ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Deze Verkoopvoorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op alle offertes,
orders en contracten voor de verkoop van goederen en diensten van SPX FLOW aan
de Koper. Met deze Voorwaarden worden alle eerdere schriftelijke of mondelinge
overeenkomsten, afspraken, vertegenwoordigingen of beloftes en eventuele
voorgedrukte of standaard algemene voorwaarden vervat in enig aanvraag van de
Koper om een offerte, inkooporder, factuur, orderbevestiging, contract of ander
gelijksoortig document, vervangen en van de hand gewezen. Deze Voorwaarden
mogen niet worden aangepast, , aangevuld, veranderd of gewijzigd, behalve door
een gelijktijdige of opeenvolgende schriftelijke overeenkomst, getekend door een
gevolmachtigde vertegenwoordiger van SPX FLOW en de Koper. De bevestiging door
SPX FLOW van de order van de Koper vormt geen aanvaarding van enige daarin
vervatte algemene voorwaarden, ongeacht hoe dergelijke algemene voorwaarden
worden ingeleid of beschreven.
1. DEFINITIES: 'SPX FLOW' betekent de SPX FLOW, Inc. entiteit bij naam genoemd in
de order die de goederen en/of diensten levert. 'Koper' betekent het bedrijf of
rechtspersoon die het aanbod van SPX FLOW aanvaardt of dat bij naam in de order
wordt genoemd.
2. PRIJZEN: Tenzij anders wederzijds schriftelijk overeengekomen, zijn alle prijzen
netto, Free Carrier (INCOTERM 2010) SPX FLOW-faciliteit.
Stenografische,
administratieve en rekenkundige fouten zijn onder voorbehoud van wijziging.
Prijzen zijn exclusief uitgaven in verband met speciale verpakking of procedures die
unieke verzend- of opslagomstandigheden dekken, tenzij uitdrukkelijk genoteerd.
Tot de aanvaarding van een order onder deze Voorwaarden, zijn alle genoemde
prijzen onder voorbehoud van wijziging.
3. LEVERING EN PRESTATIES: Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk door de partijen
overeengekomen, worden alle goederen geleverd Free Carrier (INCOTERM 2010) SPX
FLOW-faciliteit. De titel gaat over op de Koper bij levering, of volledige betaling,
welke later plaatsvindt, op voorwaarde dat de enige rechten die SPX FLOW in
verband met de titel behoudt, rechten zijn die terugvordering van de goederen
mogelijk maken in het geval dat de Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
Alle data voor de verstrekking van diensten en/of de levering of verzending van
goederen zijn uitsluitend bij benadering en zijn onder voorbehoud van wijziging, en
SPX FLOW levert commercieel redelijke inspanningen om aan dergelijke data te
voldoen; onder de voorwaarde dat SPX FLOW niet aansprakelijk is voor
schadevergoeding of anderszins, noch wordt de Koper ontheven van zijn
verplichtingen hieronder, vanwege de tekortkoming van SPX FLOW om eraan te
voldoen. Indien enige schadevergoedingen of een boetes zijn afgesproken voor
vertraging, dan zijn dergelijke geliquideerde schadevergoedingen of boetes alleen
pas dan verschuldigd als deze vertraging is veroorzaakt uitsluitend door een aan SPX
FLOW toe te rekenen fout, de Koper schade leidt als gevolg van deze vertraging en
de Koper SPX FLOW schriftelijk op de hoogte heeft gebracht na het verstreken van
de tijd gedurende welke levering redelijkerwijze kon worden verwacht. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het berekend op basis van de waarde
van het uitgestelde deel van de levering, en de totale aansprakelijkheid van SPX
FLOW voor alle (geliquideerde) schadevergoedingen/boetes wordt beperkt tot 5%
van de totale waarde van de order. Dergelijke schadevergoedingen/boetes zijn de
enige remedie voor de Koper en de enige aansprakelijkheid van SPX FLOW in geval
van vertraging. Teneinde twijfel te voorkomen, indien Nederlands recht op de order
van toepassing is, dan betekent 'geliquideerde schadevergoedingen' of 'boete' een
contractuele boete die is bedoeld als compensatie voor schade. Bovendien is SPX
FLOW niet aansprakelijk, direct of indirect, voor enige vertraging in of niet nakomen
van prestaties veroorzaakt door vervoerders of leveranciers; arbeidsmoeilijkheden,
tekorten, stakingen of werkonderbrekingen van enige aard; moeilijkheid om
materialen te verkrijgen; indien de Koper om wijzigingen in de order vroeg; branden,
overstromingen, stormen, ongevallen of overmacht; enige statuut, sanctie,
bevelschrift of andere overheidsbeperking of -verbod of politieke onrust; of andere
oorzaken buiten de redelijke controle van SPX FLOW. In het geval van een dergelijke
vertraging, wordt de leveringsdatum verlengd met een tijdsperiode van ten minste
gelijk aan de periode van de vertraging. Alle goederen waarvoor SPX FLOW binnen
zeven (7) dagen na ontvangst geen mededeling van afwijzing ontvangt, worden
beschouwd te zijn ontvangen.
