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1. Toepassingsgebied van de voorwaarden 

1.1 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden (“deze Voorwaarden") zijn van toepassing op de rechten en verplichtingen inzake de levering 

van zaken (bijv. producten, apparatuur, integrale systemen; de “Leveringen”) en diensten (bijv. installatie, montage, kalibratie, repara-

tie; de “Diensten”) door Rohde & Schwarz Benelux B.V. (“RSBNL”) aan zakelijke Klanten, publiekrechtelijke rechtspersonen of pu-

bliekrechtelijk bijzonder fonds (de "Klant"). Deze Voorwaarden maken deel uit van het contract dat tot stand is gekomen via de 

RSBNL-orderbevestiging naar aanleiding van de order van de Klant. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de order-
bevestiging en die van deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de orderbevestiging. Eventuele afwijkende of aanvullende 
contractuele voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten en zijn niet van toepassing, ook indien RSBNL deze niet uitdrukkelijk afwijst.  

1.2 De reglementering van het Duitse Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik "VDE" (Vereniging voor Elektrotechniek, 

Elektronica, Informatietechnologie) is van toepassing op alle Leveringen en/of Diensten, voor zover deze relevant zijn voor de veilig-
heid van de Leveringen en/of Diensten en deze Voorwaarden niet voorzien in afwijkende reglementering in dit verband. Afwijkingen op 
de VDE-reglementering zijn toegestaan voor zover hetzelfde veiligheidsniveau op een andere wijze wordt gerealiseerd.  

1.3 Documenten, bijv. afbeeldingen, tekeningen, gewichten, prestatiespecificaties in brochures, kostenramingen, gegevensbladen, etc., 
vormen geen garantie maar gelden als prestatiebeschrijvingen. RSBNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen als gevolg van en 
gerechtvaardigd door technische ontwikkelingen aan te brengen, ook na bevestiging van de order.   

1.4 De Klant is niet gerechtigd om de in artikel 1.3 vermelde documenten te vermenigvuldigen, kopiëren, aan derden beschikbaar te 
stellen of anderszins openbaar te maken, of deze te gebruiken op een wijze die tegenstrijdig is met de belangen van RSBNL, behou-
dens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RSBNL. Indien de order niet bij RSBNL wordt geplaatst, moeten de do-
cumenten op verzoek per omgaande aan RSBNL worden geretourneerd. De vorige zinnen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing 
op de documenten die door de Klant aan RSBNL zijn verstrekt; de documenten die aan RSBNL zijn verstrekt mogen echter wel be-
schikbaar worden gesteld aan derden, die RSBNL rechtmatig heeft ingehuurd om Leveringen en/of Diensten uit te voeren. 

2. Prijzen 

2.1 De prijzen voor Leveringen (zie artikel 8 voor Diensten) zijn vrachtvrij inclusief verzekering conform de INCOTERMS 2010, ICC Publi-
catie 715 E-D, naar de in de offerte aangegeven bestemming of elders, tenzij deze voorwaarden anders bepalen. 

Prijzen zijn in euro's (€), plus BTW, indien van toepassing, op het tarief dat op enig moment wettelijk van toepassing is. Prijzen zijn ex-
clusief eventuele belastingen, douanerechten of -heffingen, alsook consulaatkosten of wettelijke heffingen die mogelijk worden toege-
past volgens de regels van een recht anders dan het recht dat op basis van artikel 13.1 van toepassing is. De prijs is inclusief de nor-
male verpakking; eventuele kosten voor het verpakken van antennes, zenders, installaties en systemen, alsook speciale verpakking 
op verzoek van de Klant worden afzonderlijk in rekening gebracht.  

2.2 Prijzen weerspiegelen de kosten van RSBNL op het moment dat het contract wordt gesloten. Indien zich vóór de dag van levering / 
uitvoering van de dienst prijswijzigingen voordoen, behoudt RSBNL zich het recht voor om de prijzen aan te passen, mits is afgespro-
ken dat de uit te voeren Leveringen en/of Diensten meer dan vier (4) maanden na het sluiten van het contract zullen plaatsvinden. 

