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CONDITIONS OF SALE - PSS 
 

 

Honeywell Productivity Solutions B.V.  
(The Netherlands) 
Terms and Conditions of Sale 

Honeywell Productivity Solutions B.V. (Nederland) 
Verkoopvoorwaarden 

1.   Applicability. Purchase orders placed by Company (“Order”) for the purchase of: (a) 
products, including without limitation, end items, line replaceable units and components 
thereof and those returned for repair, overhaul, or exchange (collectively referred to as 
“Products”) or, (b) services to support a defined customer requirement (“Services”) will be 
governed solely by these conditions of sale (“Agreement”), unless and to the extent that a 
separate contract is executed between Company and Honeywell. Company is defined as the 
procuring party and Company and Honeywell are collectively referred to as the “Parties” and 
individually as a “Party.” This Agreement will apply to all Orders for Products or Services 
whether or not this Agreement is referenced in the Order. In the event a separate contract 
incorporating this Agreement is executed between the Parties, where applicable, references 
to “Order” within this Agreement may refer to the contract between the Parties.   
 
 
 
 
2.  Purchase Orders. Orders are non-cancelable, including any revised and follow-on Orders, 
and will be governed by the terms of this Agreement.  Orders will specify: (a) Order number, 
(b) Honeywell's Product part number or quotation number as applicable, including a general 
description of the Product; (c) requested delivery dates; (d) applicable price; (e) quantity; (f) 
location to which the Product is to be shipped; and (g) location to which invoices will be sent 
for payment. Purchase orders are subject to acceptance by Honeywell.  Honeywell's 
acknowledgment of receipt of an Order will not constitute acceptance. Any Orders provided 
under this Agreement are for the purpose of identifying the information in (a) through (g), 
above. Unless expressly agreed to in writing by Honeywell, any terms conflicting with the 
terms of this Agreement will not apply and any terms or conditions attached to or 
incorporated in such Orders will have no force or effect. 
 
 
 
3.  Delivery. Delivery terms are EX Works (EXW Incoterms 2020), Honeywell’s facility except 
that Honeywell is responsible for obtaining the export license.  Company is responsible for all 
duties, taxes, and other charges payable upon export.  Honeywell will schedule delivery in 
accordance with its standard lead time unless the Order states a later delivery date or 
Honeywell otherwise agrees in writing.  If Honeywell prepays charges for transportation or 
any special routing, packing, labelling, handling, or insurance requested by Company, 
Company will reimburse Honeywell upon receipt of an invoice for those charges.  Title will 
pass to Company upon full payment. 
 
 
 
4.  Shipping. Honeywell shall use reasonable efforts to ship Products to Company in 
accordance with the shipment schedule provided to Honeywell by Company.  Honeywell 
reserves the right to ship Products as early as five (5) business days prior to the requested 
shipment date in order to accommodate Honeywell’s overall shipment schedules.  
Notwithstanding the foregoing and without limiting the generality of Section 10 below, 
Honeywell shall not be liable for damages of any kind as a result of a delay in shipment for 
any reason. 
 
Except as provided above, Company shall not be entitled to change a previously requested 
shipment date or cancel an order for any Products except with Honeywell’s prior express 
written consent, which consent shall be in Honeywell’s sole discretion.  If Honeywell gives its 
consent pursuant to the preceding sentence but the Products involved have already been 
shipped to Company, then: (1) Company shall return the Products to Honeywell and pay all 
related shipping, handling, customs and insurance charges (for both shipping the Products 
to Company and returning the Products to Honeywell); and (2) Company may be charged by 
Honeywell a restocking fee to cover rework and handling fees. 
  
 
 
 
5.   Performance of Services All Services will be performed Monday through Friday, 8:00 
a.m. - 4:30 p.m. Local time based on the Honeywell Service Center location, excluding 

1.   Toepasselijkheid. Door Vennootschap geplaatste inkooporders ("Order") voor de 
aankoop van: (a) producten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, eindartikelen, 
regulier vervangbare componenten of onderdelen daarvan en voor reparatie, revisie of 
omruil geretourneerde producten (gezamenlijk aangeduid als "Producten") of (b) diensten 
ter ondersteuning van een bepaalde klantwens ("Diensten") worden uitsluitend beheerst 
door deze verkoopvoorwaarden ("Overeenkomst"), tenzij en voor zover een afzonderlijke 
overeenkomst wordt ondertekend tussen Vennootschap en Honeywell. Onder Vennootschap 
wordt verstaan de inkopende partij, en Vennootschap en Honeywell worden hierna 
gezamenlijk genoemd: "Partijen" en ieder afzonderlijk: "Partij". Deze Overeenkomst is van 
toepassing op alle Orders voor Producten of Diensten, ongeacht of deze Overeenkomst in de 
Order wordt genoemd. Indien tussen Partijen een afzonderlijke overeenkomst wordt 
ondertekend waarin deze Overeenkomst is opgenomen, kunnen in voorkomend geval 
verwijzingen naar "Order" in deze Overeenkomst verwijzen naar de overeenkomst tussen 
Partijen.   
 
2.  Inkooporders. Orders, waaronder eventuele herziene en vervolgorders, zijn niet-
opzegbaar en worden beheerst door de voorwaarden van deze Overeenkomst.  Een Order 
bevat de volgende informatie: (a) Ordernummer, (b) artikelcode van het Product of 
offertenummer van Honeywell, zoals van toepassing, met daarbij een algemene beschrijving 
van het Product; (c) gewenste leverdata; (d) geldende prijs; (e) hoeveelheid; (f) locatie 
waarnaar het Product verzonden dient te worden; en (g) locatie waarnaar facturen voor 
betaling worden verzonden. Alle inkooporders zijn onder voorbehoud van acceptatie door 
Honeywell.  De ontvangstbevestiging door Honeywell van een Order houdt geen acceptatie 
in. Orders die ingevolge deze Overeenkomst worden verstrekt, dienen ter vaststelling van de 
informatie onder (a) tot en met (g) hierboven. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
overeengekomen door Honeywell, zijn alle voorwaarden die in strijd zijn met de voorwaarden 
van deze Overeenkomst uitgesloten en hebben voorwaarden die aan dergelijke Orders zijn 
verbonden of daarin zijn opgenomen geen kracht of werking. 
 
3.  Levering. Leveringsvoorwaarden zijn af fabriek (EXW Incoterms 2020), bij Honeywells 
locatie met dien verstande dat Honeywell verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de 
exportvergunning.  Vennootschap is verantwoordelijk voor alle rechten, belastingen en 
andere heffingen die verschuldigd zijn bij export.  Honeywell zal de levering in 
overeenstemming met haar standaard doorlooptijd plannen, tenzij de Order een latere 
leveringsdatum vermeldt of Honeywell hiermee anderszins schriftelijk akkoord gaat.  Indien 
Honeywell vooraf kosten betaalt voor vervoer of een speciale route, verpakking, etikettering, 
afhandeling of verzekering zoals verzocht door Vennootschap, zal Vennootschap Honeywell 
deze kosten vergoeden na ontvangst van een factuur.  De eigendom gaat over op het Bedrijf 
na volledige betaling. 
 
4.  Verzending. Honeywell zal redelijke inspanningen leveren om Producten naar 
Vennootschap te verzenden in overeenstemming met het door Vennootschap aan Honeywell 
verstrekte verzendschema.  Honeywell behoudt zich het recht voor om Producten reeds vijf 
(5) werkdagen voorafgaand aan de gevraagde verzenddatum te verzenden om te voldoen 
aan Honeywells algehele verzendplanning.  Niettegenstaande het voorgaande en zonder de 
algemene strekking van onderstaand artikel 10 te beperken, is Honeywell niet aansprakelijk 
voor schade van welke aard dan ook als gevolg van een vertraging in de verzending om welke 
reden dan ook. 
Behalve zoals hiervoor is bepaald, is Vennootschap niet gerechtigd een eerder aangevraagde 
verzenddatum te wijzigen of een Order voor Producten te annuleren, behalve met de 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Honeywell, welke toestemming 
Honeywell geheel naar eigen inzicht kan geven.  Indien Honeywell haar toestemming geeft 
op grond van de voorgaande zin, maar de betrokken Producten reeds naar Vennootschap 
zijn verzonden, dan: (1) zal Vennootschap de Producten aan Honeywell retourneren en alle 
bijbehorende kosten voor verzending, afhandeling, douane en verzekering betalen (voor 
zowel het verzenden van de Producten naar Vennootschap als voor het retourneren van de 
Producten aan Honeywell); en (2) kan Vennootschap door Honeywell een vergoeding voor 
voorraadaanvulling in rekening worden gebracht ter dekking van herstel- en 
administratiekosten. 
 
5.   Uitvoering Diensten Alle Diensten worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.00 en 16.30 uur lokale tijd op basis van de locatie van het Honeywell Service 
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applicable holidays.  If Company requests Services outside such time, charges for overtime 
and additional expenses will be billed to and pre-paid by Company.  Services are limited to 
attempting to restore the Products to working condition. Company will promptly notify 
Honeywell of any malfunction or request for service for any of the Products covered under 
this Agreement.  Honeywell is not obligated to provide Services that result in a significant 
betterment or capital improvement to the Products covered hereunder. Honeywell reserves 
the right to discontinue Services or refuse to perform any Services, in its sole and 
commercially reasonable discretion (i) due to Honeywell’s inability to support a Product after 
a required component is no longer available for purchase on a commercially reasonable 
basis,  (ii) after a Product has reached its End of Service date, or (iii) Product has been 
subjected to excessive and chronic abuse that is not successfully corrected by a  joint 
Honeywell/Company remediation plan. Product servicing shall not serve to extend the term 
of the Product warranty.  Honeywell may provide the Services at Honeywell owned Service 
Centers or Honeywell Authorized Service Centers at Honeywell’s discretion. 
 
 
 
Detailed descriptions of the applicable Coverage are set forth in the applicable Service 
Description found at: www.Honeywellaidc.com/agreements. 
Service Coverage is subject to Company’s prepayment of non-refundable Service Fees.   
Honeywell shall not be obligated to perform Services if applicable Service Fees and charges 
are not timely paid, and Honeywell has the right to suspend Services until its receipt of the 
applicable Service Fees and other Service Charges and amounts due to Honeywell.  
Honeywell’s suspension of Services shall not extend the Term of Service Coverage.  If 
Company wishes to receive Services, if available, Fees will be charged in accordance with the 
applicable prices published by Honeywell from time to time.  Service Fees and charges are 
non-refundable. 
 
Company warrants that all Products are in working condition as of the Effective Date of this 
Agreement stated on the cover page. Honeywell may require Product to be inspected at 
current on-site inspection rates prior to coverage being offered or effective if Product is not 
new or has not been continuously covered by a Honeywell service contract. If remedial 
repairs are required, Honeywell will provide a cost estimate at current parts and labor rates or 
at current flat rate repair rates. Such repairs must be completed before Product can be 
covered under this Agreement.  
Company agrees to provide a suitable environment for the Product as specified by 
Honeywell, and when Services are provided at Company site, to provide Honeywell full and 
safe access to the Product.   
 
 
The Term of Service Coverage is twelve months from the Effective Date, unless another 
period is specified on the cover page or otherwise agreed by the parties pursuant to a fully 
executed agreement for Services.  Service Coverage may be terminated by Honeywell for 
convenience upon thirty days advance written notice. 
 
6.   Acceptance. (a) Products: Products are presumed accepted unless Honeywell receives 
written notice of rejection from Company explaining the basis for rejection within 30 
calendar days after delivery. Company must disposition rejected Product in accordance with 
Honeywell’s written instructions.  Honeywell will have a reasonable opportunity to repair or 
replace rejected Products, at its option.  Subject to the terms of the article titled “Taxes”, 
Honeywell assumes shipping costs in an amount not to exceed actual reasonable direct 
freight charges to Honeywell's designated facility for the return of properly rejected 
Products.  Company will provide copies of freight invoices to Honeywell upon request.  The 
Party initiating shipment will bear the risk of loss or damage to Products in transit.  If 
Honeywell reasonably determines that rejection was improper, Company will be responsible 
for all expenses caused by the improper rejection. (b) Services: Company will inspect 
Services within 10 calendar days after delivery or completion of Services, as applicable. 
Services will be deemed accepted unless Honeywell receives written notice of rejection 
explaining the basis for rejection within such time. Honeywell will be afforded a reasonable 
opportunity to correct or re-perform rejected Services, which shall be Company’s sole and 
exclusive remedy for unaccepted Services by Company.  Company further agrees that partial 
or beneficial use of the work by Company prior to final inspection and acceptance will 
constitute acceptance of the work under this Agreement. If Honeywell reasonably 
determines that rejection was improper, Company will be responsible for all expenses caused 
by the improper rejection. 
 
 
 
 
 

Center, met uitzondering van toepasselijke feestdagen.  Indien Vennootschap buiten die tijd 
om Diensten verzoekt, zullen de kosten voor overwerk en bijkomende kosten in rekening 
worden gebracht bij Vennootschap en door Vennootschap vooraf worden betaald.  Diensten 
zijn beperkt tot het trachten de Producten weer operationeel te maken. Vennootschap zal 
Honeywell onmiddellijk op de hoogte stellen van een storing of serviceverzoek voor een van 
de Producten die onder deze Overeenkomst vallen.  Honeywell is niet verplicht Diensten te 
leveren die leiden tot een aanzienlijke verbetering of waardevermeerdering van de onder 
deze Overeenkomst vallende Producten. Honeywell behoudt zich het recht voor Diensten 
stop te zetten of te weigeren Diensten uit te voeren, geheel naar eigen, commercieel redelijk 
inzicht (i) vanwege Honeywells onvermogen een Product te ondersteunen doordat een 
benodigd onderdeel niet langer op commercieel redelijke basis beschikbaar is voor aankoop, 
(ii) nadat een Product het einde van de levensduur heeft bereikt, of (iii) er buitensporig en 
stelselmatig misbruik van een Product is gemaakt en dat misbruik niet succesvol met een 
gezamenlijk herstelplan van Honeywell/Vennootschap ongedaan kan worden gemaakt. 
Productservice dient niet ter verlenging van de looptijd van de Productgarantie.  Honeywell 
kan de Diensten geheel naar eigen inzicht leveren in haar eigen Service Centers of in 
Honeywell Authorized Service Centers. 
Gedetailleerde omschrijvingen van de geldende Dekking staan vermeld in de van toepassing 
zijnde Dienstenomschrijving, te vinden op: www.Honeywellaidc.com/agreements. 
Servicedekking is onder voorbehoud van vooruitbetaling door Vennootschap van niet-
restitueerbare Servicevergoedingen.   Honeywell is niet verplicht Diensten uit te voeren 
indien toepasselijke Servicevergoedingen en kosten niet tijdig worden betaald, en Honeywell 
heeft het recht Diensten op te schorten tot de ontvangst van de toepasselijke 
Servicevergoedingen en andere Servicekosten en bedragen die aan Honeywell verschuldigd 
zijn.  Opschorting van Diensten door Honeywell leidt niet tot verlenging van de 
Serviceperiode.  Indien Vennootschap Diensten wenst te ontvangen, worden, indien deze 
beschikbaar zijn, Vergoedingen in rekening gebracht in overeenstemming met de 
toepasselijke prijzen die van tijd tot tijd door Honeywell worden gepubliceerd.  
Servicevergoedingen en -kosten zijn niet restitueerbaar. 
Vennootschap garandeert dat alle Producten operationeel zijn per de Ingangsdatum van 
deze Overeenkomst zoals vermeld op het voorblad. Honeywell kan verlangen dat het Product 
tegen geldende tarieven voor keuring ter plaatse wordt geïnspecteerd voordat de dekking 
wordt aangeboden of van kracht wordt indien het Product niet nieuw is of niet continu 
gedekt is door een servicecontract van Honeywell. Indien herstelreparaties noodzakelijk zijn, 
zal Honeywell een kostenraming verstrekken op basis van geldende prijzen van onderdelen 
en arbeidsloon, of de geldende vaste kosten voor reparatie. Dergelijke reparaties moeten 
worden voltooid voordat het Product onder de dekking van deze Overeenkomst valt.  
Vennootschap stemt ermee in een geschikte omgeving te bieden voor het Product zoals 
bepaald door Honeywell, en, wanneer Diensten bij Vennootschap op locatie worden geleverd, 
om Honeywell volledige en veilige toegang tot het Product te bieden.   
De Serviceperiode is twaalf maanden vanaf de Ingangsdatum, tenzij op het voorblad een 
andere periode is vermeld of anderszins door Partijen is overeengekomen op grond van een 
volledig ondertekende overeenkomst voor Diensten.  De Servicedekking kan door Honeywell 
schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen. 
 