4. TEKORT, SCHADE, FOUTEN IN VERZENDING: De verantwoordelijkheid van SPX
FLOW eindigt op het moment dat de goederen beschikbaar zijn gesteld voor ophalen
bij de faciliteit van SPX FLOW. De Koper moet de ontvangst van goederen die niet in
overeenstemming zijn met het cognossement of de “express receipt” noteren en de
Koper moet onmiddellijk de vervoerder aansprakelijk stellen voor enig tekort,
schade of afwijking in de zending. Gedeeltelijke zendingen en overslag zijn
toegestaan.
5. BELASTING: De offerte- en orderprijs zijn exclusief alle beoordelingen,
belastingen, heffingen en kosten van welke aard dan ook, huidig of toekomstig,
verschuldigd of later verschuldigd. Deze beperking houdt in maar wordt niet beperkt
tot de belasting over de toegevoegde waarde (BTW), inkomstenbelasting,
voorheffingen, winstbelasting, omzetbelasting, belasting op goederen en diensten
en enige andere toepasselijke consumptie- of milieubelasting, belasting betaalbaar
op het inkomen van buitenlandse werknemers, havengelden, invoer- en

douaneheffingen op de componenten en diensten en alle uitvoerheffingen
betaalbaar bij de terugzending van enige SPX FLOW-componenten aan het einde van
een order, waar van toepassing. Aangezien dat een order exclusief belasting is,
behoudt SPX FLOW zich het recht voor dergelijke belastingen zoals van toepassing
onder de belastingvoorschriften van de relevante jurisdictie, samen met de externe
kosten van SPX FLOW als gevolg van omgang met deze belastingen, in rekening te
brengen door middel van toevoeging aan de respectieve orderprijs.
6.
KREDIET EN BETALING: Tenzij anderszins schriftelijk door SPX FLOW
overeengekomen, is de betaling van goederen netto dertig (30) dagen, in de
munteenheid van het land van SPX FLOW. Voor orders boven
tweehonderdvijftigduizend dollar ($ 250.000 USD) of het lokale equivalent daarvan,
gelden de volgende betalingsvoorwaarden: (a) twintig procent (20%) aanbetaling, (b)
veertig procent (40%) op het moment dat SPX FLOW grondstoffen/componenten
aankoopt en (c) veertig procent (40%) op het moment van levering. De aanbetaling
is verschuldigd binnen vijf (5) dagen na de aanvaarding van de order door SPX FLOW,
en de resterende twee betalingen netto dertig (30) dagen. Betalingen naar rato
worden verschuldigd bij gedeeltelijke zendingen en de Koper heeft geen recht op
enige bewaring of inhouding; tenzij indien SPX FLOW schriftelijk akkoord gaat met
een zodanige bewaring of inhouding; in de vorm van een lening, kredietbrief of
bankgarantie en die in geen enkele omstandigheid het vervallen van de
garantieperiode met meer dan dertig (30) dagen overschrijdt. SPX FLOW behoudt
alle rechten en rechtsmiddelen bij insolvabiliteit van de Koper inclusief, maar niet
beperkt tot, het recht op het stopzetten van de levering, het terugvorderen van
eventuele geleverde goederen of het inhouden van levering, behalve bij contanten.