3. Eigendomsvoorbehoud 

3.1 RSBNL behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken (“Goederen onder Eigendomsvoorbehoud”) voor tot alle vorderingen 

van RSBNL op de Klant in de zakelijke relatie (inclusief de eventuele huidige vorderingen) zijn voldaan, voor zover dit is toegestaan 
volgens de geldende wetgeving in het land waar de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud zich volgens afspraak bevinden. Indien 
een dergelijke wetgeving geen eigendomsvoorbehoud toestaat voor Goederen onder Eigendomsvoorbehoud, maar voorbehoud van 
gelijksoortige rechten wel toestaat, is RSBNL wel gerechtigd die rechten te doen gelden. De Klant spant zich in om alle maatregelen te 
ondersteunen die worden genomen om het voorbehoud of de zekerheidsrechten op de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud te be-
schermen. 

3.2 Voor zover de eigendom van RSBNL van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud eindigt vanwege combinatie met een andere 
zaak, verkrijgt RSBNL proportioneel mede-eigendom van de nieuwe zaak, bijv. de waarde van de gecombineerde Goederen onder Ei-
gendomsvoorbehoud (definitief factuurbedrag inclusief geldende BTW) in verhouding tot de waarde van de andere gecombineerde za-
ken op het moment van combineren. Indien de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud zodanig zijn gecombineerd dat de zaken van 
de Klant als de hoofdzaak moeten worden beschouwd, komen RSBNL en de Klant hierbij overeen dat de Klant de proportionele mede-
eigendom van dergelijke zaken overdraagt aan RSBNL. Hierbij aanvaardt RSBNL een dergelijke overdracht. Eventueel door RSBNL 
gemaakte kosten in verband met het opeisen van de vorderingen als mede-eigenaar worden door de Klant gedragen.  

3.3 Voor zover de waarde van alle zekerheidsrechten, waarop RSBNL recht heeft conform artikel 3, de hoogte van de gegarandeerde 
vorderingen met meer dan tien procent (10 %) overstijgt, zal RSBNL op verzoek van de Klant een overeenkomstig deel van de zeker-
heidsrechten in de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud vrijgeven; RSBNL mag echter kiezen welke Goederen onder Eigendoms-
voorbehoud worden vrijgegeven  

3.4 De Klant heeft het recht om de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud in het kader van het normale handelsverkeer door te verko-
pen. Hierbij draagt de Klant de vorderingen uit de doorverkoop van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud over aan RSBNL. De 
overdracht is met inbegrip van alle afgeleide rechten en de vorderingen van de Klant inzake de Goederen onder Eigendomsvoorbe-
houd, die ontstaan op verschillende wettelijke gronden tegen de kopers of derden (dat geldt in het bijzonder ook voor strafbare eisen of 
eisen voor verzekeringsuitkeringen), alsook alle vordering ten bedrage van de vorderingen en schulden die verschuldigd zijn aan 
RSBNL. Hierbij aanvaardt RSBNL de overdracht. 
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3.5 De Klant heeft het recht de overgedragen vordering in ontvangst te nemen, zolang deze de betalingsverplichtingen ten aanzien van 
RSBNL heeft voldaan. In het geval van wanbetaling van de Klant, is RSBNL gerechtigd om het recht van ontvangst in te trekken. De 
koper is echter niet gerechtigd deze vorderingen over te dragen met het doel vorderingen door middel van factoring te innen, tenzij de 
Klant de factor verplicht om de tegenprestatie direct aan RSBNL te leveren zolang RSBNL nog vorderingen ten laste van de koper 
heeft.  

3.6 De Klant zal RSBNL direct op de hoogte stellen van eventuele verpandingen, beslagnames of andere beschikkingen of ingrepen van 
derden. Indien een derde de door RSBNL gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten in dit verband niet volledig kan terug-
betalen aan RSBNL, is de Klant daar aansprakelijk voor. 

3.7    RSBNL is gerechtigd tot ontbinding van het contract en terugname van de geleverde zaken in geval van plichtverzaking van de Klant, 
in het bijzonder bij achterstallige betaling; de Klant is dan verplicht om de geleverde zaken te retourneren. 

3.8 Indien de Leveringen en/of Diensten uit software bestaan, verwerft de Klant geen eigendom, maar enkel en alleen de in artikel 9 ge-
specificeerde rechten.  