6.   Aanvaarding. (a) Producten: Producten worden geacht te zijn aanvaard tenzij Honeywell 
binnen 30 kalenderdagen na levering schriftelijke kennisgeving van afwijzing van 
Vennootschap ontvangt waarin de grondslag voor afwijzing wordt toegelicht. Vennootschap 
dient het afgewezen Product ter beschikking te stellen in overeenstemming met de 
schriftelijke instructies van Honeywell.  Honeywell heeft naar eigen keuze een redelijke 
mogelijkheid om afgewezen Producten te repareren dan wel te vervangen.  Met 
inachtneming van de voorwaarden van het artikel "Belastingen" neemt Honeywell de 
verzendkosten voor haar rekening voor een bedrag niet hoger dan de werkelijke en redelijke 
kosten voor rechtstreeks vervoer naar de door Honeywell aangewezen locatie voor het 
retourneren van naar behoren afgewezen Producten.  Vennootschap verstrekt Honeywell op 
verzoek afschriften van facturen voor vrachtvervoer.  Het risico van verlies van of schade aan 
Producten tijdens vervoer is voor rekening van de Partij die opdracht geeft tot verzending.  
Indien Honeywell in redelijkheid bepaalt dat de afwijzing niet naar behoren was, zijn alle 
kosten als gevolg van de onjuiste afwijzing voor rekening van Vennootschap. (b) Diensten: 
Vennootschap inspecteert Diensten binnen 10 kalenderdagen na levering of afronding van 
Diensten, al naargelang wat van toepassing is. Diensten worden geacht te zijn aanvaard, 
tenzij Honeywell binnen die termijn een schriftelijke kennisgeving van afwijzing ontvangt 
waarin de grondslag voor afwijzing wordt toegelicht. Honeywell wordt in redelijkheid in de 
gelegenheid gesteld afgewezen Diensten te corrigeren of opnieuw uit te voeren, hetgeen het 
enige en exclusieve herstelmiddel van Vennootschap is voor niet-aanvaarde Diensten door 
Vennootschap.  Vennootschap stemt er voorts mee in dat het gedeeltelijk of nuttig gebruik 
van het werk door Vennootschap voorafgaand aan de definitieve inspectie en aanvaarding, 
aanvaarding van het werk ingevolge deze Overeenkomst inhoudt. Indien Honeywell in 
redelijkheid bepaalt dat de afwijzing niet naar behoren was, zijn alle kosten als gevolg van de 
onjuiste afwijzing voor rekening van Vennootschap. 
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7.   Changes. Honeywell may, without notice to Company, incorporate changes to Products 
that do not alter form, fit, or function.  Honeywell may, at its sole discretion, also make such 
changes to Products previously delivered to Company.  
Company may request changes to the scope of this Agreement subject to written 
acceptance by Honeywell. Honeywell will inform Company if the change causes a price 
modification or a schedule adjustment. The change will be effective and Honeywell may 
begin performance upon the Parties’ authorized signature of the change order. 
 
 
 
8.   Prices. Prices for each Product will be priced at the price in effect on the date of 
Honeywell’s Order acknowledgement, contingent upon the requested delivery date must be 
before the end of the subsequent year. Pricing may not be available if the published lead-
time results in a delivery date beyond the subsequent year, in which case Company will 
update the Order to reflect applicable year pricing as soon as such pricing becomes 
available. Prices are stated in EUR. Honeywell reserves the right to correct any inaccurate 
invoices. Without prejudice to any other terms within this Agreement, if there are specific 
written price and/or escalation terms agreed between Company and Honeywell, then those 
specific terms shall prevail in the event of inconsistency with this general “PRICES” article.  
 
Prices are subject to change without notice. However, Honeywell will endeavor to give at 
least thirty (30) days written notice of any changes. Pricing is subject to immediate change 
upon announcement of product obsolescence. All orders placed after notice of product 
obsolescence are noncancelable and nonreturnable. Honeywell reserves the right to monitor 
Company’s orders during the period between notification of and the effective date of the 
price increase; if Company’s order volume during that time period is more than five percent 
(5%) higher than forecasted or historic purchases, then Honeywell reserves the right to 
charge the increased price on the excess orders.  
 
 
 
Honeywell may, from time to time and in its sole discretion, issue surcharges on new Orders 
in order to mitigate and/or recover increased operating costs arising from or related to: (a) 
foreign currency exchange variation; (b) increased cost of third-party content, labor and 
materials; (c) impact of duties, tariffs, and other government actions; and (d) increases in 
freight, labor, material or component costs, and increased costs due to inflation (collectively, 
“Economic Surcharges”). Economic Surcharge shall not exceed 15% from the total Order 
value. Such Economic Surcharge does not apply if the Order is to be delivered upon within 
four (4) weeks after the Order has become binding. 
Honeywell will invoice Company, through a revised or separate invoice, and Company agrees 
to pay for the Economic Surcharges pursuant to the standard payment terms in this 
Agreement. If a dispute arises with respect to Economic Surcharges, and that dispute 
remains open for more than fifteen (15) days, Honeywell may, in its sole discretion, withhold 
performance and future shipments or combine any other rights and remedies as may be 
provided under this Agreement or permitted by law until the dispute is resolved. 
The terms of this section shall prevail in the event of inconsistency with any other terms in 
this Agreement. Any Economic Surcharges, as well as the timing, effectiveness, and method 
of determination thereof, will be separate from and in addition to any changes to pricing that 
are affected by any other provisions in this Agreement. 
 
 
 
 
 
9.  Payments Unless Company has been approved for credit terms by Honeywell, payment 
for all orders will be made at the time of order placement.  In the event Company, has been 
approved for credit terms, payment for that order will be due no later than thirty (30) 
calendar days from the date of the invoice, unless a shorter time period is specified on the 
invoice or otherwise communicated to Company in writing. Honeywell will determine in its 
sole discretion if Company qualifies for credit terms.  If credit terms are granted, Honeywell 
may change Company’s credit terms at any time in its sole discretion and may, without 
notice to Company, modify or withdraw credit terms for any order, including open orders.   
Partial shipments will be invoiced as they are shipped.  Honeywell is not required to provide a 
hard copy of the invoice.  Payments must be made in EUR unless agreed otherwise in writing 
and must be accompanied by remittance detail containing at a minimum the Company’s 
order number, Honeywell’s invoice number and amount paid per invoice; Company agrees to 
pay a service fee in the amount of €500 for each occurrence for its failure to include the 
remittance detail and minimum information described above.   

 
7.   Wijzigingen. Honeywell kan zonder kennisgeving aan Vennootschap wijzigingen 
aanbrengen in Producten die de vorm, geschiktheid of functie niet wijzigen.  Honeywell kan 
geheel naar eigen inzicht ook dergelijke wijzigingen aanbrengen in eerder aan 
Vennootschap geleverde Producten.  
Vennootschap kan verzoeken om wijzigingen in de reikwijdte van deze Overeenkomst onder 
voorbehoud van schriftelijke aanvaarding door Honeywell. Honeywell zal Vennootschap in 
kennis stellen indien de wijziging leidt tot een prijswijziging of een aanpassing van de 
planning. De wijziging wordt van kracht en Honeywell kan beginnen met de uitvoering na het 
door Partijen rechtsgeldig ondertekenen van de wijzigingsopdracht. 
 
8.   Prijzen. Prijzen voor elk Product zijn gebaseerd op de prijs die van kracht is op de dag 
van de Orderbevestiging door Honeywell. Afhankelijk van de gevraagde leveringsdatum 
moet deze voor het einde van het daaropvolgende jaar liggen. De betreffende prijs is 
mogelijk niet beschikbaar indien de gepubliceerde doorlooptijd leidt tot een leveringsdatum 
die na het volgende jaar ligt, in welk geval Vennootschap de Order zal bijwerken om de 
toepasselijke jaarprijs weer te geven zodra deze prijs beschikbaar is. Prijzen zijn in EUR. 
Honeywell behoudt zich het recht voor onjuiste facturen te corrigeren. Onverminderd de 
overige voorwaarden in deze Overeenkomst en indien er specifieke schriftelijke prijs- en/of 
escalatievoorwaarden zijn overeengekomen tussen Vennootschap en Honeywell, prevaleren 
die specifieke voorwaarden in geval van strijdigheid met dit algemene artikel "Prijzen". 
Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Honeywell zal echter trachten om ten 
minste dertig (30) dagen van tevoren schriftelijke kennisgeving van wijzigingen te doen. De 
prijsstelling kan onmiddellijk worden gewijzigd na aankondiging van productveroudering. 
Orders die na kennisgeving van productveroudering worden geplaatst, kunnen niet worden 
geannuleerd of geretourneerd. Honeywell behoudt zich het recht voor de orders van 
Vennootschap gedurende de periode tussen de kennisgeving van en de ingangsdatum van 
de prijsverhoging te controleren; indien het aantal orders van Vennootschap in die periode 
meer dan vijf procent (5%) hoger is dan verwacht of in het verleden gedane aankopen, dan 
behoudt Honeywell zich het recht voor om de verhoogde prijs te rekenen voor de orders 
boven deze grens.  
 
Honeywell kan van tijd tot tijd en geheel naar eigen inzicht toeslagen invoeren op nieuwe en 
bestaande orders op grond van deze Overeenkomst ter beperking en/of verhaal van 
gestegen bedrijfskosten die voortvloeien uit of verband houden met, zonder daartoe beperkt 
te zijn: (a) wisselkoersschommelingen; (b) gestegen kosten van content, arbeid en 
materialen van derden; (c) de gevolgen van rechten, tarieven en andere 
overheidsmaatregelen; en (d) stijgingen in vrachtkosten, arbeidskosten, materiaalkosten of 
componentenkosten, en kostenstijgingen als gevolg van inflatie (gezamenlijk: "Economische 
Toeslagen").  De Economische Toeslag zal niet meer bedragen dan 15% van de totale 
waarde van de Order. Een dergelijke Economische Toeslag is niet van toepassing indien de 
Order binnen vier (4) weken na het bindend worden van de Order dient te worden geleverd.  
Honeywell factureert aan Vennootschap, via een herziene of afzonderlijke factuur, en 
Vennootschap stemt ermee in de Economische Toeslagen te betalen volgens de standaard 
betalingsvoorwaarden in deze Overeenkomst. Indien er een geschil ontstaat met betrekking 
tot de Economische Toeslagen waarvoor niet binnen vijftien (15) dagen een oplossing wordt 
gevonden, kan Honeywell zich geheel naar eigen inzicht onthouden van nakoming en 
toekomstige zendingen dan wel andere rechten en rechtsmiddelen combineren die in deze 
Overeenkomst zijn opgenomen of wettelijk zijn toegestaan totdat het geschil is opgelost. 
De voorwaarden in dit artikel prevaleren in geval van strijdigheid met andere voorwaarden in 
deze Overeenkomst. Eventuele Economische Toeslagen, alsmede het tijdstip, de 
doeltreffendheid en de wijze van vaststelling daarvan, staan los van en gelden in aanvulling 
op eventuele wijzigingen in de prijsstelling die beïnvloed worden door andere bepalingen in 
deze Overeenkomst. 
 
9.  Betalingen Tenzij Vennootschap door Honeywell is goedgekeurd voor 
kredietvoorwaarden, geschiedt betaling voor alle orders ten tijde van de plaatsing daarvan.  
Indien Vennootschap voor kredietvoorwaarden is goedgekeurd, is betaling voor die order 
verschuldigd uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij op de factuur 
een kortere termijn is vermeld of anderszins schriftelijk aan Vennootschap is medegedeeld. 
Honeywell bepaalt geheel naar eigen inzicht of Vennootschap in aanmerking komt voor 
kredietvoorwaarden.  Indien kredietvoorwaarden worden toegekend, kan Honeywell te allen 
tijde naar eigen inzicht de kredietvoorwaarden van Vennootschap wijzigen en kan zij, zonder 
kennisgeving aan Vennootschap, kredietvoorwaarden voor een order, waaronder 
openstaande orders, wijzigen of intrekken.   
Deelzendingen worden gefactureerd op het moment van verzending.  Honeywell is niet 
verplicht de factuur in papieren vorm te verstrekken.  Betalingen dienen te geschieden in 
EUR, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en dienen vergezeld te gaan van 
overschrijvingsgegevens met daarin ten minste het ordernummer van Vennootschap, het 
factuurnummer van Honeywell en het betaalde bedrag per factuur; Vennootschap gaat 
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Payments must be in accordance with the “Remit To” field on each invoice.  If Company 
makes any unapplied payment and fails to reply to Honeywell’s request for instruction on 
allocation within seven (7) calendar days, Honeywell may set off such unapplied cash 
amount against any Company past-due invoice(s) at its sole discretion. An unapplied 
payment shall mean payment(s) received from Company without adequate remittance detail 
to determine what invoice the payment(s) shall be applied to.  
 
 
 
 
Disputes as to invoices must be accompanied by detailed supporting information and are 
deemed waived fifteen (15) calendar days following the invoice date.  Honeywell reserves 
the right to correct any inaccurate invoices.  Any corrected invoice must be paid by the 
original invoice payment due date or the issuance date of the corrected invoice, whichever is 
later.   
 
If Company is delinquent in payment to Honeywell, Honeywell may at its option: (a) withhold 
performance until all delinquent amounts and late charges, if any, are paid; (b) repossess 
Products or software for which payment has not been made; (c) assess late charges on 
delinquent amounts at the lower of 1.5% per month or the maximum rate permitted by law, 
for each full or partial month; (d) recover all costs of collection, including but not limited to 
reasonable attorneys' fees; and (e) combine any of the above rights and remedies as may be 
permitted by applicable law. These remedies are in addition to those available at law or in 
equity.  Honeywell may re-evaluate Company's credit standing at any time and modify or 
withdraw credit.   
 
 
 
10.   Setoff. Company will not set off or recoup invoiced amounts or any portion thereof 
against sums that are due or may become due from Honeywell, its parents, affiliates, 
subsidiaries or other divisions or units. 
 
 
11.   Warranty. (a) Products. Honeywell warrants that at time of shipment to Company its 
Products will comply with applicable Honeywell drawings and for a period of time that is 
published from time to time for each Product by Honeywell (“Product Warranty Period”), the 
Products will be free from defects in workmanship and material. The software and software 
components, including any documentation designated by Honeywell for use with such 
software or software components, are provided “AS IS” and with all faults.  The entire risk as 
to satisfactory quality, performance, accuracy and effort for such software is with the 
Company.  Honeywell makes no warranties implied or actual regarding any of its software or 
software components or any of its accompanying documentation. Since the Products are 
sensitive to static, the responsibility to protect them from static damage is solely that of 
Company.    
 
This warranty runs to the Company, its successors, assigns, and customers. Products that are 
normally consumed in operation or which have a normal life inherently shorter than the 
foregoing warranty period including, but not limited to, consumables (e.g. flashtubes, lamps, 
batteries, storage capacitors) are not covered under this warranty. "Nonconformance" means 
failure to operate due to defects in workmanship or material.  Normal wear and tear and the 
need for regular overhaul and periodic maintenance do not constitute Nonconformance. 
"Product" means end items, line replaceable units and components thereof, including those 
returned for exchange. Company must notify Honeywell in writing during the warranty 
period of a Nonconformance and, within twenty (20) calendar days of discovery of the 
Nonconformance, disposition the Product in accordance with Honeywell's written 
instructions.   Company must return the defective Product to Honeywell within the warranty 
period, properly packaged, and with insurance and transportation costs prepaid. Honeywell 
must receive the returned goods within thirty (30) days or the claim will be cancelled.  
Honeywell’s obligation and Company’s sole remedy under this warranty is repair or 
replacement, at Honeywell’s election, of any Product Nonconformance.  All Products 
repaired or replaced are warranted for the unexpired portion of the original warranty period. 
Honeywell assumes round trip shipping costs for nonconforming Products in an amount not 
to exceed actual reasonable direct freight charges to and from Honeywell's nearest warranty 
repair facility for such Products.  Company will provide copies of freight invoices to 
Honeywell upon request. Round trip shipping costs expressly exclude freight forwarding, 
taxes, duties, and tariffs.  The Party initiating shipment will bear the risk of loss or damage to 
Products in transit.  If Honeywell reasonably determines that a Nonconformance does not 
exist, Company will pay all expenses related to the improper return including, but not limited 
to, analysis and shipping charges. Honeywell will not be liable under this warranty if the 
Product has been exposed or subjected to any: (1) maintenance, repair, installation, 

ermee akkoord een servicevergoeding te betalen ten bedrage van € 500,- voor iedere keer 
dat zij verzuimt de hierboven beschreven gegevens en minimale informatie te vermelden.   
Betalingen dienen conform het veld "Te voldoen aan" op elke factuur te zijn.  Indien 
Vennootschap een ongefactureerde betaling verricht en nalaat om binnen zeven (7) 
kalenderdagen te reageren op een verzoek van Honeywell om uitleg over toewijzing, mag 
Honeywell geheel naar eigen inzicht dit ongefactureerde bedrag in contanten verrekenen 
met een of meer achterstallige facturen van Vennootschap. Onder een ongefactureerde 
betaling wordt verstaan een of meerdere betalingen die van Vennootschap zijn ontvangen 
zonder toereikende overschrijvingsgegevens om te bepalen op welke factuur de betaling 
betrekking heeft.  
Geschillen met betrekking tot facturen dienen vergezeld te gaan van uitgebreide 
ondersteunende informatie en worden geacht vijftien (15) kalenderdagen na de 
factuurdatum te zijn vervallen.  Honeywell behoudt zich het recht voor onjuiste facturen te 
corrigeren.  Elke gecorrigeerde factuur dient te worden voldaan vóór de oorspronkelijke 
vervaldatum van de factuur, dan wel, indien dit later is, de datum van afgifte van de 
gecorrigeerde factuur.   
Indien Vennootschap in gebreke blijft aan Honeywell te betalen, kan Honeywell naar eigen 
keuze: (a) zich van nakoming onthouden totdat alle in gebreke gebleven bedragen en 
eventuele kosten voor laattijdige betaling zijn voldaan; (b) Producten of software waarvoor 
niet is betaald terug te nemen; (c) kosten voor laattijdige betaling bepalen op 1,5% per 
maand, dan wel, indien dit lager is, het door de wet toegestane maximumtarief, voor elke 
maand of deel van een maand; (d) alle incassokosten verhalen, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, redelijke advocaatkosten; en (e) de bovengenoemde rechten en herstelmiddelen 
combineren zoals toegestaan in toepasselijke wetgeving. Deze herstelmiddelen zijn een 
aanvulling op de rechtsmiddelen die op grond van het recht of equity ter beschikking staan.  
Honeywell kan de kredietwaardigheid van Vennootschap te allen tijde opnieuw beoordelen 
en krediet wijzigen of intrekken.   
 