Het niet betalen van facturen op de vervaldatum, naar keuze van SPX FLOW, maakt
alle opeenvolgende facturen onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar en SPX FLOW
houdt mogelijk alle opeenvolgende leveringen in totdat de volledige rekening is
betaald en SPX FLOW is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor niet-nakoming
van het contract in zijn geheel of gedeeltelijk. De Koper stemt in met betaling,
zonder formele kennisgeving, van anderhalf procent (1,5%) per maand van het
bedrag dat niet werd betaald toen het verschuldigd was of de Koper stemt, voor
zover een dergelijk percentage de maximale toepasselijke wettelijke percentage
overschrijdt, stemt de Koper de maximale toelaatbare percentage te betalen. Er
worden door de Koper geen inhoudingen, door middel van verrekening,
tegenvordering of anderszins, gemaakt. Indien niet voldaan kan worden aan de
voorvereisten voor enige betaling (zoals levering, voltooiing of formele aanvaarding)
als gevolg van een inbreuk door de Koper, wordt een dergelijke betaling
desalniettemin verschuldigd en betaalbaar op het afgesproken moment en het
verdere recht van SPX FLOW om schadevergoeding te eisen, blijft onaangetast.
7. ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN: Alle orders zijn bij aanvaarding bindend. In het
geval dat SPX FLOW, naar eigen goeddunken, instemt met de annulering van een
order door de Koper, dan is de Koper aansprakelijk voor alle annuleringskosten gelijk
aan of hoger dan (i) vijfentwintig procent (25%) van de aankoopprijs en (ii) enig
verlies van door SPX FLOW gemaakte kosten inclusief, maar niet beperkt tot de
kosten van materialen, arbeid, engineering, reconditionering en een redelijke
winstmarge. De Koper is verantwoordelijk voor alle redelijke opslag, verzekering en
alle andere onkosten gemaakt door SPX FLOW als gevolg van de annuleringen en/of
wijzigingen van de Koper. Er worden geen wijzigingen in de specificatie of de order
geaccepteerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen.
In het geval dat de Koper een wijziging aanvraagt, dan levert SPX FLOW binnen een
redelijke termijn van niet minder dan tien (10) werkdagen een offerte aan de Koper
met details over de bijbehorende wijzigingen in de levering, prijs, materialen en
gelijksoortige. SPX FLOW is niet verplicht de aangezochte wijziging te implementeren
totdat de offerte door de partijen is afgesproken.
8. BEPERKTE GARANTIE: Tenzij anders wederzijds schriftelijk overeengekomen, zijn
(a) SPX FLOW-goederen, -hulpmiddelen en -onderdelen ervan van de kant van de
Koper gegarandeerd tegen materiaal- en fabrieksfouten gedurende een periode van
twaalf (12) maanden vanaf de datum van installatie of achttien (18) maanden vanaf
de datum van levering, welke als eerste vervalt, en zijn (b) SPX FLOW-diensten van
de zijde van de Koper gegarandeerd te worden uitgevoerd op een vakkundige wijze
gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van uitvoering. Als
de goederen of diensten niet conform zij aan de hierboven vermelde garantie, zal
SPX FLOW, als enige rechtsmiddel voor de Koper, naar keuze van SPX FLOW, de
defecte goederen repareren of vervangen of de defecte diensten opnieuw
uitvoeren. Als de Koper een garantieclaim indient bij SPX FLOW en er dientengevolge
geen werkelijk defect wordt vastgesteld, zal de Koper alle redelijke kosten die SPX
FLOW maakt in verband met het vermeende defect, aan SPX FLOW vergoeden.