4.  Betalingsvoorwaarden 

4.1 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum aan RSBNL voldaan te zijn.  

4.2 Voor orders die een totaalbedrag van meer dan € 50.000 netto bedragen, kan een aanbetaling van dertig procent (30 %) plus evenre-
dige BTW verlangd worden bij het plaatsen van de order. RSBNL is niet verplicht om rente over deze aanbetaling te betalen. 

4.3 RSBNL behoudt zich het recht voor om zekerheidstelling voor betaling en/of vooruitbetaling te eisen. 

4.4 De Klant mag alleen betalingen met dergelijke vorderingen verrekenen of een retentierecht uitoefenen op de vorderingen, wanneer is 
vastgesteld dat deze onbetwist en rechtsgeldig zijn. De Klant is alleen gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op grond van 
vorderingen die voortvloeien uit hetzelfde contract als de tegenvorderingen van RSBNL. 

4.5 Als de Klant een betalingsachterstand heeft, behoudt RSBNL zich het recht voor om, zonder af te zien van andere rechten, een rente 
van acht (8) procent per jaar in rekening te brengen bovenop het officiële basisrentepercentage van de Europese Centrale Bank (ECB-
herfinancieringsrentepercentage). 

4.6 Alle overeengekomen prijskortingen op de in het contract vermelde prijzen en alle overeengekomen kortingen, van welke soort dan 
ook, zijn niet langer van toepassing indien de Klant volledig of gedeeltelijk in gebreke is met de betaling en aanvaardingsplicht aan 
R&S. 

4.7 De plaats van betaling is Utrecht, Nederland. 

5. Termijnen voor Leveringen en/of Diensten 

5.1 Voorwaarde voor de naleving van de termijnen voor Leveringen en/of Diensten is dat de Klant tijdig en op de juiste wijze aan alle 
verplichtingen heeft voldaan, in het bijzonder dat alle door de Klant te verstrekken documenten, goedkeuringen en vrijgaven tijdig door 
RSBNL zijn ontvangen, dat alle plannen tijdig duidelijk en goedgekeurd zijn, dat de zaken en diensten die conform artikel 8 door de 
Klant verstrekt moeten worden aanwezig zijn, en dat aan andere verplichtingen die nodig zijn voor de correcte en tijdige Leveringen 
en/of Diensten door RSBNL is voldaan. Indien niet tijdig aan dergelijke vereisten is voldaan, worden de termijnen dienovereenkomstig 
verlengd, plus een redelijke termijn voor een herstart. Indien een aanbetaling conform artikel 4.2 moet worden gedaan of een dien-
overeenkomstige overeenkomst moet worden aangegaan tussen de contracterende partijen, is de voorgaande zin van overeenkomsti-
ge toepassing. 

5.2. Indien aan de verplichtingen van RSBNL is voldaan in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS, zijn de termijnen 
geacht te zijn voldaan. 

5.3 Indien de Leveringen en/of Diensten vertraagd zijn voor redenen die zijn toe te schrijven aan de Klant, worden de termijnen geacht te 
zijn voldaan bij kennisgeving van gereedheid voor verzending en dienstverlening binnen de overeengekomen termijnen. 

5.4 Indien het niet in acht nemen van de termijnen voor Leveringen en/of Diensten is terug te voeren op overmacht, bijv. mobilisatie, 
oorlog, oproer, of op soortgelijke gebeurtenissen, maar niet beperkt tot, staking, uitsluiting of het optreden van onvoorziene gebeurte-
nissen, zullen de termijnen dienovereenkomstig worden aangepast, plus een redelijke termijn voor een herstart. Gebeurtenissen van 
overmacht zijn onder meer soeverein handelen, inclusief doch niet beperkt tot, weigering van een vereiste goedkeuring door de rege-
ring ondanks dat de aanvraag op de juiste wijze is ingediend, het instellen van een embargo, vervoersbeperkingen en beperkingen op 
energieverbruik, maar ook een algemeen tekort van grondstoffen en gemeenschappelijke voorzieningen, alsook andere redenen, zoals 
niet-levering of niet-tijdige levering door leveranciers, buiten de macht van RSBNL. Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden 
duurt, is elk der partijen gerechtigd om het contract te ontbinden. 