10.   Verrekening. Vennootschap zal gefactureerde bedragen of enig deel daarvan niet 
verhalen op of verrekenen met bedragen die Honeywell, haar moedermaatschappij, aan haar 
gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of andere afdelingen of 
bedrijfsonderdelen. 
 
11.   Garantie. (a) Producten. Honeywell garandeert dat op het moment van verzending 
naar Vennootschap haar Producten voldoen aan de toepasselijke tekeningen van Honeywell, 
en de Producten zullen gedurende een periode die van tijd tot tijd voor elk Product door 
Honeywell wordt gepubliceerd ("Productgarantietermijn") vrij zijn materiaal- en 
productiefouten. De software en softwarecomponenten, met inbegrip van door Honeywell 
aangewezen documentatie voor gebruik hiervan, worden "AS IS" en met alle fouten verstrekt.  
Het volledige risico op toereikende kwaliteit, prestatie, nauwkeurigheid en inspanning ten 
behoeve van dergelijke software ligt bij Vennootschap.  Honeywell geeft geen impliciete of 
daadwerkelijke garanties met betrekking tot haar software of softwarecomponenten of enige 
bijbehorende documentatie. Aangezien de Producten gevoelig zijn voor statische 
elektriciteit, ligt de verantwoordelijkheid om deze te beschermen tegen schade als gevolg 
hiervan volledig bij Vennootschap.  
Deze garantie geldt voor Vennootschap, haar opvolgers, rechtverkrijgenden en klanten. 
Producten die normaal gesproken verbruikt worden bij gebruik ervan of waarvan de 
levensduur per definitie korter is dan de bovengenoemde garantieperiode, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, verbruiksartikelen (bijv. flitsbuizen, lampen, batterijen, 
opslagcondensatoren) vallen niet onder deze garantie. Onder "Non-conformiteit" wordt 
verstaan het niet functioneren als gevolg van materiaal- en productiefouten.  Normale 
slijtage en de noodzaak tot reguliere revisie en periodiek onderhoud vormen geen Non-
conformiteit. Onder "Product" wordt verstaan eindartikelen, regulier vervangbare 
componenten of onderdelen daarvan, waaronder de voor omruil geretourneerde 
componenten of onderdelen. Vennootschap dient Honeywell gedurende de garantieperiode 
schriftelijk in kennis te stellen van een Non-conformiteit en binnen twintig (20) 
kalenderdagen na ontdekking van de Non-conformiteit het Product ter beschikking te 
stellen overeenkomstig de schriftelijke instructies van Honeywell.   Vennootschap dient het 
gebrekkige Product binnen de garantietermijn aan Honeywell te retourneren, behoorlijk 
verpakt en met kosten van verzekering en vervoer vooruitbetaald. Honeywell moet de 
geretourneerde goederen binnen dertig (30) dagen ontvangen, anders komt de claim te 
vervallen.  Honeywells verplichting en het enige herstelmiddel van Vennootschap onder deze 
garantie is reparatie of vervanging, naar keuze van Honeywell, van een Non-conformiteit van 
een Product.  Alle gerepareerde of vervangen Producten vallen onder de garantie gedurende 
het niet verlopen deel van de oorspronkelijke garantietermijn. Honeywell neemt alle 
verzendkosten voor non-conforme Producten voor haar rekening voor een bedrag niet hoger 
dan de werkelijke en redelijke directe kosten voor rechtstreeks vervoer van en naar 
Honeywells dichtstbijzijnde garantiereparatielocatie voor dergelijke Producten.  
Vennootschap verstrekt Honeywell op verzoek afschriften van facturen voor vrachtvervoer. 
Verzendkosten van en naar de faciliteit zijn uitdrukkelijk exclusief doorzending, belastingen, 
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handling, packaging, transportation, storage, operation, or use that is improper or otherwise 
not in compliance with Honeywell’s instruction; (2) alteration, modification, or repair by 
anyone other than Honeywell or those specifically authorized by Honeywell; (3) accident, 
contamination, foreign object damage, abuse, neglect, or negligence after shipment to 
Company; (4) damage caused by failure of a Honeywell supplied Product not under warranty 
or by any hardware or software not supplied by Honeywell;  (5) use of counterfeit or 
replacement parts that are neither manufactured nor approved by Honeywell for use in 
Honeywell’s manufactured Products.; (6) any static damage. Honeywell has no obligation 
under this warranty unless Company maintains records that accurately document operating 
time, maintenance performed, and the nature of the unsatisfactory condition of Honeywell’s 
Product.  Upon Honeywell’s request, Company will give Honeywell access to these records 
for substantiating warranty claims.   
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Services. Honeywell warrants that the Services shall be performed in a good and 
workmanlike manner and upon return shipment of the Product to Company; any material 
included in the Services shall be free from defects under normal and proper use.   Honeywell 
reserves the right to use new or refurbished parts and products in connection with the 
Services. Honeywell’s liability under this Service warranty is limited to Products returned as 
directed by Honeywell, transportation prepaid, to Honeywell’s designated Service facility 
within ninety (90) days after Service, and found by Honeywell to have failed to function 
solely because of Honeywell’s defective workmanship or Honeywell’s installation of defective 
materials during the applicable Service.  Honeywell’s Service warranty is limited to repairing 
and returning said Products using new or refurbished parts and/or products.   Honeywell’s 
obligation and Company’s sole remedy under this warranty is to correct or re-perform 
defective Services, at Honeywell’s election, if Company notifies Honeywell in writing of 
defective Services within the warranty period.  All Services corrected or re-performed are 
warranted for the remainder of the original warranty period.   
 
 
 
(c) Disclaimer. This limited warranty does not extend: (1) to any Product determined by 
Honeywell to have been used after having arrested a fall; (2) to Products subjected to 
temperature or humidity in excess of explicit specific storage and shipping conditions; and 
(3) to any first-aid Product that complied with applicable FDA regulations during the 
Warranty Period.   
THE EXPRESS WARRANTIES OF HONEYWELL ABOVE DO NOT APPLY TO PRODUCTS NOT 
MANUFACTURED BY HONEYWELL, SOFTWARE, CONSUMABLE ITEMS (E.G., PAPER AND 
RIBBONS), SPARE PARTS OR SERVICES, AND DO NOT APPLY TO PRODUCTS, OR 
COMPONENTS THEREOF (INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY SOFTWARE 
COMPONENT), WHICH HAVE BEEN ALTERED, MODIFIED, REPAIRED OR SERVICED IN ANY 
RESPECT EXCEPT BY HONEYWELL OR ITS REPRESENTATIVES. IN ADDITION, THE 
EXPRESS WARRANTIES OF HONEYWELL STATED IN SECTION 11(A) ABOVE DO NOT 
APPLY TO ANY SOFTWARE COMPONENT OF A PRODUCT WHICH IS SOLD OR LICENSED 
SUBJECT TO A SEPARATE LICENSE AGREEMENT OR OTHER DOCUMENT RELATING TO 
SUCH SOFTWARE COMPONENT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION A “SHRINK WRAP” 
LICENSE AGREEMENT). THE WARRANTIES, IF ANY, APPLICABLE TO ANY SUCH 
SOFTWARE COMPONENT SHALL BE SOLELY AS STATED IN SUCH OTHER LICENSE 
AGREEMENT OR DOCUMENT.  HONEYWELL MAKES NO WARRANTIES THAT THE 
SOFTWARE COMPONENTS OF ANY PRODUCT WILL OPERATE IN CONJUNCTION WITH 
ANY OTHER SOFTWARE OR WITH ANY EQUIPMENT OTHER THAN THE PRODUCTS. 
THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, 
WHETHER WRITTEN, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF SATISFACTORY QUALITY, 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PURPOSE.  IN NO EVENT WILL HONEYWELL BE 
LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INDIRECT DAMAGES, 
EVEN IF INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING 
THE FAILURE OF THE ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY, UNLESS SUCH 
LIABILITY OR OBLIGATION FOR DAMAGE CANNOT BE LAWFULLY EXCLUDED OR LIMITED 
UNDER THE APPLICABLE LAW.  NO EXTENSION OF THIS WARRANTY WILL BE BINDING 
UPON HONEYWELL UNLESS SET FORTH IN WRITING AND SIGNED BY HONEYWELL'S 
AUTHORIZED REPRESENTATIVE.  
 
 

heffingen en tarieven.  Het risico van verlies van of schade aan Producten tijdens vervoer is 
voor rekening van de Partij die opdracht geeft tot verzending.  Indien Honeywell 
redelijkerwijs vaststelt dat er geen sprake is van een Non-conformiteit, zal Vennootschap alle 
kosten betalen die verband houden met de onnodige retourzending, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, analyse- en verzendkosten. Honeywell is niet aansprakelijk op grond van 
deze garantie indien het Product is blootgesteld of onderworpen aan: (1) onderhoud, 
reparatie, installatie, behandeling, verpakking, transport, opslag, bediening of gebruik dat 
ongepast is of anderszins niet in overeenstemming is met de instructies van Honeywell; (2) 
aanpassing, wijziging of reparatie door anderen dan Honeywell of de specifiek door 
Honeywell geautoriseerde personen; (3) een ongeval, vervuiling, schade veroorzaakt door 
een vreemd voorwerp, misbruik, nalatigheid na verzending naar Vennootschap; (4) schade 
veroorzaakt door het niet functioneren van een door Honeywell geleverd Product dat niet 
onder de garantie valt of door hardware of software die niet door Honeywell geleverd is; (5) 
gebruik van nagemaakte of vervangende onderdelen die niet door Honeywell zijn 
vervaardigd of goedgekeurd voor gebruik in door Honeywell vervaardigde Producten; (6) 
schade door statische elektriciteit. Honeywell heeft geen enkele verplichting op grond van 
deze garantie tenzij Vennootschap een administratie voert waarin de bedrijfstijd, het 
uitgevoerde onderhoud en de aard van de onbevredigende staat van het Product van 
Honeywell nauwkeuring is bijgehouden.  Op verzoek van Honeywell zal Vennootschap 
Honeywell toegang verlenen tot deze administratie ter onderbouwing van garantieclaims.  
(b) Diensten. Honeywell garandeert dat de Diensten op goede en vakbekwame wijze en bij 
retourzending van het Product naar Vennootschap zullen worden uitgevoerd; alle in de 
Diensten verwerkte materialen zullen vrij zijn van gebreken bij normaal en correct gebruik.   
Honeywell behoudt zich het recht voor om nieuwe of gerenoveerde onderdelen en producten 
te gebruiken in verband met de Diensten. De aansprakelijkheid van Honeywell op grond van 
deze Servicegarantie is beperkt tot Producten die zijn geretourneerd zoals aangegeven door 
Honeywell, vervoer vooruitbetaald, naar de door Honeywell aangewezen Servicelocatie 
binnen negentig (90) dagen na de Dienst, en waarvan Honeywell vaststelt dat deze niet 
functioneren uitsluitend vanwege Honeywells gebrekkige productie of het door Honeywell 
installeren van gebrekkige materialen tijdens de betreffende Dienst.  Honeywells 
Servicegarantie blijft beperkt tot het repareren en retourneren van deze Producten door 
middel van nieuwe of gerenoveerde onderdelen en/of producten.   De verplichting van 
Honeywell en het enige herstelmiddel van Vennootschap onder deze garantie is om, naar 
keuze van Honeywell, gebrekkige Diensten te corrigeren of opnieuw uit te voeren indien 
Vennootschap Honeywell binnen de garantieperiode hiervan schriftelijk in kennis stelt.  Alle 
gecorrigeerde of opnieuw uitgevoerde Diensten vallen onder de garantie gedurende de rest 
van de oorspronkelijke garantietermijn.   
(c) Disclaimer. Deze beperkte garantie strekt zich niet uit: (1) tot Producten waarvan 
Honeywell heeft bepaald dat deze zijn gebruikt na te zijn gevallen, (2) tot Producten die zijn 
blootgesteld aan een temperatuur of luchtvochtigheid boven expliciete specifieke opslag- 
en verzendingsvoorwaarden; en (3) tot alle EHBO-producten die gedurende de 
Garantietermijn aan de toepasselijke FDA-regelgeving voldeden.   
DE BOVENGENOEMDE UITDRUKKELIJKE GARANTIES VAN HONEYWELL ZIJN NIET VAN 
TOEPASSING OP PRODUCTEN DIE NIET DOOR HONEYWELL ZIJN GEPRODUCEERD, 
SOFTWARE, VERBRUIKSARTIKELEN (BIJV. PAPIER EN LINT), RESERVEONDERDELEN OF 
DIENSTEN, EN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN, OF COMPONENTEN 
DAARVAN (WAARONDER, ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, ALLE 
SOFTWARECOMPONENTEN), DIE IN ENIG OPZICHT ZIJN GEWIJZIGD, AANGEPAST, 
GEREPAREERD OF ONDERHOUDEN, BEHALVE DOOR HONEYWELL OF HAAR 
VERTEGENWOORDIGERS. DAARNAAST ZIJN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES VAN 
HONEYWELL ZOALS VERMELD IN BOVENSTAAND ARTIKEL 11 ONDER A NIET VAN 
TOEPASSING OP EEN SOFTWARECOMPONENT VAN EEN PRODUCT DAT WORDT 
VERKOCHT OF IN LICENTIE WORDT GEGEVEN ONDER EEN AFZONDERLIJKE 
LICENTIEOVEREENKOMST OF ANDER DOCUMENT MET BETREKKING TOT DIT 
SOFTWARECOMPONENT (WAARONDER, ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, EEN IN DE 
VERPAKKING VERSTREKTE LICENTIEOVEREENKOMST). IN DAT GEVAL ZIJN UITSLUITEND 
DE GARANTIES ZOALS VERMELD IN DIE ANDERE LICENTIEOVEREENKOMST OF DAT 
ANDERE DOCUMENT OP DIT SOFTWARECOMPONENT VAN TOEPASSING.  HONEYWELL 
GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARECOMPONENTEN VAN EEN PRODUCT ZULLEN 
FUNCTIONEREN IN COMBINATIE MET ANDERE SOFTWARE OF MET ANDERE 
APPARATUUR DAN DE PRODUCTEN. 
DEZE GARANTIES ZIJN EXCLUSIEF EN TREDEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE 
SCHRIFTELIJKE, UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIES, 
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN 
TOEREIKENDE KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL.  HONEYWELL IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE 
SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE OF INDIRECTE SCHADE, OOK AL WORDT ZIJ OP 
DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN 
ONGEACHT OF EEN BEPERKT HERSTELMIDDEL NIET BEANTWOORDT AAN HET 
WEZENLIJKE DOEL ERVAN, TENZIJ EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF 
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12.   Recommendations. Any recommendations or assistance provided by Honeywell 
concerning the use, design, application, or operation of the goods shall not be construed as 
conditions, representations or warranties of any kind, express or implied, and such 
information is accepted by Company at Company’s own risk and without any obligation or 
liability to Honeywell. It is Company’s sole responsibility to determine the suitability of the 
goods for use in Company’s application(s). The failure by Honeywell to make 
recommendations or provide assistance shall not give rise to any liability to Honeywell.   
 
 
 
13. Excusable Delay or Nonperformance. Except for payment obligations, neither Party 
will be liable to the other for any failure to meet its obligations due to any force majeure 
event.  Force majeure is an event beyond the reasonable control of the non-performing Party 
and may include but is not limited to: (a) delays or refusals to grant an export license or the 
suspension or revocation thereof; (b) any other acts of any government that would limit a 
Party’s ability to perform under this Agreement; (c) fires, earthquakes, floods, tropical storms, 
hurricanes, tornadoes, severe weather conditions, or any other acts of God, (d) epidemics, 
pandemics, quarantines or regional medical crises; (e) shortages or inability to obtain 
materials, equipment, energy, or components; (f) labor strikes or lockouts; and (g) riots, strife, 
insurrection, civil disobedience, landowner disturbances, armed conflict, terrorism or war, 
declared or not (or impending threat of any of the foregoing, if such threat might reasonably 
be expected to cause injury to people or property).  If a force majeure event causes a delay, 
then the date of performance will be extended by the period of time that the non-performing 
Party is actually delayed, or for any other period as the parties may agree in writing. 
Notwithstanding the prior sentence, quantities affected by this force majeure clause may, at 
the option of Honeywell, be eliminated from the Agreement without liability, but the 
Agreement will remain otherwise unaffected. 
When performance is excused, Honeywell may allocate its services or its supplies of 
materials and products in any manner that is fair and reasonable.  However, Honeywell will 
not be obligated to obtain services, materials or products from other sources or to allocate 
materials obtained by Honeywell from third parties for Honeywell's internal use. 
 
 
 
 
 

14.   Manufacturing hardship. If for any reason Honeywell’s production or purchase costs for the 
Product (including without limitation costs of energy, equipment, labour, regulation, transportation, raw 
material, feedstocks, or Product) increases by more than five percent (5%) over Honeywell’s 
production or purchase costs for the Product on the date of entering into this Agreement, then 
Honeywell may, by notice to Company of such increased costs, request  a renegotiation  of the price of 
the Product under this Agreement. If the parties are not able to agree on a revised Product price within 
ten (10) days after a request for renegotiation is given, then Honeywell may terminate this Agreement 
on ten (10) days' notice to Company. 
 
