activa is aangesteld of er een 
procedure is gestart of stappen zijn genomen met het oog op het liquideren van de tweede partij (anders dan voor een bonafide regeling van een solvabele fusie of sanering) 
of er zich omstandigheden voordoen die een bevoegde rechter het recht geeft een bevel daartoe uit te doen gaan of indien de tweede partij een bevel tot onderbewindstelling 
krijgt of een vrijwillige regeling met haar crediteuren treft of haar onderneming staakt of dreigt te staken of niet in staat is haar schulden te betalen of volgens artikel 123 van 
de Faillissementswet 1986 geacht wordt niet in staat te zijn haar schulden te betalen of indien de houder van enige borgtocht over alle of nagenoeg alle activa van de tweede 
partij stappen onderneemt om die borgtocht te doen gelden, of indien de tweede partij te maken heeft met of onderworpen is aan een vergelijkbare omstandigheid, wet of 
procedure in enig rechtsgebied.  

14. ZORGPLICHT VAN DE KOPER  
14.1 De Producten, met name de chemicaliën, kunnen gevaarlijk zijn indien ze niet op de juiste wijze worden gebruikt of opgeslagen en niet de passende voorzorgsmaatregelen zijn 

genomen. De Koper komt daarom overeen dat hij alle stappen zal nemen die redelijkerwijs praktisch of gebruikelijk zijn om een dergelijk risico voor de gezondheid en/of veiligheid 
waartoe gebruik van de Producten aanleiding kan geven, uit te sluiten of te verminderen.  

14.2 De Koper vrijwaart de Verkoper tegen alle vorderingen, procedures, kosten, verliezen, schaden of aansprakelijkheden als gevolg van een eventueel nalaten door de Koper of enig 
ander persoon die het beheer heeft van de Producten, om die stappen te nemen of om te zorgen dat aan de in artikel 14.1 genoemde plichten wordt voldaan, of anderszins als 
gevolg van een handelen of nalaten van de Koper.  

15. OVERDRACHT De Koper mag zijn rechten of plichten op grond van het Contract of enig deel daarvan niet zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de Verkoper 

overdragen. De Verkoper mag het Contract of enig deel daarvan overdragen aan een persoon, firma of bedrijf.  
16. OVERMACHT De Verkoper behoudt zich het recht voor om de leveringsdatum uit te stellen of het Contract te annuleren of het door de Koper bestelde volume Producten te 

verminderen (zonder aansprakelijkheid jegens de Koper) indien hij verhinderd of vertraagd wordt in de uitvoering van zijn bedrijf door omstandigheden die in redelijkheid buiten de 
macht van de Verkoper liggen.  De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn jegens de Koper op grond van het Contract en geen contractbreuk plegen voor zover hij verhinderd of 
vertraagd wordt bij de uitvoering van zijn verplichtingen of bedrijf door daden, gebeurtenissen, nalatigheden of ongevallen die in redelijkheid buiten zijn macht liggen. 

17. ALGEMEEN  

17.1 De Koper voldoet aan alle relevante regelgevende vereisten in verband met de Producten, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, die vereisten in verband met 
vergunningen, distributie en opslag. Voorts verbindt de Koper zich ertoe een passende, bijgewerkte en nauwkeurige administratie te onderhouden opdat de onmiddellijke 
terugroeping van partijen Producten mogelijk is.  

17.2 Geen een van de rechten of herstelmaatregelen van de Verkoper op grond van het Contract doet afbreuk aan eventuele andere rechten of herstelmaatregelen van de Verkoper op 
grond van het Contract of anderszins.  

17.3 Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen aangaande het onderwerp daarvan. Elke partij erkent dat zij niet het Contract is aangegaan op basis van enige 
garantie, verklaring, mededeling, overeenkomst of toezegging behoudens diegene die uitdrukkelijk zijn uiteengezet in het Contract.  

17.4 Indien een partij nalaat een verplichting van de andere partij af te dwingen of dit uitstelt, of een recht op grond van het Contract niet uitoefent of dit uitstelt, heeft dit nalaten of dit 
uitstel geen invloed op hun recht om die verplichting af te dwingen en houdt dit niet een afstandsverklaring in van dat recht. Een afstandsverklaring door een partij van enige 
bepaling van het Contract houdt niet, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt gesteld, een afstandsverklaring in van die bepaling bij een toekomstige gelegenheid.  

17.5 Geen enkel persoon die geen partij is bij het Contract heeft enig recht de variatie of annulering van enige bepaling van het Contract of de beëindiging daarvan te voorkomen, en 
geen enkel persoon die geen partij is bij het Contract mag een door het Contract aan hem toegekend voordeel doen gelden, tenzij het Contract hierin uitdrukkelijk anderszins 
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voorziet.  
17.6 Het Contract en eventuele geschillen of claims die voortvloeien uit of zich voordoen in verband met het Contract zullen worden beheerst en uitgelegd volgens Engels recht. De 

Engelse rechters hebben de exclusieve bevoegdheid om een geschil dat is voortgevloeid uit of kan voortvloeien uit of in verband met het Contract te beslechten; de partijen hebben 
wel het recht een procedure aanhangig te maken voor een voorlopige voorziening of verlof voor conservatoir beslag (inclusief voor een kort geding) in elke jurisdictie.  

18. MEDEDELINGEN  
18.1 Alle mededelingen tussen de partijen op grond van het Contract moeten schriftelijk zijn en persoonlijk bezorgd worden, voldoende gefrankeerd verstuurd worden, voldoende betaald 

verzonden worden via een overnight koeriersservice of via fax gestuurd worden:  
(a) (in geval van communicatie richting de Verkoper) aan zijn statutaire adres of een ander adres als medegedeeld aan de Koper door de Verkoper ter attentie van de 
Secretaris van de vennootschap; of  
(b) (in geval van communicatie richting de Koper) aan het statutaire adres van de geadresseerde (indien het een vennootschap betreft) of (in alle andere gevallen) aan een 
adres van de Koper vastgelegd in enig document dat onderdeel vormt van het Contract of een ander adres dat door de Koper aan de Verkoper wordt medegedeeld.  

18.2 Communicaties worden geacht te zijn ontvangen:  
(a) indien verstuurd per voldoende gefrankeerde post, 3 dagen (exclusief zaterdagen, zondagen, algemene vrije dagen en feestdagen) na verzending (exclusief de dag van 
verzending);  
(b) indien persoonlijk overhandigd, op de dag van levering;  
(c) indien verzonden per overnight koeriersservice, op het moment van levering indien bevestiging van levering wordt ontvangen of, als dat eerder is, 2 dagen na deponering 
bij de koeriersservice (exclusief de dag van deponering); en    
(d) indien gestuurd via fax, op het moment van verzending als bevestiging van een succesvolle verzending wordt ontvangen, tenzij de fax gestuurd is na 4 uur ’s middags op 
een werkdag, in welk geval zij zullen worden geacht te zijn ontvangen op de volgende werkdag.  

 