5.5 Indien RSBNL exclusief in verzuim is vanwege vertraging door haar eigen schuld, mag de Klant - indien deze kan bewijzen dat hij 
schade heeft geleden als gevolg van het verzuim - een schadevergoeding vanaf de derde volle week eisen, ten bedrage van nul 
komma vijf procent (0,5 %) voor elke volgende week van verzuim tot in totaal vijf procent (5 %) van de waarde van het vertraagde ge-
deelte van de Leveringen en/of Diensten.  

5.6 Vorderingen van de Klant tot vergoeding van de verzuimschade als gevolg van vertraagde Leveringen en/of Diensten en eventuele 
verdergaande vorderingen voor schadevergoeding die het maximum van vijf procent (5 %), zoals in artikel 5.5 is bepaald, overschrij-
den worden in alle gevallen van vertraagde levering uitgesloten, ook na het verstrijken van een eventueel aan RSBNL verleende ver-
lengingsperiode.  

5.7 De Klant mag het contract alleen om redenen van vertraging ontbinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien de 
verzuimschade het maximum van vijf procent (5 %), zoals in artikel 5.5 is vermeld, overschrijdt. 

5.8 Op verzoek van RSBNL zal de Klant binnen een redelijke termijn vermelden of hij het contract zal ontbinden als gevolg van de ver-
traagde Leveringen en/of Diensten en/of hij een schadevergoeding zal eisen in plaats van prestatie, of een schadevergoeding naast 
prestatie of dat hij nakoming van de Levering en/of Dienst zal verlangen. Aanspraken op basis van verzuim verjaren binnen zes (6) 
maanden vanaf constatering en kennis, of grof gebrek aan kennis, van de Klant.  

5.9 Indien de verzending of levering wordt vertraagd op verzoek van de Klant (of om een andere reden die onder de verantwoordelijkheid 
van de Klant valt), worden mogelijke opslagkosten aan de Klant in rekening gebracht die gelijk zijn aan nul komma vijf procent (0,5 %) 
van het factuurbedrag voor iedere begonnen maand, vanaf de eerste dag na melding van gereedheid voor verzending; de opslagver-
goeding is beperkt tot een maximum van vijf procent (5 %) van het factuurbedrag. De partijen zijn gerechtigd om te bewijzen dat de 
opslagkosten hoger of lager zijn.  

6. Levering / aanvaarding 

6.1 Indien aanvaarding is overeengekomen, moeten de contractuele Leveringen en/of Diensten door de Klant aanvaard/ontvangen wor-
den, zelfs indien deze kleine defecten vertonen.  

6.2 Vroege en gedeeltelijke levering is toegestaan voor zover dit voor de Klant niet onredelijk is.  

6.3 Indien aanvaarding is overeengekomen en RSBNL de aanvaarding van de contractuele Leveringen en/of Diensten na voltooiing op-
eist, gaat de Klant direct akkoord met een dergelijke levering, doch niet later dan binnen twee (2) weken. Indien de Klant niet tijdig ak-



koord gaat met de aanvaarding of aanvaarding zonder rechtvaardiging weigert, is akkoord met de aanvaarding geacht te zijn gegeven. 
Tevens wordt akkoord met de aanvaarding geacht te zijn gegeven indien de Leveringen - zoals van toepassing nadat een overeenge-
komen proefperiode is afgerond - in gebruik zijn genomen.  

7. Risico-overdracht 

Het risico gaat over op de koper:  

7.1 bij (gedeeltelijke) Leveringen zonder Diensten conform de van toepassing zijnde INCOTERMS;   

7.2 bij (gedeeltelijke) Leveringen met Diensten op de dag dat de Klant de Leveringen in gebruik neemt, indien proefdraaien is overeenge-
komen na het foutloos proefdraaien. Dit vereist dat het proefdraaien of de ingebruikname zonder vertraging plaatsvindt na gebruikskla-
re installatie of montage. Anders gaat het risico over op de Klant bij installatie of montage voor gebruik; 

7.3 voor periodes waarbinnen de verzending, levering, start of uitvoering van de overeengekomen Diensten op verzoek van de Klant is 
vertraagd of voor redenen die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen (verzuim van aanvaarding). RSBNL is echter bereid om de beno-
digde waarborgen op verzoek en op rekening van de Klant te bewerkstelligen. 