 
 
 
15.   Termination. Either Party may terminate this Agreement and any or all unperformed 
orders arising out of or related to this Agreement, by giving written notice to the other Party 
upon the occurrence of any of the following events:  (a) the other Party materially breaches 
this Agreement and fails to remedy the breach within 60 calendar days after receipt of 
written notice that specifies the grounds for the material breach; (b) the other Party fails to 
make any payment required to be made under this Agreement when due, and fails to remedy 
the breach within 3 calendar days after receipt of written notice of non-payment; or (c) any 
insolvency or suspension of the other Party 's operations or any petition filed or proceeding 
made by or against the other Party under any state, federal or other applicable law relating to 
bankruptcy, arrangement, reorganization, receivership or assignment for the benefit of 
creditors or other similar proceedings. Termination does not affect any debt, claim or cause 
of action accruing to any Party against the other before the termination.  The rights of 
termination provided in this clause are not exclusive of other remedies that either Party may 
be entitled to under this Agreement or in law or equity.  

VERPLICHTING VOOR SCHADE OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET 
RECHTSGELDIG KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.  EEN VERLENGING VAN 
DEZE GARANTIE IS NIET BINDEND VOOR HONEYWELL, TENZIJ SCHRIFTELIJK 
VASTGELEGD EN ONDERTEKEND DOOR DE BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN 
HONEYWELL.  
 
12.   Aanbevelingen. Eventuele aanbevelingen of ondersteuning van Honeywell met 
betrekking tot het gebruik, het ontwerp, de toepassing, of de werking van de goederen 
mogen/mag niet worden opgevat als expliciete of impliciete verklaringen of garanties van 
welke aard dan ook, en dergelijke informatie wordt door Vennootschap voor eigen risico van 
Vennootschap aanvaard, zonder enige verplichting of aansprakelijkheid jegens Honeywell. 
Het is de volledige verantwoordelijkheid van Vennootschap om de geschiktheid van de 
goederen voor gebruik in de toepassing(en) van Vennootschap vast te stellen. Het nalaten 
door Honeywell om aanbevelingen te doen of ondersteuning te bieden vormt geen 
aanleiding tot enige aansprakelijkheid jegens Honeywell.   
 
13. Verschoonbare vertraging of niet-nakoming. Behoudens betalingsverplichtingen is 
geen der Partijen jegens de andere Partij aansprakelijk voor het niet nakomen van haar 
verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht.  Overmacht is een gebeurtenis die 
buiten de redelijke invloedssfeer van de tekortkomende Partij valt, waaronder begrepen maar 
niet beperkt tot: (a) vertragingen of weigeringen om een exportvergunning te verlenen of de 
opschorting of intrekking van een dergelijke vergunning; (b) enige andere maatregelen van 
een overheid die het vermogen van een Partij tot uitvoering onder deze Overeenkomst 
zouden beperken; (c) brand, aardbevingen, overstromingen, tropische stormen, orkanen, 
tornado's, extreme weersomstandigheden, of andere natuurrampen, (d) epidemieën, 
pandemieën, quarantaine of regionale medische crises; (e) tekorten of onmogelijkheid om 
materialen, apparatuur, energie of componenten te verkrijgen; (f) werkstakingen of 
uitsluitingen; en (g) oproer, onrust, opstand, burgerlijke ongehoorzaamheid, acties gericht 
tegen grondeigenaars, gewapend conflict, terrorisme of oorlog, al dan niet verklaard (of de 
onmiddellijke dreiging daarvan, indien van een dergelijke dreiging redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze schade aan personen of eigendommen zal toebrengen).  Indien een geval 
van overmacht vertraging veroorzaakt, wordt de uitvoeringsdatum verlengd met de tijd dat 
de tekortkomende Partij daadwerkelijk wordt opgehouden, of voor een andere periode zoals 
Partijen schriftelijk overeen kunnen komen. Niettegenstaande de vorige zin kunnen 
hoeveelheden die door dit overmachtsbeding worden getroffen, naar keuze van Honeywell 
uit de Overeenkomst worden geschrapt zonder aansprakelijkheid. Dit heeft verder geen 
gevolgen voor de Overeenkomst. 
Wanneer nakoming verhinderd is, kan Honeywell haar diensten of leveringen van materialen 
en producten toewijzen op elke wijze die eerlijk en redelijk is. Honeywell is echter niet 
verplicht om diensten, materialen of producten van andere bronnen af te nemen of door 
Honeywell van derden verkregen materialen toe te wijzen voor intern gebruik door 
Honeywell. 
 
14.   Moeilijkheden bij productie. Indien Honeywells productie- of inkoopkosten voor het 
Product om enige reden (waaronder, maar niet beperkt tot, kosten inzake energie, 
apparatuur, arbeid, regelgeving, vervoer, grondstoffen, of Product) met meer dan vijf procent 
(5%) zijn gestegen ten opzichte van Honeywells productie- of inkoopkosten voor het 
Product op de dag waarop deze Overeenkomst wordt gesloten, dan kan Honeywell middels 
kennisgeving van deze gestegen kosten aan Vennootschap een verzoek tot 
heronderhandeling van de prijs van het Product ingevolge deze Overeenkomst doen. Indien 
Partijen niet binnen tien (10) dagen na een verzoek tot heronderhandeling 
overeenstemming kunnen bereiken over een herziene productprijs, dan kan Honeywell deze 
Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van tien (10) 
dagen aan de Vennootschap. 
 
15.   Beëindiging. Elk der Partijen kan deze Overeenkomst en alle niet uitgevoerde orders 
die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst beëindigen door middel van 
een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij wanneer zich een van de volgende 
gebeurtenissen voordoet: (a) de andere Partij maakt zich schuldig aan een wezenlijke 
schending van deze Overeenkomst en laat na dit binnen 60 kalenderdagen na ontvangst 
van een schriftelijke kennisgeving waarin de gronden voor de wezenlijke schending zijn 
vermeld, te herstellen; (b) de andere Partij verzuimt een ingevolge deze Overeenkomst te 
verrichten betaling te verrichten wanneer deze verschuldigd is, en verzuimt de tekortkoming 
binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van niet-betaling 
te herstellen; of (c) faillissement of opschorting van de activiteiten van de andere Partij of 
een ingediend verzoekschrift of een procedure die is ingesteld door of tegen de andere Partij 
ingevolge landelijk, regionaal of ander toepasselijk recht met betrekking tot faillissement, 
akkoord, reorganisatie, curatele of overdracht ten behoeve van schuldeisers of andere 
soortgelijke procedures. Beëindiging laat enige schuld of (rechts)vordering die voorafgaand 
aan de beëindiging aan een Partij jegens de ander toekomt onverlet.  De in dit artikel 
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16.    Applicable Law. This Agreement and all matters related to this Agreement will be 
governed by, construed in accordance with, and enforced under the laws of the Netherlands, 
without regard to its conflicts of law rules.  Application of the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, 1980, and any successor law to it is 
specifically excluded. The Parties exclusively submit to the exclusive jurisdiction of the Court 
of Amsterdam, the Netherlands (rechtbank Amsterdam) for resolution of disputes. 
 
 
17.   Limitation of Liability.  
A. In no event shall Honeywell be liable for: (1) any indirect, incidental or 
consequential loss; (2) any loss arising from business interruption; (3) loss of profits; (4) loss 
of revenue; (5) loss of anticipated savings; (6) loss of goodwill; (7) loss or corruption of data; 
(8) loss of opportunity. 
B.  Honeywell shall not be liable for any loss or damage where that liability arises as 
a result of its knowledge (whether actual or otherwise) of the possibility of any such loss or 
damage. 
C.  Honeywell's liability for loss, damage and interest under this Agreement is 
limited to the price for the specific Product or Service that gives rise to the claim. 
D.  Honeywell does not seek to exclude or restrict its liability in relation to: (1) death 
or personal injury resulting from negligence; (2) fraud; (3) the terms implied by Section 12, 
Sale of Goods Act 1979; or (4) any matter in respect of which, by law, it is not permitted to 
restrict its liability. 
E.  To the extent permitted by applicable law, the exclusions and limitations on 
damages in this clause shall apply regardless of how the loss or damage may be caused and 
against any theory of liability, whether based on contract tort, or otherwise. 
F.  Company may not bring any legal action against Honeywell on the grounds of 
its liability under this Agreement if Company has not served a notice to Honeywell within a 3-
month period from when Company became aware of the occurrence of the originating event 
for such an action. 
G. Company shall co-operate fully in any product hold or product recall campaign 
organised by Honeywell and Company shall give all reasonable assistance requested by 
Honeywell in recovering Products which are the subject of such a campaign and preventing 
their sale to third parties. 
 
 
 
 
 
18.   Nondisclosure and Non-Use of Information 
“Proprietary Information” means:  (a) any information, technical data or know-how in 
whatever form, including, but not limited to, documented information, machine readable or 
interpreted information, information contained in physical components, mask works and 
artwork, that is clearly identified as being confidential, proprietary or a trade secret; (b) 
business related information including but not limited to pricing, manufacturing, or 
marketing; (c) the terms and conditions of any proposed or actual agreement, between the 
parties or their affiliates, (d) either Party’s or its affiliates’ business policies, or practices; and 
(e) the information of others identified as confidential, proprietary or a trade secret that is 
received by either Party under an obligation of confidentiality.  
 
 
The receiving Party will keep all Proprietary Information disclosed confidential for 10 years 
following the expiration, termination or completion of the work of this Agreement whichever 
period is longer.  Each Party will retain ownership of its Proprietary Information including, 
without limitation, all rights in patents, copyrights, trademarks and trade secrets.  No right or 
license is granted hereby to either Party or its customer, employees or agents, expressly or by 
implication, with respect to the Proprietary Information or any patent, patent application or 
other proprietary right of the other Party, notwithstanding the expiration of the 
confidentiality obligations stated in this clause.  Honeywell agrees to use the Proprietary 
Information of Company only to provide products or services for Company from Honeywell 
and not from any other source.  Company will not use or disclose Honeywell’s Proprietary 
Information for any other purpose.  
 
 
 
The receiving Party has no duty to protect information that is: (1) known, publicly, at the time 
of disclosure or becomes publicly known through no fault of recipient; (2) known to recipient 

bepaalde beëindigingsrechten sluiten geen andere herstel- of rechtsmiddelen uit die ter 
beschikking staan aan een Partij ingevolge deze Overeenkomst of op grond van het recht of 
equity.  
 
16.    Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst en alle zaken die hiermee verband houden 
worden beheerst door, uitgelegd in overeenstemming met, en afgedwongen naar  
Nederlands recht, met uitsluiting van de regels daarin ten aanzien van conflictenrecht.  De 
toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken van 1980 en daaropvolgende wetgeving is uitdrukkelijk 
uitgesloten. Partijen onderwerpen zich bij uitsluiting aan de bevoegdheid van de rechtbank 
Amsterdam voor het beslechten van geschillen. 
 
17.   Aansprakelijkheidsbeperking.  
A. In geen geval is Honeywell aansprakelijk voor: (1) indirecte, incidentele of 
gevolgschade; (2) schade als gevolg van bedrijfsstagnatie; (3) winstderving; (4) 
inkomstenderving; (5) verlies van verwachte besparingen; (6) verlies van goodwill; (7) verlies 
of beschadiging van gegevens; (8) verlies van kansen. 
B.  Honeywell is niet aansprakelijk voor verlies of schade wanneer die 
aansprakelijkheid ontstaat als gevolg van de kennis (daadwerkelijk of anderszins) van de 
mogelijkheid van dit verlies of deze schade. 
C.  Honeywells aansprakelijkheid voor verlies, schade en rente ingevolge deze 
Overeenkomst blijft beperkt tot de prijs voor het betreffende Product of de betreffende 
Dienst dat/die aanleiding geeft tot de vordering. 
D.  Honeywell wil haar aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor: (1) 
overlijden of letselschade als gevolg van nalatigheid; (2) fraude of bedrog; (3) de bepalingen 
die voortvloeien uit artikel 12 van de Amerikaanse Sale of Goods Act 1979; of (4) 
aangelegenheden ten aanzien waarvan een beperking van aansprakelijkheid op grond van 
de wet niet is toegestaan. 
E.  Deze uitsluitingen en beperkingen van schadevergoeding zijn, voor zover 
toegestaan door toepasselijke wetgeving, van toepassing ongeacht de oorzaak van het 
verlies of de schade en tegen iedere theorie van aansprakelijkheid, hetzij op basis van 
overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins. 
F.  Vennootschap mag Honeywell niet in rechte betrekken op grond van haar 
aansprakelijkheid ingevolge deze Overeenkomst indien Vennootschap niet binnen een 
periode van 3 maanden nadat Vennootschap kennis kreeg van het feit dat de gebeurtenis 
die aanleiding is voor een dergelijke procedure zich had voorgedaan, Honeywell hiervan in 
kennis heeft gesteld. 
G. Vennootschap zal volledige medewerking verlenen aan iedere 
productwaarschuwing of terugroepactie van Honeywell en Vennootschap zal alle redelijke 
medewerking verlenen die Honeywell verzoekt bij het terughalen van Producten die het 
onderwerp zijn van een dergelijke actie en het voorkomen van de verkoop ervan aan derden. 
 
18.   Geheimhouding en niet-gebruik van informatie 
Onder "Bedrijfseigen Informatie" wordt verstaan: (a) alle informatie, technische gegevens of 
knowhow in welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedocumenteerde 
informatie, door een machine leesbare of geïnterpreteerde informatie, informatie vervat in 
fysieke componenten, 'mask works' en artwork, die duidelijk wordt/worden aangemerkt als 
vertrouwelijk, bedrijfseigen of bedrijfsgeheim; (b) zakelijke informatie, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, prijsstelling, fabricage of marketing; (c) de voorwaarden van een 
voorgenomen of feitelijke overeenkomst tussen Partijen of aan he gelieerde ondernemingen, 
(d) het bedrijfsbeleid of de praktijken van een der Partijen of aan hen gelieerde 
ondernemingen; en (e) de informatie van anderen die als vertrouwelijk, bedrijfseigen of 
bedrijfsgeheim wordt aangemerkt en door een der Partijen onder een geheimhoudingsplicht 
wordt ontvangen.  
De ontvangende Partij zal alle Bedrijfseigen Informatie geheimhouden gedurende 10 jaar 
na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst of voltooiing van het ingevolge deze 
Overeenkomst uitgevoerde werk, al naar gelang welke periode langer is.  Beide Partijen 
behouden de eigendom van de Bedrijfseigen Informatie, waaronder, zonder daartoe beperkt 
te zijn, alle rechten op octrooien, auteursrechten, handelsmerken en bedrijfsgeheimen.  Er 
wordt hierbij geen recht of licentie verleend aan een Partij of haar klanten, werknemers of 
hulppersonen, uitdrukkelijk dan wel impliciet, met betrekking tot de Bedrijfseigen Informatie 
of enig(e) octrooi, octrooiaanvraag of ander eigendomsrecht van de andere Partij, 
niettegenstaande het verstrijken van de in dit artikel genoemde 
geheimhoudingsverplichtingen.  Honeywell stemt ermee in de Bedrijfseigen Informatie van 
Vennootschap uitsluitend te gebruiken voor het leveren van producten of diensten voor 
Vennootschap vanuit Honeywell en niet afkomstig van enige andere bron.  Het is 
Vennootschap niet toegestaan de Bedrijfseigen Informatie van Honeywell voor enig ander 
doel te gebruiken of openbaar te maken.  
De ontvangende Partij is niet verplicht informatie te beschermen welke: (1) publiekelijk 
bekend was op het moment van openbaarmaking of publiekelijk bekend wordt buiten de 
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at the time of disclosure through no wrongful act of recipient; (3) received by recipient from 
a third party without restrictions similar to those in this clause; or (4) independently 
developed by recipient without use of or reference to the disclosing Party’s Proprietary 
Information. 
 
 
If the receiving Party is required to disclose Proprietary Information pursuant to applicable 
law, statute, regulation, or court order, the receiving Party will give the disclosing Party 
prompt written notice of the request to provide a reasonable opportunity to object to the 
disclosure in order to secure a protective order or appropriate remedy. 
Each Party acknowledges and agrees that if it breaches any obligations of this Non-
Disclosure And Non-Use Of Proprietary Information clause, the other Party may suffer 
immediate and irreparable harm for which monetary damages alone shall not be a sufficient 
remedy and that, in addition to all other remedies that the non-breaching Party may have, 
the non-breaching Party shall be entitled to: (i) seek injunctive relief, specific performance or 
any other form of relief in a court of competent jurisdiction, including, but not limited to, 
equitable relief, to remedy a breach or threatened breach hereof by the breaching Party; and 
(ii) enforce this Non-Disclosure And Non-Use Of Proprietary Information clause.  The 
breaching Party waives all defenses and objections it may have on grounds of jurisdiction 
and venue, including, but not limited to, lack of personal jurisdiction and improper venue, 
and any requirement for the securing or posting of any bond in connection with such 
remedy. 
 
 
 
 
19.   Indemnity Against Patent and Copyright Infringement. Honeywell will defend 
Company against any suit arising out of any actual or alleged patent or copyright 
infringement of a patent or copyright valid in the United States, United Kingdom or 
European Union, to the extent based on the Product as delivered by Honeywell, and 
indemnify for any final judgment assessed against Company resulting from such suit 
provided that Company notifies Honeywell in writing promptly after Company is apprised of 
the third-party claim, and Company agrees to give sole and complete authority, information 
and assistance (at Honeywell’s reasonable expense) for the defense and disposition of the 
claim.   
 
Honeywell will not be responsible for any compromise or settlement made without 
Honeywell’s prior written consent. Because Honeywell has sole control of resolving 
infringement claims hereunder, in no event will Honeywell be liable for Company’s attorney 
fees or costs.  
Honeywell will have no liability or obligation to defend and indemnify Company with respect 
to claims of infringement arising out of or based on: (a) Products supplied pursuant to 
Company’s designs, drawings or manufacturing specifications; (b) any combination of the 
Product with any article or service not furnished by Honeywell; (c) use of other than the latest 
version of software Product released by Honeywell; (d) any modification of the Product other 
than a modification by Honeywell; or (e) damages based on a theory of liability other than 
infringement by the Product. 
 
Further, Company agrees to indemnify and defend Honeywell to the same extent and 
subject to the same restrictions set forth in Honeywell’s obligations to Company as set forth 
in this “Indemnity Against Patent and Copyright Infringement” article for any claim against 
Honeywell based upon a claim of infringement resulting from (a), (b), (c), (d), or (e) of the 
preceding paragraph. 
If a claim of infringement is made, or if Honeywell believes that such a claim is likely, 
Honeywell may, at its option, and at its expense: (1) procure for Company the right to 
continue using the Product; or (2) replace or modify the Product so that it becomes non-
infringing; or (3) accept return of the Product or terminate Company’s license to use the 
infringing Product in the case of a software Product and grant Company a credit for the 
purchase price or license fee paid for such Product, less a reasonable depreciation for use, 
damage, and obsolescence.  Further, Honeywell may cease shipping infringing Products 
without being in breach of this Agreement. 
If the final judgment assessed against Company is based on the revenue generated from the 
use of the Product, as opposed to from the sale of the Product by Honeywell to Company 
(whether alone or in combination with any article or service not furnished by Honeywell), 
then Honeywell’s liability under this indemnity, exclusive of defense costs, shall be limited to 
a reasonable royalty based on the contract price paid by Company to Honeywell for the 
Product that gave rise to the claim. 
 
 
 

schuld van de ontvanger; (2) bekend was bij de ontvanger op het moment van 
openbaarmaking zonder dat dit het gevolg was van een onrechtmatige daad van de 
ontvanger; (3) ontvangen is door de ontvanger van een derde zonder beperkingen die 
vergelijkbaar zijn met die in dit artikel; of (4) zelfstandig door de ontvanger ontwikkeld is 
zonder gebruik te maken van of te verwijzen naar de Bedrijfseigen Informatie van de 
verstrekkende Partij. 
Indien de ontvangende Partij op grond van toepasselijke wetgeving, regelgeving of een 
gerechtelijk bevel verplicht is Bedrijfseigen Informatie openbaar te maken, zal de 
ontvangende Partij de verstrekkende Partij onverwijld schriftelijk in kennis stellen van het 
verzoek om een redelijke mogelijkheid te bieden bezwaar te maken tegen de 
openbaarmaking teneinde een conservatoir bevelschrift of passend rechtsmiddel veilig te 
stellen. 
Elk der Partijen erkent en stemt ermee in dat de andere Partij, indien zij enige verplichting 
van deze bepaling inzake Geheimhouding en Niet-Gebruik van Bedrijfseigen Informatie 
overtreedt, onmiddellijke en onherstelbare schade kan lijden waarvoor alleen geldelijke 
schadevergoeding niet voldoende zal zijn en dat, naast alle andere rechtsmiddelen die de 
niet-overtredende Partij kan hebben, de niet-overtredende Partij het recht heeft om: (i) bij 
een bevoegde rechter een voorlopige voorziening, nakoming of enige andere voorziening te 
vorderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een billijke voorziening, ter herstel van een 
(dreigende) schending van deze bepaling door de overtredende Partij; en (ii) deze bepaling 
inzake Geheimhouding en Niet-Gebruik van Bedrijfseigen Informatie af te dwingen.  De 
overtredende Partij doet afstand van enig recht en verweer dat zij kan hebben op grond van 
bevoegdheid en rechtsgebied, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebrek aan relatieve 
bevoegdheid en onbevoegdheid van de rechter, en alle vereisten voor het stellen van 
zekerheid of borg in verband met een dergelijk rechtsmiddel. 
 
19.   Vrijwaring tegen inbreuk op octrooi en auteursrecht. Honeywell zal Vennootschap 
verdedigen tegen iedere rechtszaak die voortvloeit uit daadwerkelijke of beweerdelijke 
inbreuk op een octrooi of auteursrecht dat geldig is in de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk of de Europese Unie, voor zover gebaseerd op het Product zoals geleverd door 
Honeywell, en zal Vennootschap vrijwaren voor een eindvonnis dat wordt gewezen tegen 
Vennootschap als gevolg van een dergelijke rechtszaak, met dien verstande dat 
Vennootschap Honeywell onverwijld schriftelijk in kennis stelt nadat Vennootschap van de 
vordering van derden op de hoogte is gesteld en Vennootschap ermee instemt de 
uitsluitende en volledige bevoegdheid, informatie en bijstand te geven en verlenen (op 
redelijke kosten van Honeywell) voor het verweer tegen en de afhandeling van de vordering.   
Honeywell is niet verantwoordelijk voor een compromis of schikking aangegaan zonder haar 
voorafgaande schriftelijke toestemming. Omdat Honeywell de uitsluitende zeggenschap 
heeft over het beslechten van inbreukvorderingen ingevolge deze Overeenkomst, is 
Honeywell in geen geval aansprakelijk voor de (advocaat)kosten van Vennootschap.  
Honeywell heeft geen aansprakelijkheid of verplichting om Vennootschap te verdedigen en 
te vrijwaren met betrekking tot vorderingen wegens inbreuk die voortvloeien uit of gebaseerd 
zijn op: (a) Producten geleverd volgens de ontwerpen, tekeningen of productiespecificaties 
van Vennootschap; (b) een combinatie van het Product met een artikel of dienst die niet door 
Honeywell wordt geleverd; (c) gebruik van een andere dan de laatste versie van het door 
Honeywell uitgebrachte softwareproduct; (d) elke wijziging van het Product anders dan een 
wijziging door Honeywell; of (e) schadevergoeding op basis van een andere 
aansprakelijkheidstheorie dan inbreuk door het Product. 
Voorts stemt Vennootschap ermee in Honeywell te vrijwaren en te verdedigen in dezelfde 
mate en met inachtneming van dezelfde beperkingen als uiteengezet in de verplichtingen 
van Honeywell jegens Vennootschap als uiteengezet in dit artikel "Vrijwaring tegen inbreuk 
op octrooi en auteursrecht" voor elke vordering tegen Honeywell op basis van een vordering 
wegens inbreuk die voortvloeit uit (a), (b), (c), (d), of (e) van het vorige lid. 
Indien een vordering wegens inbreuk wordt ingesteld, of indien Honeywell van mening is dat 
een dergelijke vordering waarschijnlijk is, kan Honeywell naar eigen keuze en voor eigen 
rekening: (1) voor Vennootschap het recht verkrijgen om het Product te blijven gebruiken; of 
(2) het Product vervangen of zodanig wijzigen dat het geen inbreuk meer maakt; of (3) 
teruggave van het Product aanvaarden of de licentie van Vennootschap om het 
inbreukmakende Product te gebruiken beëindigen indien dit een softwareproduct betreft en 
Vennootschap een krediet verlenen voor de aankoopprijs of licentievergoeding die voor dat 
Product is betaald, minus een redelijke afschrijving voor gebruik, beschadiging en 
veroudering.  Voorts kan Honeywell de verzending van inbreukmakende Producten staken 
zonder dat dit een schending van deze Overeenkomst oplevert. 
Indien het eindvonnis dat tegen Vennootschap wordt gewezen is gebaseerd op de omzet die 
wordt gegenereerd door het gebruik van het Product, in tegenstelling tot de verkoop van het 
Product door Honeywell aan Vennootschap (alleen of in combinatie met een artikel of dienst 
die niet door Honeywell wordt geleverd), dan is de aansprakelijkheid van Honeywell onder 
deze vrijwaring, exclusief verweerkosten, beperkt tot een redelijke royalty op basis van de 
door Vennootschap aan Honeywell betaalde contractprijs voor het Product dat aanleiding 
gaf tot de vordering. 
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Any liability of Honeywell under this “Indemnity Against Patent and Copyright Infringement” 
is subject to the provisions of the “Limitation of Liability” article of this Agreement. 
This “Indemnity Against Patent and Copyright Infringement” article states the Parties’ entire 
liability, sole recourse and their exclusive remedies with respect to patent and copyright 
infringement claims.  All other warranties against infringement or misappropriation of any 
intellectual property rights, statutory, express or implied are hereby disclaimed. 
 
 
 
20.   Software License. “Licensed Software” means software, including all related updates, 
changes, revisions and documentation, if any, that Company is entitled to use under the 
terms of this Agreement and which is not subject to a separate software license between the 
parties. License. Subject to Company’s compliance with the terms of this Agreement, 
Honeywell grants to Company and Company accepts a nontransferable, nonexclusive 
license, without the right to sublicense, to use the Licensed Software in the ordinary and 
normal operation of the Product on which it is installed or with which it is intended to be 
used under this license.  (a) Ownership. Honeywell (and its licensor(s), if applicable) retains 
all title to the intellectual property related to all material and Licensed Software provided 
under this Agreement, all of which are owned by Honeywell, or its licensor(s), are protected 
by copyright laws, and are to be treated like any other copyrighted material. (b) Transfer of 
Licensed Software.  Company may transfer its license to use the Licensed Software and all 
accompanying materials to a third party only in conjunction with Company’s sale of any 
Honeywell or Company product on which the Licensed Software is installed or with which it 
is used.  Company is to retain no copies.  Company’s transfer of the Licensed Software as 
authorized herein must be under terms consistent with and no less stringent than the terms 
set forth in this Agreement. Except as specifically permitted in this Agreement, the Licensed 
Software may not be sublicensed, transferred or loaned to any other party without 
Honeywell’s prior express written consent.  (c) Copies.  Unless specifically authorized by 
Honeywell in writing, Company is prohibited from making copies of Licensed Software 
except for backup purposes.  Company will reproduce and include all Honeywell proprietary 
and copyright notices and other legends both in and on every copy made. (d) Protecting 
Integrity.  To the extent permitted by applicable law, Company may not directly or indirectly 
make any effort to deconstruct the Licensed Software, including, but not limited to: 
translating, decompiling, disassembling, reverse assembling, reverse engineering, creating 
derivative works or compilations, or performing any other operation to obtain any portion of 
its contents.  Company will take all reasonable actions necessary to prevent unauthorized 
access, disclosure or use of the Licensed Software. (e) Reserved.. (f) Negation of Other 
Licenses.  Except as expressly granted herein, no license or right, including sublicensing 
rights, either expressly, implicitly, by estoppel, conduct of the parties, or otherwise, is granted 
by Honeywell to Company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Special Tooling and Data. Special Tooling includes, but is not limited to, jigs, dies, 
fixtures, molds, patterns, special taps, special gauges, special test equipment, other special 
equipment and manufacturing aids, and replacement items, now existing or created in the 
future, together with all related specifications, drawings, engineering instructions, data, 
material, equipment, software, processes, and facilities created or used by Honeywell in the 
performance of its obligations under this Agreement.  Honeywell owns all Special Tooling, 
except to the extent an authorized representative of Honeywell specifically transfers title for 
any Special Tooling in writing to Company.  Any transfer of title to Special Tooling does not 
include transfer of Honeywell’s intellectual property used to create, or that may be embodied 
in the Special Tooling, other than a license to use the Special Tooling without modification. 
 
 
 
 
 
22.   Export. Company is responsible for compliance with all applicable import and export 
control laws and regulations. Honeywell will obtain the export license when Honeywell is the 
exporter of record. Company must obtain at its sole cost and expense all necessary import 

Elke aansprakelijkheid van Honeywell onder dit "Vrijwaring tegen inbreuk op octrooi en 
auteursrecht" is onderworpen aan het bepaalde in het artikel "Aansprakelijkheidsbeperking" 
van deze Overeenkomst. 
Dit artikel "Vrijwaring tegen inbreuk op octrooi en auteursrecht" vermeldt de volledige 
aansprakelijkheid, het enige verhaal en de exclusieve herstelmiddelen van Partijen met 
betrekking tot vorderingen op het gebied van octrooi- en auteursrechtinbreuk.  Alle overige 
wettelijke, uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties tegen inbreuk of ongeoorloofde toe-
eigening van intellectuele eigendomsrechten worden hierbij afgewezen. 
 
20.   Softwarelicentie. Onder "Gelicentieerde Software" wordt verstaan software, met 
inbegrip van alle bijbehorende updates, wijzigingen, herzieningen en documentatie, indien 
van toepassing, die Vennootschap onder de voorwaarden van deze Overeenkomst mag 
gebruiken en die niet onderworpen is aan een afzonderlijke softwarelicentie tussen Partijen. 
Licentie. Onder voorbehoud van naleving door Vennootschap van de voorwaarden van deze 
Overeenkomst verleent Honeywell aan Vennootschap en aanvaardt Vennootschap van 
Honeywell een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie, zonder het recht tot sublicentie, 
om de Gelicentieerde Software te gebruiken in de gebruikelijke en normale werking van het 
Product waarop deze is geïnstalleerd of waarmee deze onder deze licentie is bedoeld te 
worden gebruikt. (a) Eigendom. Honeywell (en haar licentiegever(s), indien van toepassing) 
behoudt alle rechten op de intellectuele eigendom met betrekking tot alle materialen en 
Gelicentieerde Software die ingevolge deze Overeenkomst worden verstrekt, welke alle 
eigendom zijn van Honeywell, of haar licentiegever(s), beschermd zijn door 
auteursrechtelijke wetgeving en dienen te worden behandeld als enig ander 
auteursrechtelijk beschermd materiaal. (b) Overdracht van Gelicentieerde Software.  
Vennootschap mag haar licentie voor het gebruik van de Gelicentieerde Software en alle 
bijbehorende materialen uitsluitend overdragen aan een derde in combinatie met de 
verkoop door Vennootschap van een product van Honeywell of Vennootschap waarop de 
Gelicentieerde Software is geïnstalleerd of waarmee deze wordt gebruikt.  Vennootschap 
dient geen kopieën te bewaren.  De overdracht door Vennootschap van de Gelicentieerde 
Software zoals toegestaan in deze Overeenkomst dient te geschieden onder voorwaarden die 
in overeenstemming zijn met en niet minder streng zijn dan de in deze Overeenkomst 
uiteengezette voorwaarden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze 
Overeenkomst, mag de Gelicentieerde Software niet in sublicentie worden gegeven, worden 
overgedragen of in bruikleen gegeven worden aan een andere partij zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Honeywell.  (c) Kopieën.  Tenzij Honeywell 
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het Vennootschap niet 
toegestaan kopieën van Gelicentieerde Software te maken, behalve voor back-updoeleinden.  
Vennootschap zal alle kennisgevingen en andere verklaringen inzake eigendom en 
auteursrechten van Honeywell en andere legenda overnemen, zowel in als op elke gemaakte 
kopie. (d) Bescherming van integriteit.  Voor zover toegestaan door toepasselijke 
wetgeving, mag Vennootschap geen directe of indirecte inspanningen leveren om de 
Gelicentieerde Software te deconstrueren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het 
vertalen, decompileren, demonteren, onderwerpen aan reverse assembling of reverse 
engineering, het creëren van afgeleide werken of compilaties, of het uitvoeren van enige 
andere bewerking om een deel van de inhoud daarvan te verkrijgen.  Vennootschap zal alle 
redelijke maatregelen nemen die nodig zijn om onbevoegde toegang, openbaarmaking of 
gebruik van de Gelicentieerde Software te voorkomen. (e) Gereserveerd..(f) Tenietdoen van 
andere licenties.  Tenzij uitdrukkelijk verleend in deze Overeenkomst, wordt geen enkel(e) 
licentie of recht, met inbegrip van sublicentierechten, uitdrukkelijk, impliciet, door 
rechtsverwerking, gedragingen van Partijen of anderszins, door Honeywell aan 
Vennootschap verleend. 
 
21. Bijzondere Werktuigen en gegevens. Bijzondere Werktuigen omvat, zonder daartoe 
beperkt te zijn, reeds bestaande of nog te maken (giet)mallen, matrijzen, armaturen, 
patronen, speciale kranen, speciale meters, speciale testapparatuur, andere speciale 
apparatuur en productiemiddelen, en vervangende onderdelen, tezamen met alle 
bijbehorende specificaties, tekeningen, technische instructies, gegevens, materiaal, 
apparatuur, software, processen en faciliteiten die door Honeywell worden gemaakt of 
gebruikt bij de uitvoering van haar verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst.  Honeywell 
is eigenaar van alle Bijzondere Werktuigen, behalve voor zover een bevoegde 
vertegenwoordiger van Honeywell de eigendom van een van de Bijzondere Werktuigen 
schriftelijk aan Vennootschap overdraagt.  Elke overdracht van de eigendom van Bijzondere 
Werktuigen omvat niet de overdracht van de intellectuele eigendom van Honeywell die wordt 
gebruikt om de Bijzondere Werktuigen te vervaardigen, of die in de Bijzondere Werktuigen 
kunnen worden belichaamd, anders dan een licentie om de Bijzondere Werktuigen 
ongewijzigd te gebruiken. 
 
22.   Export. Vennootschap is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- 
en regelgeving op het gebied van import- en exportcontrole. Indien Honeywell als exporteur 
optreedt, verkrijgt Honeywell de exportvergunning. Vennootschap dient voor eigen kosten en 
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authorizations and any subsequent export or re-export license or other approval required for 
Products, technology, software, services and technical data purchased, delivered, licensed or 
received from Honeywell. Company will retain documentation evidencing compliance with 
those laws and regulations. Honeywell will not be liable to Company for any failure to provide 
Products, Services, transfers or technical data as a result of government actions that impact 
Honeywell's ability to perform, including: (a) the failure to provide or the cancellation of 
export or re-export licenses; (b) any subsequent interpretation of applicable import, transfer, 
export or re-export law or regulation after the date of any Order or commitment that has a 
material adverse effect on Honeywell's performance; or (c) delays due to Company’s failure 
to follow applicable import, export, transfer, or re-export laws and regulations. 
 