8. Diensten 

8.1 Voor wat betreft de facturering van Diensten is de geldige RSBNL Dienstenprijslijst van tijd tot tijd van toepassing. Daarnaast zijn de 
R&S Aanvullende Voorwaarden voor Diensten in R&S Servicecenters en op Locatie van de Klant, zoals gewijzigd, met voorrang van 
toepassing.  

8.2 Kostenramingen zijn niet bindend en worden separaat overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, zijn de voorbereidingskosten 
voor de kostenramingen in de prijs opgenomen en worden deze separaat in rekening gebracht indien de order voor Diensten niet wordt 
geplaatst. 

8.3 Voorafgaand aan het uitvoeren van de Diensten, dienen de door de Klant te verstrekken zaken volledig beschikbaar te zijn op de 
overeengekomen locatie, bijv. inclusief de toebehoren en, indien producten van een derden hierbij nodig zijn, inclusief de gebruiks-
aanwijzingen, beschrijvingen en onderdelenoverzichten. Verzending en retourzending zijn op kosten en rekening van de Klant. Alle 
voorbereidende werkzaamheden die door de Klant verricht worden, moeten voorafgaand aan de installatie voltooid zijn in die mate dat 
de Diensten onmiddellijk zonder interruptie kunnen worden uitgevoerd bij aankomst van het personeel dat door RSBNL is ingescha-
keld.  

8.4 Al het ondersteunende personeel, de aanvullende werkzaamheden buiten de branche van R&S, artikelen en stoffen van verbruik, 
elektriciteit, water, aansluitingen en toevoerleidingen, beschermende kleding en beschermingsinrichtingen, geschikte ruimtes (inclusief 
opslagruimtes voor materiaal) moeten tijdig door en voor eigen rekening van de Klant worden aangeschaft, over de juiste kwaliteit be-
schikken en geschikt zijn. Officiële goedkeuringen, inclusief die voor het verblijf van personen, dienen tijdig en op eigen kosten door de 
Klant geregeld te zijn, en ook moeten eventuele locatiespecifieke ongevallenpreventieregels gecommuniceerd worden.  

8.5 Voordat de Diensten worden uitgevoerd, moet de Klant alle benodigde informatie uit eigen beweging verstrekken betreffende de locatie 
van verborgen leidingen en de vereiste structurele gegevens. 

8.6 Het staat RSBNL vrij om te besluiten waar de Diensten zullen worden uitgevoerd voor zover de Diensten niet enkel en alleen in één 
plaats kunnen worden uitgevoerd.  

8.7 Indien de uitvoering van de Diensten door omstandigheden wordt vertraagd, in het bijzonder op de bouwlocatie of op de locatie van 
uitvoering, zonder dat RSBNL hieraan schuldig is, moet de Klant alle kosten als gevolg hiervan vergoeden aan RSBNL, inclusief 
wachttijdkosten en aanvullende benodigde reizen van personeel. 

9. Software 

9.1 RSBNL verleent de Klant het niet-exclusieve recht tot gebruik van de contractuele computerprogramma's en bijbehorende documenta-

tie (computerprogramma's en de bijbehorende documenten worden hier gezamenlijk "Software" genoemd) uitsluitend voor het gebruik 

van de hardware die voor dat doel is bestemd of geleverd. Het gebruiksrecht is beperkt tot de overeengekomen termijn; bij afwezigheid 
van een dergelijke overeenkomst geldt het gebruiksrecht voor een onbepaalde termijn. In het bijzonder omvat het recht tot gebruik van 
de Software niet het recht tot het vertalen, leasen, uitlenen, verstrekken van sublicenties op, of het reproduceren voor algemeen ge-
bruik van, of het online beschikbaar stellen van de Software aan derden buiten het bedrijf van de Klant. Bovendien omvat het gebruiks-
recht op de Software niet het recht om de Software te reproduceren, tenzij een dergelijke reproductie noodzakelijk is voor het gebruik 
van de hardware dat daarvoor is bestemd of geleverd of voor het maken van een backup kopie. Voor zover niet anders is bepaald 
krachtens dwingend recht of schriftelijke contractuele bepalingen, is de Klant niet bevoegd de Software te wijzigen, decompileren, di-
sassembleren of aan reverse engineering te onderwerpen - geheel of gedeeltelijk - om de broncode te verkrijgen.  

9.2 RSBNL verleent de Klant het recht, welke om goede redenen weer kan worden ingetrokken, tot het overdragen aan derden van het 
aan de Klant verleende gebruiksrecht op de Software. De Klant mag alleen het gebruiksrecht op de Software aan derden overdragen 
samen met de hardware die de Klant samen met de Software van RSBNL heeft aangeschaft of waarvoor de Software van RSBNL is 
bedoeld. In dat geval legt de Klant de bovengenoemde verplichtingen en beperkingen op aan de derde. 

9.3 De Software wordt alleen in machineleesbare vorm (objectcode) verstrekt en zonder broncode of broncodedocumentatie.  

9.4 Alle overige rechten op de Software blijven bij RSBNL. 

9.5 Voor zover Software is verstrekt aan de Klant waarvoor RSBNL enkel een afgeleid gebruiksrecht bezit en voor zover dit geen open-
bronsoftware betreft (software van derden), gelden aanvullend en hebben de gebruiksvoorwaarden die tussen RSBNL en de licentie-
gever zijn overeengekomen - ook ten aanzien van de relatie tussen RSBNL en de Klant - voorrang ten opzichte van de bepalingen in 
dit artikel 9. Indien en voor zover de openbronsoftware aan de Klant is verstrekt, hebben de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke 
openbronsoftware voorrang op de bepalingen van dit artikel 9. RSBNL zal in elk geval de broncode op verzoek aan de Klant verstrek-
ken, indien dergelijke gebruiksvoorwaarden voor de openbronsoftware bepalen dat de broncode dient te worden verstrekt. RSBNL zal 
op een geschikte plaats melding maken van het bestaan van de gebruiksvoorwaarden voor de software van derden die is verstrekt, 
and maakt deze gebruiksvoorwaarden beschikbaar.  

10. Aansprakelijkheid voor materiaaldefecten 

10.1 Indien de Leveringen en/of Diensten een materiaaldefect vertonen, zal RSBNL naar eigen keuze en kosteloos voor reparatie, vervan-

ging van die Leveringen en/of Diensten voor de Klant zorgen of deze opnieuw uitvoeren ("nieuwe uitvoering"), indien de oorzaak van 

het defect aanwezig was op het moment van de risico-overdracht conform artikel 7.  

10.2 Vorderingen van de Klant op basis van materiaaldefecten verjaren na twaalf (12) maanden vanaf de leveringsdatum conform artikels 
2.1 en 5.2 of aanvaarding conform artikel 6.  

 Dit geldt niet indien de wet langere termijnen voorschrijft of in geval van opzet, opzettelijke verborgen gebreken of wanneer niet aan de 
gegarandeerde kwaliteit is voldaan. 

10.3 De Klant zal RSBNL direct schriftelijk gedetailleerd informeren over eventuele materiaaldefecten. Indien de melding van het gebrek 
onterecht was, is RSBNL gerechtigd om terugbetaling van door RSBNL gemaakte kosten van de Klant te eisen.  



10.4 RSBNL krijgt telkens twee mogelijkheden om de Dienst opnieuw uit te voeren binnen een redelijke termijn. Indien het opnieuw 
uitvoeren niet succesvol is, mag de Klant het contract ontbinden of de vergoeding verlagen, onverminderd eventuele vorde-
ringen voor schade conform artikel 12. 