 
 
 
If Company designates the freight forwarder for export shipments from the United States, 
then Company’s freight forwarder will export on Company’s behalf and Company will be 
responsible for any failure of Company’s freight forwarder to comply with all applicable 
export requirements.  Honeywell will provide Company’s designated freight forwarder with 
required commodity information. Company is aware that U.S. export law may impose 
restrictions on Company’s use of the goods, services, or technical data, or on their transfer to 
third parties.  Company will immediately notify Honeywell and cease distribution activities 
with regard to the transaction in question if Company knows or has a reasonable suspicion 
that the products, technical data, plans, or specifications may be redirected to other 
countries in violation of export control laws. 
 
 
Company may not sell, transfer, export or re-export any Honeywell Products, services or 
technical data for use in activities that involve the design, development, production, use or 
stockpiling of nuclear, chemical or biological weapons or missiles, nor use Honeywell’s 
Products, services or technical data in any facility that engages in activities relating to such 
weapons or missiles.  In addition, Honeywell’s Products, services or technical data may not 
be used in connection with any activity involving nuclear fission or fusion, or any use or 
handling of any nuclear material.  Honeywell may approve the uses restricted in this Export 
Compliance clause if Company, at Company’s expense, provides Honeywell with insurance 
coverage, indemnities, and waivers of liability, recourse and subrogation acceptable to 
Honeywell. 
 
 
 
 
Company represents, warrants, and agrees that: 
Company is not a “Sanctioned Person,” meaning any person or entity : (i) named on the U.S. 
Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control’s (“OFAC”) list of “Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons,” “Sectoral Sanctions Identifications List” or 
other economic sanctions lists issued pursuant to a United States governmental authority, 
the European Union Common Foreign & Security Policy or other governmental authority; (ii) 
organized under the laws of, ordinarily resident in, or physically located in a jurisdiction that 
is the subject of sanctions administered by OFAC or the U.S. Department of State (each a 
“Sanctioned Jurisdiction” and including, at the time of writing, Cuba, Iran, North Korea, Syria, 
and the Crimea region); or (iii) owned or controlled, directly or indirectly, 50% or more in the 
aggregate by one or more Sanctioned Persons. 
Company is in compliance with and will continue to comply with all economic sanctions laws 
administered by OFAC, the U.S. Department of State, the European Union, or the United 
Kingdom (“Sanctions Laws”). Company will not involve any Sanctioned Persons or group of 
Sanctioned Persons in any capacity, directly or indirectly, in any part of this transaction and 
performance under this transaction.  Company will not take any action that would cause 
Honeywell to be in violation of Sanctions Laws. 
 
 
Company will not sell, export, re-export, divert, or otherwise transfer, any Honeywell products, 
technology, or software: (i) to any Sanctioned Persons; or (ii) for purposes prohibited by any 
sanctions program enacted by the U.S Government.   
 
Company’s failure to comply with this provision will be deemed a material breach of the 
Agreement, and Company will notify Honeywell immediately if it violates, or reasonably 
believes that it will violate, any terms of this provision.  Company agrees that Honeywell may 
take any and all actions required to ensure full compliance with all sanctions laws without 
Honeywell incurring any liability.  
 
 

rekening alle benodigde importvergunningen en alle daaropvolgende export- of 
wederexportvergunningen of andere goedkeuringen te verkrijgen die vereist zijn voor 
Producten, technologie, software, diensten en technische gegevens die van Honeywell 
worden afgenomen of ontvangen of door Honeywell worden geleverd of in licentie worden 
gegeven. Vennootschap bewaart de documentatie waaruit de naleving van die wet- en 
regelgeving blijkt. Honeywell is niet aansprakelijk jegens Vennootschap voor het niet leveren 
van Producten, Diensten, overdrachten of technische gegevens als gevolg van 
overheidsmaatregelen die van invloed zijn op de mogelijkheid tot uitvoering door Honeywell, 
waaronder: (a) het niet verstrekken of intrekken van export- of wederexportvergunningen; (b) 
enige latere uitleg van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van import, 
overdracht, export of wederexport na de datum van een Order of toezegging die een 
wezenlijk nadelig effect heeft op de uitvoering door Honeywell; of (c) vertragingen als gevolg 
van het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van import, export, 
overdacht of wederexport door Vennootschap. 
Indien Vennootschap de expediteur aanwijst voor exportzendingen vanuit de Verenigde 
Staten, dan exporteert de expediteur van Vennootschap namens Vennootschap en is 
Vennootschap verantwoordelijk indien de expediteur van Vennootschap niet voldoet aan alle 
toepasselijke exportvereisten.  Honeywell verstrekt de vereiste productinformatie aan de 
door Vennootschap aangewezen expediteur. Vennootschap is zich ervan bewust dat uit de 
Amerikaanse exportwetgeving beperkingen kunnen voortvloeien ten aanzien van het gebruik 
van de goederen, diensten of technische gegevens door Vennootschap of de overdracht 
daarvan aan derden.  Indien Vennootschap weet of redelijkerwijs vermoedt dat de Producten, 
technische gegevens, plannen of specificaties mogelijk worden doorgevoerd naar andere 
landen in strijd met de wetgeving op het gebied van exportcontrole, stelt Vennootschap 
Honeywell hiervan onmiddellijk op de hoogte en staakt zij de distributieactiviteiten met 
betrekking tot de betreffende transactie. 
Het is Vennootschap niet toegestaan Producten, diensten of technische gegevens van 
Honeywell te verkopen, over te dragen, te exporteren of weder te exporteren voor gebruik bij 
activiteiten die betrekking hebben op het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, het gebruik 
of de aanleg van voorraden nucleaire, chemische of biologische wapens of raketten, evenmin 
is het Vennootschap toegestaan de Producten, diensten of technische gegevens van 
Honeywell te gebruiken in een faciliteit waar activiteiten plaatsvinden met betrekking tot 
dergelijke wapens of raketten.  Daarnaast mogen de Producten, diensten of technische 
gegevens van Honeywell niet worden gebruikt in verband met activiteiten waarbij sprake is 
van kernsplitsing of -fusie, of het gebruik of de verwerking van nucleair materiaal.  Indien 
Vennootschap op kosten van Vennootschap aan Honeywell verzekeringsdekking, 
vrijwaringen en verklaringen van afstand van aansprakelijkheid, verhaal en subrogatie 
verstrekt die voor Honeywell aanvaardbaar zijn, kan Honeywell toestemming verlenen voor 
het gebruik dat wordt beperkt in deze bepaling inzake de naleving van wetgeving op het 
gebied van exportcontrole. 
Vennootschap verklaart, garandeert en stemt ermee in dat: 
Vennootschap geen "Gesanctioneerde Persoon" is, dat wil zeggen een persoon of entiteit: (i) 
die voorkomt op de lijst van het Office of Foreign Assets Control ("OFAC") van het 
Amerikaanse ministerie van Financiën met "Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons", de "Sectoral Sanctions Identifications List" of andere economische sanctielijsten die 
door een Amerikaanse overheidsinstantie, krachtens het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie of door een andere overheidsinstantie zijn 
uitgevaardigd; (ii) die is opgericht naar het recht van, dan wel gewoonlijk woonachtig of 
fysiek gevestigd is in een rechtsgebied waarvoor sancties gelden van het OFAC of het 
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (elk afzonderlijk: een "Gesanctioneerd 
Rechtsgebied" en met inbegrip van, op het moment van schrijven, Cuba, Iran, Noord-Korea, 
Syrië en de Krim); of (iii) die, direct of indirect, in totaal voor ten minste 50% eigendom is of 
onder zeggenschap staat van een of meer Gesanctioneerde Personen. 
Vennootschap voldoet aan en zal blijven voldoen aan alle wetgeving op het gebied van 
economische sancties van het OFAC, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de 
Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk ("Sanctiewetgeving"). Vennootschap onthoudt zich 
van het, direct of indirect, in enige hoedanigheid betrekken van (een groep van) 
Gesanctioneerde Personen bij enig deel van deze transactie en de uitvoering 
daarvan.  Vennootschap onthoudt zich van handelingen die ertoe zouden leiden dat 
Honeywell de Sanctiewetgeving overtreedt. 
Vennootschap onthoudt zich van het verkopen, exporteren, wederexporteren, doorvoeren of 
anderszins overdragen van producten, technologie of software van Honeywell: (i) aan 
Gesanctioneerde Personen; of (ii) voor doeleinden die verboden zijn krachtens een 
sanctieprogramma dat door de Amerikaanse overheid is ingesteld.   
Het niet naleven door Vennootschap van deze bepaling wordt beschouwd als een wezenlijke 
schending van de Overeenkomst, en Vennootschap stelt Honeywell onmiddellijk in kennis 
indien zij een van de voorwaarden van deze bepaling schendt of redelijkerwijs van mening is 
dat dit zal gebeuren.  Vennootschap stemt ermee in dat Honeywell alle maatregelen kan 
nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Sanctiewetgeving volledig wordt nageleefd 
zonder dat Honeywell daardoor aansprakelijk wordt. 
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23.   Taxes.  Honeywell’s pricing excludes all taxes (including but not limited to, sales, use, 
excise, value-added, and other similar taxes), tariffs and duties (including but not limited to, 
amounts imposed upon the Product(s) or bill of material thereof under any applicable trade 
law, including, but not limited to, the Trade Expansion Act, section 232 and the Trade Act of 
1974, section 301) and charges (collectively “Taxes”).  Company will pay all Taxes resulting 
from this Agreement or Honeywell’s performance under this Agreement, whether imposed, 
levied, collected, withheld, or assessed now or later.  If Honeywell is required to impose, levy, 
collect, withhold or assess any Taxes on any transaction under this Agreement, then in 
addition to the purchase price, Honeywell will invoice Company for such Taxes unless at the 
time of order placement, Company furnishes Honeywell with an exemption certificate or 
other documentation sufficient to verify exemption from the Taxes. If any Taxes are required 
to be withheld from amounts paid or payable to Honeywell under this Agreement: (a) such 
withholding amount will not be deducted from the amounts due to Honeywell as originally 
priced; (b) Company will pay the Taxes on behalf of Honeywell to the relevant taxing 
authority in accordance with applicable law; and (c) Company will forward to Honeywell, 
within 60 calendar days of payment, proof of Taxes paid sufficient to establish the 
withholding amount and the recipient.  In no event will Honeywell be liable for Taxes paid or 
payable by Company.  This clause will survive expiration or any termination of this 
Agreement. 
 
 
 
 
 
24.   Notices. Every notice between the parties relating to the performance or administration 
of this Agreement will be made in writing and, if to Company, to Company’s authorized 
representative or, if to Honeywell, to Honeywell’s authorized representative. All notices 
required under this Agreement will be deemed received either: (a) two calendar days after 
mailing by certified mail, return receipt requested and postage prepaid; (b) one business day 
after deposit for next day delivery with a commercial overnight carrier provided the carrier 
obtains a written verification of receipt from the receiving Party; or (c) if sent by e-mail, upon 
receipt of a non-automated response from the receiving Party confirming receipt of the 
notice. All non-electronic notices must be addressed as follows: Honeywell Productivity 
Solutions B.V., Attn: Hicham Khellafi, General Counsel SPS EMEA, Burgemeester Burgerslaan 
40, 5245NH, Rosmalen, Netherlands. 
 
 
 
 
25.   General Provisions. (a) Assignment. Neither Party will assign any rights or obligations 
under this Agreement without the advance written consent of the other Party, which consent 
will not be unreasonably withheld or delayed except that either Party may assign this 
Agreement in connection with the sale or transfer of all or substantially all of the assets of 
the product line or business to which it pertains. Any attempt to assign or delegate in 
violation of this clause will be void and subject to the above, this provision excludes the 
transferability within the meaning of article 3:83(2) Dutch Civil Code (sluit de 
overdraagbaarheid uit). (b) Commercial Use.  Company represents and warrants that any 
technical data or software provided by Honeywell to Company under this Agreement will not 
be delivered, directly or indirectly, to any agency of any government in the performance of a 
contract, or subcontract, with the respective government without the prior written consent of 
Honeywell. (c) Counterparts. This Agreement may be signed in counterparts (including 
faxed and any electronic or digital format), each of which will be deemed one and the same 
original. Reproductions of this executed original (with reproduced signatures) will be 
deemed to be original counterparts of this Agreement. (d) Headings and Captions. 
Headings and captions are for convenience of reference only and do not alter the meaning 
or interpretation of this Agreement. (e) Publicity. Neither Party will issue any press release or 
make any public announcement relating to the subject matter of this Agreement without the 
prior written approval of the other Party, except that either Party may make any public 
disclosure it believes in good faith is required by applicable law or any listing or trading 
agreement concerning its or its affiliates' publicly-traded securities. Notwithstanding the 
foregoing, if either Party, or a third party, makes a public disclosure related to this Agreement 
that is false or damaging to a Party, the aggrieved Party will have the right to make a public 
response reasonably necessary to correct any misstatement, inaccuracies or material 
omissions in the initial and wrongful affirmative disclosure without prior approval of the 
other Party. Neither Party will be required to obtain consent pursuant to this article for any 
proposed release or announcement that is consistent with information that has previously 
been made public without breach of its obligations under this clause. (f) Relationship of 
Parties. The Parties acknowledge that they are independent contractors and no other 
relationship, including without limitation partnership, joint venture, employment, franchise, 
master/servant or principal/agent is intended by this Agreement. Neither Party has the right 

23.   Belastingen.  De prijzen van Honeywell zijn exclusief alle belastingen (met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, accijnzen, belastingen op omzet, gebruik, toegevoegde waarde en 
andere soortgelijke belastingen), tarieven en rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, bedragen die worden opgelegd ten aanzien van de Product(en) of stuklijst daarvan 
ingevolge de toepasselijke handelswetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, artikel 
232 van de Amerikaanse Trade Expansion Act en artikel 301 van de Amerikaanse Trade Act 
of 1974) en lasten (gezamenlijk: "Belastingen").  Vennootschap betaalt alle Belastingen die 
voortvloeien uit deze Overeenkomst of de uitvoering van deze Overeenkomst door 
Honeywell, ongeacht of deze Belastingen nu of later worden opgelegd, geheven, geïnd, 
ingehouden of bepaald.  Indien Honeywell ingevolge deze Overeenkomst Belastingen moet 
opleggen, heffen, innen, inhouden of bepalen, brengt Honeywell, naast de aankoopprijs, ook 
dergelijke Belastingen aan Vennootschap in rekening, tenzij Vennootschap bij het plaatsen 
van de Order aan Honeywell een bewijs van vrijstelling of andere documentatie verstrekt die 
volstaat om vrijstelling van de Belastingen te verifiëren. Indien Belastingen moeten worden 
ingehouden op bedragen die ingevolge deze Overeenkomst aan Honeywell zijn betaald of 
verschuldigd: (a) wordt het bedrag van een dergelijke inhouding niet in mindering gebracht 
op de aan Honeywell verschuldigde bedragen volgens de oorspronkelijke prijzen; (b) betaalt 
Vennootschap de Belastingen namens Honeywell aan de relevante belastingdienst 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; en (c) zendt Vennootschap Honeywell binnen 
60 kalenderdagen na betaling een bewijs van de betaalde Belastingen dat volstaat om het 
bedrag van de inhouding en de ontvanger vast te stellen.  Honeywell is in geen geval 
aansprakelijk voor door Vennootschap betaalde of verschuldigde Belastingen.  Dit artikel 
blijft na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van kracht. 
 
24.   Kennisgevingen. Alle kennisgevingen tussen Partijen met betrekking tot de uitvoering 
of het beheer van deze Overeenkomst geschieden schriftelijk en worden, indien aan 
Vennootschap gericht, gedaan aan de bevoegde vertegenwoordiger van Vennootschap of, 
indien aan Honeywell gericht, gedaan aan de bevoegde vertegenwoordiger van Honeywell. 
Alle kennisgevingen die ingevolge deze Overeenkomst vereist zijn, worden geacht te zijn 
ontvangen: (a) twee kalenderdagen na verzending per aangetekende post, met bewijs van 
ontvangst en port betaald; (b) één werkdag na afgifte bij een commerciële koeriersdienst 
voor bezorging op de volgende dag, mits de vervoerder een schriftelijk bewijs van ontvangst 
verkrijgt van de ontvangende Partij; of (c) indien verzonden per e-mail, na ontvangst van een 
niet-geautomatiseerd antwoord van de ontvangende Partij waarin de ontvangst van de 
kennisgeving wordt bevestigd. Alle niet langs elektronische weg verzonden kennisgevingen 
moeten als volgt worden geadresseerd: Honeywell Productivity Solutions B.V., Attn: Hicham 
Khellafi, General Counsel SPS EMEA, Burgemeester Burgerslaan 40, 5245NH, Rosmalen, 
Netherlands. 
 