10.5 Aanspraken op basis van materiaaldefecten gelden niet  

10.5.1 wanneer de kwaliteit slechts in geringe mate afwijkt van de overeengekomen kwaliteit en/of wanneer het gebruik slechts in ge-
ringe mate is aangetast; 

10.5.2 in het geval dat schade optreedt na risico-overdracht (bijv. als gevolg van incorrect of nalatig handelen, te veel spanning, on-
geschikte gebruiksvoorzieningen, ontoereikend constructiewerk, een ongeschikte bouwplaats) of in geval van normale slijtage 
van de voorwerpen; 

10.5.3 in geval van schade dat optreedt na risico-overdracht door bijzondere externe invloeden (bijv. chemische, elektrochemische, 
elektrische of atmosferische invloeden) die niet in het contract zijn opgenomen;  

10.5.4 wanneer het materiaaldefect wordt veroorzaak door gebruik dat niet is voorzien door RSBNL of doordat de Klant of derden wij-
zigingen aanbrengt of reparaties uitvoert op de Leveringen en/of Diensten of deze samen gebruikt met producten die niet door 
RSBNL zijn geleverd. 

10.6 Kosten die noodzakelijk zijn voor het opnieuw uitvoeren, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, worden 
alleen door RSBNL gedragen indien de geleverde zaak niet naar een andere plaats is meegenomen, in tegenstelling tot het 
beoogde gebruik, dan de plaats van levering. Indien de geleverde zaak, als gevolg van het beoogde gebruik, naar een andere 
plaats is gebracht dan de plaats van levering, is RSBNL slechts verantwoordelijk voor de kosten die zouden zijn gemaakt als 
de Klant de zaak niet had verplaatst; in een dergelijk geval zijn de kosten van het opnieuw uitvoeren die het gevolg zijn van 
een dergelijke verplaatsing voor rekening van de Klant.  

10.7 Software 

Software wordt alleen geacht een materiaaldefect te bevatten indien de Klant kan aantonen dat er reproduceerbare afwijkin-
gen van de specificaties zijn. Er is echter geen sprake van een materiaaldefect wanneer dit gebrek zich niet manifesteert in de 
nieuwste versie van de Software die aan de Klant is verstrekt en het gebruik daarvan redelijkerwijs door de Klant wordt ver-
langd. Bovendien kan de Klant geen aanspraak maken op basis van materiaaldefecten indien het materiaaldefect op een van 
de volgende omstandigheden is gebaseerd: (i) incompatibiliteit van de Software met de door de Klant gebruikte gegevensver-
werkingomgeving; (ii) gebruik van de Software samen met software van derden, tenzij deze uitdrukkelijk is opgenomen in de 
documentatie van RSBNL of anderszins schriftelijk is toegestaan door RSBNL; ondeugdelijk onderhoud van de Software door 
de Klant of derden. 

10.8 Kalibratie 

Kalibratie bestaat uit het controleren van de verbinding tussen de waarden die door het meetinstrument of meetsysteem zijn 
afgebeeld en de overeenkomstige waarden - door normen vastgelegd - van de te meten variabel onder bepaalde voorwaar-
den. De omvang van de metingen wordt bepaald aan de hand van de technische gegevens en/of de bijbehorende product-
omschrijving. Afhankelijk van de specifieke instructie worden de gemeten waarden in een testrapport verwerkt en op het mo-
ment van meting als juist bevonden. De Klant heeft het recht om zich te vergewissen van de goede uitvoering van de kalibra-
tie ter plaatse van RSBNL op het moment van kalibratie. De Klant kan geen verdere aanspraken maken op basis van defec-
ten.  

10.9 Eventuele aanvullende aanspraken op basis van materiaaldefecten zijn uitgesloten.  

11. Aansprakelijkheid voor juridische gebreken / inbreuk op intellectuele eigendomsrechten 

11.1 RSBNL is verplicht tot uitvoering van de Leveringen en/of Diensten uitsluitend in het land van de leveringsplaats vrij van juri-

dische gebreken, bijv. industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden ("Intellectuele Eigendomsrechten"). In-

dien een derde terecht aanspraak maakt tegen de Klant wegens inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten als gevolg van 
contractueel gebruikte R&S Leveringen en/of Diensten, is RSBNL ten opzichte van de Klant binnen de termijn die is bepaald 
in artikel 10.2 als volgt aansprakelijk: 

11.1.1 RSBNL zal, naar eigen keuze en op eigen kosten, voor het gebruik van de betreffende Leveringen en/of Diensten een ge-
bruiksrecht verkrijgen, of deze wijzigen of vervangen, om inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten te voorkomen. 

11.1.2 Indien RSBNL dit niet onder redelijke omstandigheden kan uitvoeren, heeft de Klant het wettelijke recht om het contract te 
ontbinden of om de contractprijs te verlagen, alsook om schadevergoeding te eisen volgens artikel 12. 

11.1.3 De bovenstaande verplichtingen van RSBNL zijn alleen van toepassing voor zover de Klant RSBNL direct schriftelijk op de 
hoogte stelt van door derden ingediende vorderingen, de Klant de inbreuk niet erkent en dat dit geen effect heeft op het recht 
van RSBNL om tegenmaatregelen en schikkingsonderhandelingen te voeren. Indien de Klant stopt met het gebruik van de 
Leveringen en/of Diensten op grond van vorderingen door derden, zal de Klant verzekeren, bijvoorbeeld door een uitdrukkelijk 
bericht aan die derde, dat de stopzetting van het gebruik geen erkenning van inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten 
betreft. 

11.2 Vorderingen van de Klant op basis van juridische gebreken zijn uitgesloten voor zover de Klant verantwoordelijk is voor de in-
breuk op de Intellectuele Eigendomsrechten. 

11.3 Tevens zijn vorderingen van de Klant uitgesloten voor zover de inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten wordt veroor-
zaakt door speciale instructies van de Klant, door gebruik dat niet is voorzien door RSBNL of omdat de Leveringen en/of 
Diensten door de Klant of derden zijn gewijzigd of gerepareerd of samen met niet door RSBNL geleverde producten worden 
gebruikt. 

11.4 Verdergaande vorderingen op basis van juridische gebreken worden uitgesloten. 

12. Aansprakelijkheid 

12.1 RSBNL is onbeperkt aansprakelijk voor schade die opzettelijk is veroorzaakt, voor garanties die schriftelijk zijn afgegeven en 
in geval van verwijtbare schade aan leven, lichaam of gezondheid. De aansprakelijkheid onder de bepalingen van de wet pro-
ductaansprakelijkheid die van tijd tot tijd van toepassing is blijft onverlet. 

12.2 Anderszins is de aansprakelijkheid van RSBNL jegens de Klant, ongeacht op welke juridische grond, inclusief vertraging (arti-
kel 5.5) in totaal beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan vijftien procent (15 %) van de overeengekomen vergoeding. 

12.3 Zonder afbreuk te doen aan de aansprakelijkheid conform artikels 12.1 en 5.5 is RSBNL niet aansprakelijk voor financiële 
schade, gevolgschade of onkostenvergoeding, voor winstderving, productieverlies, bedrijfsstagnatie, contractuele vorderingen 
door derden, verloren gebruik, financiering van uitgaven, renteverlies en vorderingen onder een dekkingsaankoop, noch voor 
verlies van gegevens, informatie en programma's als gevolg van een softwarefout. 



12.4 Behoudens de aansprakelijkheid bij dwingend recht (artikel 12.1) bedraagt de verjaringstermijn voor elke aansprakelijkheidsvordering 
twaalf (12) maanden vanaf constatering en kennis, of bij grof gebrek aan kennis, bij de Klant. Artikel 10.2 blijft hierbij onverlet. 

12.5 Eventuele verdere aansprakelijkheid van RSBNL wordt uitgesloten. 

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter 

13.1 Op de contractuele relaties tussen RSBNL en de Klant is exclusief de Nederlandse wet van toepassing, zonder verwijzing naar de 
bepalingen van de collisieregeling. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten. 

13.2 De rechtbank te Utrecht, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil dat direct of indirect voortvloeit uit de contrac-
tuele relatie, mits de Klant een zakelijk contact, een publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder fonds is. RSBNL is 
tevens gerechtigd om in rechte op te treden in de vestigingsplaats van de Klant. 

14. Geldigheid van het contract 

14.1 In geval bepalingen van het contract ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Dit geldt niet als het vasthouden aan het 
contract een onredelijke hardheid voor een der partijen zou betekenen. 

14.2 Alle overeenkomsten, inclusief convenants, zijn enkel in schriftelijke vorm geldig. Van deze vormvereiste kan alleen schriftelijk worden 
afgezien. 
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