25.   Algemene bepalingen. (a) Overdacht. Geen der Partijen draagt rechten of 
verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst over zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de andere Partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal 
worden onthouden of vertraagd, met dien verstande dat een der Partijen deze Overeenkomst 
kan overdragen in verband met de verkoop of overdracht van (vrijwel) alle activa van de 
productlijn of onderneming waarop deze betrekking heeft. Elke poging tot overdracht of 
delegatie in strijd met dit artikel is nietig en, onverminderd het voorgaande, sluit deze 
bepaling de overdraagbaarheid in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW uit. (b) Commercieel 
Gebruik.  Vennootschap verklaart en garandeert dat technische gegevens of software die 
ingevolge deze Overeenkomst door Honeywell aan Vennootschap worden verstrekt zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeywell niet direct of indirect aan enige 
instantie van een overheid worden geleverd in het kader van de uitvoering van een 
(onderaannemings)overeenkomst met de betreffende overheid. (c) Exemplaren. Deze 
Overeenkomst kan in meerdere exemplaren worden ondertekend (met inbegrip van 
exemplaren in gefaxte en elektronische of digitale vorm), waarbij elk exemplaar wordt 
beschouwd als een en hetzelfde origineel. Reproducties van dit ondertekende origineel (met 
gereproduceerde handtekeningen) worden beschouwd als originele exemplaren van deze 
Overeenkomst. (d) Titels en kopjes. Titels en kopjes dienen slechts het leesgemak en laten 
de betekenis of interpretatie van deze Overeenkomst onverlet. (e) Publiciteit. Geen der 
Partijen publiceert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij een 
persbericht of openbare aankondiging met betrekking tot het onderwerp van deze 
Overeenkomst, met dien verstande dat elk der Partijen een openbare mededeling kan doen 
indien zij te goeder trouw van mening is dat dit vereist is op grond van toepasselijke 
wetgeving of een noterings- of handelsovereenkomst met betrekking tot op de openbare 
markt verhandelde effecten van die Partij of van een aan haar gelieerde onderneming. 
Niettegenstaande het voorgaande geldt dat indien een der Partijen of een derde met 
betrekking tot deze Overeenkomst een openbare mededeling doet die onjuist of schadelijk is 
voor een Partij, de benadeelde Partij het recht heeft om zonder voorafgaande toestemming 
van de andere Partij een openbare reactie te geven die redelijkerwijs noodzakelijk is om een 
onjuiste voorstelling van zaken, onjuistheden of wezenlijke omissies in de oorspronkelijke en 
onrechtmatige mededeling te corrigeren. Geen der Partijen is op grond van dit artikel 
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to bind or obligate the other. (g) Remedies. Except where specified to the contrary, the 
express remedies provided in this Agreement for breaches by Honeywell are in substitution 
for remedies provided by law or otherwise.  If an express remedy fails its essential purpose, 
then Company's remedy will be a refund of the price paid.  (h) Severability. If any provision 
or portion of a provision of this Agreement is determined to be illegal, invalid, or 
unenforceable, the validity of the remaining provisions will not be affected. The Parties may 
agree to replace the stricken provision or portion of a provision with a valid and enforceable 
provision or portion of a provision. (i) Subcontractors. Honeywell has the right to 
subcontract its obligations under this Agreement.  Use of a subcontractor will not release 
Honeywell from liability under this Agreement for performance of the subcontracted 
obligations. (j) Survival.  Provisions of this Agreement that by their nature should continue in 
force beyond the completion or termination of the Agreement, or any associated orders, will 
remain in force. (k) Third Party Beneficiaries. Except as expressly provided to the contrary 
in this Agreement, the provisions of this Agreement are for the benefit of the Parties only and 
not for the benefit of any third party. (l) Waiver. Failure of either Party to enforce at any time 
any of the provisions of this Agreement will not be construed to be a continuing waiver of any 
provisions hereunder. (m) Company Caused Delay.  Honeywell will not be liable for delays 
caused by Company. Prices and other affected terms will be adjusted to offset impacts 
caused by a Company caused delay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (n) Change in Control. Change in Control - means any of the following, whether in a single 
transaction or a series of related transactions and whether or not Company is a party thereto: 
(i) a sale, conveyance, transfer, distribution, lease, assignment, license or other disposition of 
all or substantially all of the assets of Company that results in a change in the effective 
control of the Company; (ii) any consolidation or merger of Company or its controlling 
affiliates, any dissolution of Company or its controlling affiliates, or any reorganization of one 
or more of Company or its controlling affiliates; or (iii) any sale, transfer, issuance, or 
disposition of any equity securities or securities or instruments convertible or exchangeable 
for equity securities (collectively, “Securities”) of Company or its controlling affiliates in 
which the holders of all of the Securities that may be entitled to vote for the election of any 
member of a board of directors or similar governing body of Company or such controlling 
affiliate immediately prior to such transaction(s) hold less than fifty percent (50%) of the 
Securities that may be entitled to vote for the election of any such member in such entity 
immediately following such transaction(s).Upon occurrence of  one or more Change in 
Control events Company shall notify Honeywell  and Honeywell may, at its sole discretion, 
terminate the Agreement with 30 days written notice. 
 
 
 
 
 
 
 
(o) Data Access. “Input Data” means data and other information that Company or persons 
acting on Company’s behalf input, upload, transfer or make accessible in relation to, or 
which is collected from Company or third party devices or equipment by, the Product and/or 
Service.  
Honeywell and its affiliates have the right to retain, transfer, disclose, duplicate, analyze, 
modify and otherwise use Input Data to provide, protect, improve or develop Honeywell 
products or services. Honeywell and its affiliates may also use Input Data for any other 
purpose provided it is in an anonymized form that does not identify Company. 
 
 
 
 
 
26.   Intellectual Property Rights Including Patents. Company recognizes that all rights or 
industrial ownership either intellectual or other, relating to services, to Products, or other 
manufacture belong either to Honeywell or its affiliates, subsidiaries or other divisions or 

gehouden toestemming te verkrijgen voor een voorgenomen bericht of aankondiging dat of 
die in overeenstemming is met informatie die eerder openbaar is gemaakt zonder haar 
verplichtingen ingevolge dit artikel te schenden. (f) Relatie tussen Partijen. Partijen 
erkennen dat zij onafhankelijke aannemers zijn en dat deze Overeenkomst niet tot doel heeft 
een andere relatie tot stand te brengen, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, in 
de vorm van een maatschap of samenwerkingsverband, op basis van een arbeids- of 
franchiseovereenkomst, of als superieur/ondergeschikte of lastgever/lasthebber. Geen der 
Partijen heeft het recht voor de andere Partij verbintenissen of verplichtingen aan te gaan. 
(g) Herstelmiddelen. Tenzij anders aangegeven, treden de in deze Overeenkomst 
neergelegde uitdrukkelijke herstelmiddelen voor schendingen door Honeywell in de plaats 
van rechtsmiddelen die bij wet of anderszins zijn voorzien.  Indien een uitdrukkelijk 
herstelmiddel niet beantwoordt aan het wezenlijke doel ervan, bestaat het herstel voor 
Vennootschap uit terugbetaling van de betaalde prijs. (h) Scheidbaarheid. Indien een 
bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of niet-
afdwingbaar wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 
Partijen kunnen overeenkomen de geheel of gedeeltelijk getroffen bepaling geheel of 
gedeeltelijk te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling. (i) Onderaannemers. 
Honeywell heeft het recht haar verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst uit te besteden 
aan een of meer onderaannemers.  De inzet van een onderaannemer ontslaat Honeywell niet 
van aansprakelijkheid ingevolge deze Overeenkomst voor de nakoming van de uitbestede 
verplichtingen. (j) Voortdurende werking.  Bepalingen in deze Overeenkomst die naar hun 
aard van kracht dienen te blijven na afloop of beëindiging van de Overeenkomst, of daarmee 
samenhangende Orders, blijven van kracht. (k) Derde-begunstigden. Behoudens voor zover 
in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, strekken de bepalingen van deze 
Overeenkomst uitsluitend in het belang van Partijen en niet van derden. (l) Afstand. Indien 
een der Partijen op enig moment een bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingt, 
betekent dit niet dat zij daarmee blijvend afstand doet van haar recht tot afdwinging van 
bepalingen van deze Overeenkomst. (m) Door Vennootschap veroorzaakte vertraging.  
Honeywell is niet aansprakelijk voor door Vennootschap veroorzaakte vertragingen. Prijzen 
en andere relevante voorwaarden worden aangepast ter compensatie van de gevolgen van 
een door Vennootschap veroorzaakte vertraging. 
 (n) Wijziging in de zeggenschap. Onder Wijziging in de zeggenschap wordt een van de 
volgende situaties verstaan, ongeacht of deze wijziging zich voltrekt door een enkele 
transactie of door een reeks van samenhangende transacties en ongeacht of Vennootschap 
daarbij partij is: (i) een verkoop, levering, overdracht, uitkering, lease, cessie, licentieverlening 
of andere vervreemding van alle of vrijwel alle activa van Vennootschap die leidt tot een 
wijziging in de daadwerkelijke zeggenschap over Vennootschap; (ii) een consolidatie of fusie 
van Vennootschap of aan haar gelieerde ondernemingen die zeggenschap over haar 
uitoefenen, een ontbinding van Vennootschap of aan haar gelieerde ondernemingen die 
zeggenschap over haar uitoefenen, of een reorganisatie van Vennootschap of een of meer 
van aan haar gelieerde ondernemingen die zeggenschap over haar uitoefenen; of (iii) een 
verkoop, overdracht, uitgifte of vervreemding van effecten met een aandelenkarakter of 
effecten of instrumenten die omgezet kunnen worden in of geruild kunnen worden voor 
effecten met een aandelenkarakter (gezamenlijk: "Effecten") van Vennootschap of aan haar 
gelieerde ondernemingen die zeggenschap over haar uitoefenen waardoor de houders van 
alle Effecten die onmiddellijk voorafgaand aan (een) dergelijke transactie(s) stemgerechtigd 
zijn ten aanzien van de aanstelling van een lid van een raad van bestuur of een vergelijkbaar 
bestuursorgaan van Vennootschap of een dergelijke aan haar gelieerde onderneming die 
zeggenschap over haar uitoefent onmiddellijk na (een) dergelijke transactie(s) minder dan 
vijftig procent (50%) van de Effecten houden waaraan stemrecht is verbonden ten aanzien 
van de aanstelling van een dergelijk lid van een dergelijk orgaan. Indien zich een of meer 
gebeurtenissen voordoen die een Wijziging in de Zeggenschap inhouden, stelt 
Vennootschap Honeywell daarvan op de hoogte en kan Honeywell de Overeenkomst geheel 
naar eigen inzicht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 
(o) Toegang tot gegevens Onder "Invoergegevens" wordt verstaan de gegevens en andere 
informatie die Vennootschap of personen die optreden namens Vennootschap invoeren, 
uploaden, overdragen of toegankelijk maken met betrekking tot het Product en/of de Dienst 
of die door het Product en/of de Dienst worden verzameld vanuit apparaten of apparatuur 
van Vennootschap of derden.  
Honeywell en aan haar gelieerde ondernemingen hebben het recht om Invoergegevens te 
behouden, over te dragen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te analyseren, aan te 
passen en anderszins te gebruiken om producten of diensten van Honeywell te leveren, 
beschermen, verbeteren of ontwikkelen. Honeywell en aan haar gelieerde ondernemingen 
kunnen Invoergegevens ook gebruiken voor elk ander doel, mits deze gegevens worden 
gebruikt in een zodanig geanonimiseerde vorm dat de identiteit van Vennootschap niet te 
herleiden is.  
 
26.   Intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van octrooien. Vennootschap erkent 
dat alle rechten of de industriële eigendom, van intellectuele of andere aard, met betrekking 
tot diensten, Producten of andere fabricage toebehoren aan Honeywell dan wel aan haar 
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units. The contractual relationship between Honeywell and Company only allows the 
Company the right to use the Products, and no rights to either modify or reproduce. 
 
 
 
27.   Trademark. Company agrees not to remove or alter any indicia of manufacturing origin 
contained on or within the Products, including without limitation the serial numbers or 
trademarks on nameplates or cast or machined components. 
 
 
28.   Data Privacy. For purposes of this Agreement, “Applicable Data Privacy Laws” 
means applicable data protection, privacy, breach notification, or data security laws or 
regulations; “Personal Data” is any information that is subject to, or otherwise afforded 
protection under, Applicable Data Privacy Laws and that relates to an identified or 
identifiable natural person; an identifiable natural person is one who can be identified, 
directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an 
identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to 
the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that 
natural person, or as that term (or similar variants) may otherwise be defined in Applicable 
Data Privacy Laws.  
 
 
 
Each Party may process Personal Data in the form of business contact details relating to 
individuals engaged by the other Party or its affiliates (“Staff”) for the purposes of 
performing each Party’s obligations under this Agreement and managing the business 
relationship between the Parties, including their business communication ("Purposes").    
The Parties will process such Personal Data as independent data controllers in accordance 
with the terms of this Agreement and Applicable Data Privacy Laws. Each Party will comply 
with the following: (a) ensure the lawfulness of their data collection and the lawfulness 
of data transfer to the other Party; (b) implement appropriate security measures to protect 
Personal Data provided by the other Party against accidental or unlawful destruction, 
loss, alteration, unauthorized disclosure, or (remote) access; (c) protect Personal Data 
provided by the other Party against unlawful processing by its Staff, including unnecessary 
collection, transfer, or processing, beyond what is strictly necessary for the Purposes;  (d) 
prior to any transfer of Personal Data, impose all obligations on third parties involved, as 
required by this Agreement and Applicable Data Privacy Laws; and (e) securely delete such 
Personal Data once it is no longer required for the Purposes.   
Each Party shall be responsible for providing necessary information and notifications 
required by Applicable Data Privacy Laws to its Staff. For purposes of clarity, Honeywell will 
process any Personal Data concerning the other Party’s Staff in accordance with Applicable 
Data Privacy Laws, including the European General Data Protection Regulation 2016/679 
(GDPR); Honeywell provides details on how it is processing Personal Data in its website 
privacy statement, which may be amended from time to time and is accessible at 
https://www.honeywell.com/en-us/privacy-statement, and the other Party shall furnish 
Honeywell’s privacy statement to any of its Staff whose Personal Data is so provided to 
Honeywell by the other Party Where appropriate and in accordance with Applicable Data 
Privacy Laws, each Party shall inform its own Staff that they may exercise their rights in 
respect of the processing of their Personal Data against the other Party by sending a request 
with proof of identity to the other Party's address set forth in this Agreement or provided 
otherwise by the other Party in this regard.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Where a Party’s Personal Data are transferred to a country that has not been deemed to 
provide an adequate level of protection for Personal Data by Applicable Data Privacy Laws, 
the other Party will either enter into or apply legally recognized international data transfer 
mechanisms, including: (1) Standard Contractual Clauses adopted or approved by the 
competent supervisory authority or legislator; (2) binding Corporate Rules which provide 
adequate safeguards; or  (3) any other similar program or certification that is recognized as 
providing an adequate level of protection in accordance with Applicable Data Privacy Laws. 
 
 

gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of andere afdelingen of 
bedrijfsonderdelen. Ingevolge de contractuele relatie tussen Honeywell en Vennootschap 
heeft Vennootschap uitsluitend het recht om de Producten te gebruiken, niet om deze aan te 
passen of te reproduceren. 
 
27.   Handelsmerk. Vennootschap stemt ermee in tekens van herkomstaanduiding die zijn 
aangebracht op of in de Producten niet te verwijderen of te wijzigen, met inbegrip van, 
zonder daartoe beperkt te zijn, de serienummers of handelsmerken op naamplaten of 
gegoten of machinaal bewerkte onderdelen. 
 
28.   Gegevensbescherming. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder 
"Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving" verstaan de toepasselijke wetgeving 
inzake gegevensbescherming, privacy, het melden van datalekken en wet- en regelgeving op 
het gebied van gegevensbeveiliging; "Persoonsgegevens" is informatie waarop de 
Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving van toepassing is of die anderszins onder 
de bescherming daarvan valt en verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct 
of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals 
een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of 
meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, of een persoon die 
voldoet aan de definitie van dat begrip (of vergelijkbare varianten daarvan) in Toepasselijke 
Gegevensbeschermingswetgeving;  
Elk der Partijen kan Persoonsgegevens in de vorm van zakelijke contactgegevens verwerken 
met betrekking tot personen die door de andere Partij of aan haar gelieerde ondernemingen 
zijn ingeschakeld ("Personeel") ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van elk 
der Partijen ingevolge deze Overeenkomst en het beheer van de zakelijke relatie tussen 
Partijen, met inbegrip van hun zakelijke communicatie ("Doeleinden").    
Partijen verwerken dergelijke Persoonsgegevens als onafhankelijke 
verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst en 
de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving. Elk der Partijen houdt zich aan de 
volgende voorwaarden: (a) zij zorgt voor de rechtmatigheid van haar gegevensverzameling 
en de rechtmatigheid van de doorgifte van gegevens aan de andere Partij; (b) zij treft 
passende beveiligingsmaatregelen om door de andere Partij verstrekte Persoonsgegevens te 
beschermen tegen onopzettelijk(e) of onrechtmatig(e) vernietiging, verlies, wijziging, 
ongeoorloofde openbaarmaking, of toegang (van afstand); (c) zij beschermt 
Persoonsgegevens die door de andere Partij worden verstrekt tegen onrechtmatige 
verwerking door haar Personeel, met inbegrip van onnodige verzameling, doorgifte of 
verwerking die verder gaat dan strikt noodzakelijk is voor de Doeleinden; (d) zij legt, 
voorafgaand aan de doorgifte van Persoonsgegevens, alle verplichtingen op aan betrokken 
derden die op grond van deze Overeenkomst en de Toepasselijke 
Gegevensbeschermingswetgeving vereist zijn; en (e) zij verwijdert dergelijke 
Persoonsgegevens op een veilige manier zodra deze niet langer nodig zijn voor de 
Doeleinden.   
Elk der Partijen is verantwoordelijk voor het verstrekken van de noodzakelijke informatie en 
meldingen aan haar Personeel die op grond van de Toepasselijke 
Gegevensbeschermingswetgeving vereist zijn. Voor alle duidelijkheid: Honeywell verwerkt 
Persoonsgegevens met betrekking tot het Personeel van de andere Partij overeenkomstig de 
Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip van de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG); Honeywell verstrekt nadere 
informatie over de manier waarop zij Persoonsgegevens verwerkt in de privacyverklaring op 
haar website, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en te vinden is op 
https://www.honeywell.com/en-us/privacy-statement, en de andere Partij verstrekt de 
privacyverklaring van Honeywell aan haar Personeel wiens Persoonsgegevens aldus door de 
andere Partij aan Honeywell worden verstrekt. Indien gepast en in overeenstemming met de 
Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving stelt elk der Partijen haar eigen Personeel 
in kennis van het feit dat zij hun rechten met betrekking tot de verwerking van hun 
Persoonsgegevens jegens de andere Partij kunnen uitoefenen door een verzoek daartoe, 
vergezeld van een identiteitsbewijs, te zenden naar het adres van de andere Partij zoals 
vermeld in deze Overeenkomst of zoals dit in dit kader anderszins door de andere Partij is 
verstrekt.   
Indien de Persoonsgegevens van een Partij worden verzonden naar een land dat op grond 
van de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving niet geacht wordt een passend 
beschermingsniveau voor Persoonsgegevens te bieden, dient de andere Partij wettelijk 
erkende mechanismen voor de internationale doorgifte van gegevens overeen te komen of 
toe te passen, met inbegrip van: (1) standaardcontractbepalingen die zijn vastgesteld of 
goedgekeurd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit of wetgever; (2) bindende 
bedrijfsvoorschriften die passende waarborgen bieden; of (3) een ander vergelijkbaar 
programma of vergelijkbare certificering waarvan wordt erkend dat daarmee een passend 
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29.   Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the 
Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all previous agreements, 
communications, or representations, either verbal or written between the Parties hereto.  Any 
oral understandings are expressly excluded.  This Agreement may not be changed, altered, 
supplemented or added to except by the mutual written consent of the Parties’ authorized 
representatives.  
 
30.   Obsolescence. For purposes of this Agreement, obsolete means a Products’ status 
declared by Honeywell, at its sole discretion, based on a Product becoming superseded, 
discontinued or reduced in manufacture. In such an event, Honeywell will use reasonable 
commercial efforts to suggest a Product migration strategy to Company. 
 
 
31.   Product Substitution. In the event of a change in local product regulations, Honeywell 
may, at its discretion, substitute part numbers ordered by Company with those providing the 
same product form, fit and function as the originally ordered part number.   
 
 
32.   Product Compatibility. Honeywell does not represent that the Product is compatible 
with any specific third-party hardware or software other than as expressly specified by 
Honeywell.  Company is responsible for providing and maintaining an operating 
environment with at least the minimum standards specified by Honeywell.  Company 
understands and warrants that Company has an obligation to implement and maintain 
reasonable and appropriate security measures relating to the Product, the information used 
therein, and the network environment.  This obligation includes complying with applicable 
cybersecurity standards and best practices, including but not limited to the Federal Trade 
Commission consent decrees and other declarations of reasonable and appropriate security 
measures, the National Institute of Standards and Technology (“NIST”) Cybersecurity 
Framework and NIST Alerts, InfraGard Alerts, and the United States Computer Emergency 
Readiness Team Alerts and Bulletins, and their equivalents.  If a Cybersecurity Event occurs, 
Company shall promptly notify Honeywell of the Cybersecurity Event.  “Cybersecurity Event” 
shall mean actions taken through the use of computer networks that result in an actual or 
potentially adverse effect on an information system and/or the information residing therein.  
Company shall also promptly use its best efforts to detect, respond, and recover from such a 
Cybersecurity Event.  Company shall take reasonable steps to immediately remedy any 
Cybersecurity Event and prevent any further Cybersecurity Event at Company’s expense in 
accordance with applicable laws, regulations, and standards.  Company further agrees that 
Company will use its best efforts to preserve forensic data and evidence in its response to a 
Cybersecurity Event.  Company will provide and make available this forensic evidence and 
data to Honeywell.  Honeywell shall not be liable for damages caused a Cybersecurity Event 
resulting from Company’s failure to comply with the Agreement or Company’s failure to 
maintain reasonable and appropriate security measures.  Company is responsible for all such 
damages.  Where Company is not the end-user of the Product, Company represents and 
warrants that it will require its customers to comply with the above Cybersecurity Event 
provisions.   
 
 
 
 
COMPANY ACKNOWLEDGES THAT HONEYWELL HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE ANY 
FORM OF CYBERSECURITY OR DATA PROTECTION RELATING TO THE OPERATION OF 
THE PRODUCT OR THE NETWORK ENVIRONMENT.  COMPANY FURTHER 
ACKNOWLEDGES THAT HONEYWELL HAS NO OBLIGATION TO GUARANTEE CONTINUED 
OPERATION AND FUNCTIONALITY OF THE PRODUCT BEYOND THE STATED LIFECYCLE 
OF THE PRODUCT. 
 
33.   U.S. Government Restricted Rights. If the Products are acquired under the terms of a 
U.S. Government contract, use, duplication and disclosure are subject to the restrictions 
contained in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at 252.227-7013 
(DOD Contracts) and subdivisions (a) through (d) of 52.227-19 as applicable. 
 
 
 
34.   Applicability for Services.  These Conditions of Sale apply to any and all product-
related repair services performed by Honeywell (also considered “Services”) for Company’s 
covered Product(s) for which Company has purchased Coverage, whether such Services are 
described in a Statement of Work (“SOW”) or otherwise. The Company and the applicable 

beschermingsniveau wordt geboden overeenkomstig de Toepasselijke 
Gegevensbeschermingswetgeving. 
 
29.   Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst 
tussen Partijen ter zake van het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere 
mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomsten, mededelingen of verklaringen tussen 
Partijen bij deze Overeenkomst.  Mondelinge afspraken zijn uitdrukkelijk uitgesloten.  Deze 
Overeenkomst mag niet worden gewijzigd, aangepast of aangevuld, tenzij met wederzijdse 
schriftelijke toestemming van de bevoegde vertegenwoordigers van Partijen.  
 
30.   Veroudering. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder "verouderd" 
verstaan de status die Honeywell, geheel naar eigen inzicht, toekent aan Producten op basis 
van het feit dat zij worden vervangen of dat de productie ervan wordt stopgezet of 
afgebouwd. In een dergelijk geval levert Honeywell redelijke commerciële inspanningen om 
aan Vennootschap een migratiestrategie ten aanzien van Producten voor te stellen. 
 
31.   Productvervanging. In geval van een wijziging in de lokale regelgeving ten aanzien van 
producten, kan Honeywell, naar eigen inzicht, door Vennootschap bestelde 
onderdelennummers vervangen door onderdelen met dezelfde vorm, geschiktheid en 
functie als het oorspronkelijk bestelde onderdeelnummer.   
 
32.   Productcompatibiliteit. Honeywell verklaart niet dat het Product compatibel is met 
enige specifieke hardware of software van derden anders dan zoals uitdrukkelijk bepaald 
door Honeywell.  Vennootschap is verantwoordelijk voor het verschaffen en onderhouden 
van een werkomgeving met ten minste de door Honeywell bepaalde minimumnormen.  
Vennootschap begrijpt en garandeert dat zij verplicht is redelijke en passende 
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het Product, de daarin gebruikte informatie en 
de netwerkomgeving te implementeren en in stand te houden.  Deze verplichting omvat het 
naleven van toepasselijke normen en beste praktijken inzake cyberbeveiliging, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, de toestemmingsbesluiten van de Federal Trade Commission en 
andere verklaringen van redelijke en passende beveiligingsmaatregelen, het National 
Institute of Standards and Technology ("NIST") Cybersecurity Framework en NIST Alerts, 
InfraGard Alerts, en de Amerikaanse Computer Emergency Readiness Team Alerts en 
Bulletins, en de equivalenten daarvan.  Indien zich een Cyberbeveiligingsincident voordoet, 
zal Vennootschap Honeywell onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen.  Onder 
"Cyberbeveiligingsincident" wordt verstaan handelingen die worden verricht via 
computernetwerken die van negatieve invloed (kunnen) zijn op een informatiesysteem en/of 
de daarin aanwezige informatie.  Vennootschap zal zich ook onmiddellijk inspannen om een 
Cyberbeveiligingsincident op te sporen, hierop te reageren en te herstellen.  Vennootschap 
zal redelijke stappen ondernemen om een Cyberbeveiligingsincident onverwijld te verhelpen 
en een verder Cyberbeveiligingsincident op kosten van Vennootschap te voorkomen in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en normen.  Vennootschap 
stemt er voorts mee in dat Vennootschap zich in haar reactie op een 
Cyberbeveiligingsincident ervoor zal inspannen om forensische gegevens en bewijsmiddelen 
te bewaren.  Vennootschap zal deze forensische bewijsmiddelen en gegevens aan Honeywell 
verstrekken en ter beschikking stellen.  Honeywell is niet aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door een Cyberbeveiligingsincident als gevolg van het niet nakomen door 
Vennootschap van de Overeenkomst of het niet in stand houden van redelijke en passende 
beveiligingsmaatregelen door Vennootschap.  Vennootschap is verantwoordelijk voor al deze 
schade.  Indien Vennootschap niet de eindgebruiker van het Product is, verklaart en 
garandeert zij dat zij van haar klanten zal verlangen dat deze voldoen aan de 
bovengenoemde bepalingen inzake Cyberbeveiligingsincidenten.  VENNOOTSCHAP 
ERKENT DAT HONEYWELL GEEN ENKELE VERPLICHTING HEEFT OM ENIGE VORM VAN 
CYBERBEVEILIGING OF GEGEVENSBESCHERMING TE BIEDEN MET BETREKKING TOT DE 
WERKING VAN HET PRODUCT OF DE NETWERKOMGEVING.  VENNOOTSCHAP ERKENT 
VERDER DAT HONEYWELL GEEN VERPLICHTING HEEFT DE BLIJVENDE WERKING EN 
FUNCTIONALITEIT VAN HET PRODUCT NA DE GENOEMDE LEVENSCYCLUS VAN HET 
PRODUCT TE GARANDEREN. 
 
33.   Beperkte rechten Amerikaanse overheid. Indien de Producten worden verkregen 
onder de voorwaarden van een contract met de Amerikaanse overheid, zijn gebruik, 
duplicatie en openbaarmaking onderworpen aan de beperkingen die zijn opgenomen in het 
beding Rights in Technical Data and Computer Software in 252.227-7013 (contracten 
Amerikaanse ministerie van defensie) en het bepaalde onder (a) tot en met (d) in 52.227-
19, voor zover van toepassing. 
 
34.   Toepasselijkheid voor Diensten.  Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle productgerelateerde reparatiediensten die door Honeywell worden uitgevoerd (en ook 
als "Diensten" worden beschouwd) voor de gedekte Producten van Vennootschap waarvoor 
Vennootschap Dekking heeft aangeschaft, ongeacht of deze Diensten worden beschreven in 
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Coverage (“Service Description”) for the Products are identified on the cover page(s) 
accompanying this Agreement and/or the Service acknowledgment or confirmation issued 
by Honeywell.  This Agreement does not cover minor accessories included with the Product, 
such as cables or wearable or field replaceable portions of the Product, unless otherwise 
stated on the cover page. This Agreement only covers Products listed by serial number on 
the cover page(s) of this Agreement. If Company and Honeywell have signed a separate 
agreement for Services, then the terms of that agreement will supersede these Terms and 
Conditions and govern the Services.  THESE TERMS AND CONDITIONS PROVIDE THE 
FUNDAMENTAL BASIS FOR HONEYWELL’S PERFORMANCE OF THE SERVICES.  Provisions 
in any COMPANY-RELATED WEBSITE, PURCHASE ORDER, DOCUMENT, TRANSMITTAL OR 
communication that conflict with, add to, or otherwise modify these Terms and Conditions 
are hereby rejected BY HONEYWELL and of no legal effect, regardless of the time of 
transmittal. 
 
 
 
 
35.   WEEE. Prices do not include the costs of recycling goods covered by the European 
WEEE Directive 2012/19EC and such costs may be added to the prices quoted. Company 
and Honeywell shall comply with their obligations under the WEEE Directive 2012/19EC as 
implemented in any local jurisdiction applying to the Products, in relation to the financing 
and organisation of the disposal of the waste electrical and electronic equipment.  Company 
will handle the collection, processing and recycling of the Products in accordance with all 
applicable laws and regulations, and where applicable, shall use reasonable endeavors to 
ensure that the final user of the Products complies with its obligations under the WEEE 
Directive 2012/19EC, as implemented, and any successor thereto, Company shall 
indemnify on demand Honeywell from and against all claims, demands, actions, awards, judgments, 
settlements, costs, expenses, liabilities, damages and losses (including all interest, fines, penalties and 
legal and other professional costs and expenses) incurred by Honeywell arising out of or in connection 
with any failure by Company to comply with its obligations under this clause 34. 
 
 
 
 
 
36.   Modifications.  Honeywell may unilaterally modify, amend, supplement or otherwise 
change these terms and conditions of sale at any time in its sole discretion without prior 
notice.  Any such future modification, amendment, supplement or other change (a “Change”) 
shall apply only with respect to orders accepted after the effective date of such Change.  As 
used herein, the term “Agreement” shall include any such future Change.  Without limiting 
the generality of the foregoing, Honeywell may establish terms and conditions which apply 
to one or more particular Products (including without limitation “shrink wrap” license 
agreements for software products), and in this event such terms and conditions shall, with 
respect to the Products addressed therein, supersede this Agreement. 
 
 
 
37.   Choice of language.  The language of contracts and correspondence will be Dutch. In 
the event that this Agreement is translated into other languages, the Dutch version alone will 
be authoritative and will prevail over the other language versions.   
 

een werkbeschrijving of anderszins. Vennootschap en de toepasselijke Dekking 
("Dienstenomschrijving") voor de Producten worden vermeld op het voorblad behorende bij 
deze Overeenkomst en/of de door Honeywell afgegeven erkenning of bevestiging van 
Diensten.  Deze Overeenkomst heeft geen betrekking op kleine accessoires die bij het 
Product zijn inbegrepen, zoals kabels of draagbare c.q. vervangbare delen van het Product, 
tenzij anders vermeld op het voorblad. Deze Overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op 
Producten waarvan het serienummer op het voorblad van deze Overeenkomst staat vermeld. 
Indien Vennootschap en Honeywell een afzonderlijke overeenkomst voor Diensten hebben 
ondertekend, dan treden de voorwaarden van die overeenkomst in de plaats van deze 
Voorwaarden en zijn die voorwaarden op de Diensten van toepassing.  DEZE 
VOORWAARDEN VORMEN DE GRONDSLAG VOOR DE UITVOERING VAN DE DIENSTEN 
DOOR HONEYWELL.  Bepalingen in een AAN VENNOOTSCHAP GERELATEERD(E) 
WEBSITE, INKOOPORDER, DOCUMENT, VERZENDING OF mededeling die strijdig zijn met, 
een aanvulling zijn op, of anderszins een wijziging inhouden van deze Voorwaarden, worden 
hierbij DOOR HONEYWELL afgewezen en hebben geen rechtsgevolg, ongeacht het tijdstip 
van verzending. 
 
35.   AEEA. De prijzen zijn exclusief de kosten van het recyclen van goederen die vallen 
onder de Europese AEEA-richtlijn 2012/19/EU. Deze kosten kunnen bovenop de 
geoffreerde prijzen komen. Vennootschap en Honeywell dienen te voldoen aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de AEEA-richtlijn 2012/19/EU, zoals ten uitvoer gelegd in 
alle lokale rechtsgebieden die van toepassing zijn op de Producten, met betrekking tot de 
financiering en organisatie van de verwijdering van de afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur.  Vennootschap zal de inzameling, verwerking en recycling van de 
Producten afhandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, en 
Vennootschap zal, indien van toepassing, redelijke inspanningen leveren om ervoor te 
zorgen dat de eindgebruiker van de Producten voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van 
de AEEA-richtlijn 2012/19/EU, zoals ten uitvoer gelegd, en de eventuele opvolger daarvan. 
Vennootschap zal Honeywell op verzoek vrijwaren voor en tegen alle/iedere aanspraken, 
vorderingen, rechtszaken, toekenningen, vonnissen, schikkingen, (on)kosten, 
aansprakelijkheid, schade en verliezen (met inbegrip van alle rente, boetes en juridische en 
andere beroepsmatige kosten en onkosten) die Honeywell heeft gemaakt of geleden als 
gevolg van of in verband met het niet nakomen door Vennootschap van haar verplichtingen 
ingevolge dit artikel 34. 
 
36.   Wijzigingen.  Honeywell kan deze verkoopvoorwaarden geheel naar eigen inzicht te 
allen tijde eenzijdig wijzigen, aanpassen, aanvullen of anderszins veranderen zonder 
voorafgaande kennisgeving.  Een dergelijke toekomstige wijziging, aanpassing, aanvulling of 
andere verandering (een "Wijziging") is uitsluitend van toepassing op orders die na de 
ingangsdatum van die Wijziging worden aanvaard.  Zoals gebruikt in deze Overeenkomst 
omvat de term "Overeenkomst" een dergelijke toekomstige Wijziging.  Zonder de algemene 
strekking van het voorgaande te beperken, kan Honeywell voorwaarden vaststellen die van 
toepassing zijn op een of meer specifieke Producten (waaronder, zonder daartoe beperkt te 
zijn, in de verpakking verstrekte licentieovereenkomsten voor softwareproducten), en in dat 
geval treden deze voorwaarden, met betrekking tot de daarin genoemde Producten, in de 
plaats van deze Overeenkomst. 
 
37.   Taalkeuze. Overeenkomsten en correspondentie worden in het Nederlands gesloten en 
gevoerd. Indien deze Overeenkomst in andere talen wordt vertaald, is alleen de Nederlandse 
versie gezaghebbend en prevaleert deze boven de andere taalversies.   
 

 