Goederen van derden verstrekt door SPX FLOW worden gerepareerd of vervangen
als enige rechtsmiddel van de Koper, maar alleen tot de mate geleverd in en
nagekomen door de oorspronkelijke garantie van de fabrikant. Tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, is SPX FLOW niet aansprakelijk voor enig inbreuk op de
garantie of anderszins op enige manier dan ook voor: (i) normale slijtage; (ii)
corrosie, wrijving of erosie; (iii) enige goederen of diensten die, na levering of
uitvoering door SPX FLOW, zijn onderworpen aan een ongeval, misbruik, verkeerde
applicatie, ongepaste reparatie, wijziging (inclusief modificaties of reparaties door de
Koper, de eindklant of derden anders dan SPX FLOW), onjuiste installatie of
onderhoud, verwaarlozing of bovenmatige bedrijfsomstandigheden; (iv) defecten
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resulterend uit specificaties of ontwerpen van de Koper of die van contractanten of
subcontractanten van de Koper anders dan SPX FLOW; of (v) defecten resulterend
uit de productie, distributie, promotie of verkoop van de producten van de Koper;
(vi) schade resulterend uit de combinatie, de bediening of het gebruik met
apparatuur, producten, hardware, software, firmware, systemen of gegevens niet
geleverd door SPX FLOW, indien een dergelijke schade of afbreuk zou zijn
voorkomen in de afwezigheid van een dergelijke combinatie, bediening of gebruik;
of (vii) het gebruik door de Koper van de goederen op enige manier die niet in
overeenstemming is met de schriftelijke materialen van SPX FLOW met betrekking
tot het gebruik van een dergelijk product. Bovendien bestaat de voorgaande
garantie niet uit enige arbeids-, ontmanteling-, herinstallatie-, transport- of
toegangskosten of andere uitgaven gekoppeld aan de reparatie of vervanging van
SPX FLOW-goederen. DE GARANTIES HIERIN VERVAT ZIJN DE ENIGE EN VOLLEDIGE
GARANTIES BESCHIKBAAR VOOR DE KOPER EN SPX FLOW DOET HIERBIJ AFSTAND
VAN ENIGE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR ZONDER
BEPERKING DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ENIGE PRESTATIE- OF PROCESUITKOMST
GEWENST DOOR DE KOPER EN NIET SPECIFIEK OVEREENGEKOMEN DOOR SPX FLOW.
DE
VOORGAANDE
REPARATIE-,
VERVANGINGSEN
HERUITVOERINGSVERPLICHTINGEN VERKLAREN DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE
AANSPRAKELIJKHEID VAN SPX FLOW EN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE
KOPER VOOR ENIGE CLAIM IN VERBAND MET DE VERKOOP EN VERSTREKKING VAN
DIENSTEN, GOEDEREN OF ONDERDELEN, HET ONTWERP ERVAN, GESCHIKTHEID
VOOR GEBRUIK, INSTALLATIE OF BEDIENINGEN.

inclusief, zonder beperking, die in verband met verpakking, etikettering, markering,
garantie, inhoud, gebruik of documentatie van de goederen. De Koper is
zelfverantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vereiste exportlicenties. De
Koper zal geen actie ondernemen, en zal SPX FLOW niet aanzetten actie te
ondernemen, die in overtreding is van eventuele antiboycot- of eventuele export- of
import statuten of -voorschriften die op de order van toepassing zijn, van enige
overheidsinstanties, en zal SPX FLOW verdedigen, vrijwaren en terugbetalen voor
enig verlies of schade als gevolg van of in verband met dergelijke acties. Voor zover
SPX FLOW verplicht is een exportlicentie voor goederen te verkrijgen: (1) is de
verplichting van SPX FLOW voor de uitvoering van een order met goederen waarvoor
een dergelijke licentie wordt vereist, direct onder voorbehoud van de verlening van
de licentie; (2) zal SPX FLOW commercieel redelijke inspanningen doen om een
dergelijke licentie te verkrijgen; (3) zal de Koper alle benodigde informatie en
documentatie ter beschikking stellen die SPX FLOW nodig heeft om een dergelijke
licentie te verkrijgen; en (4) zal de Koper alle door SPX FLOW redelijk gemaakte
uitgaven in verband met het verkrijgen van een dergelijke licentie vergoeden.

12. EIGENDOMSINFORMATIE: SPX FLOW behoudt het eigendom (de titel) van alle
engineering- en productie-afdrukken, tekeningen, technische gegevens en ander
intellectueel eigendom, informatie en documenten die verband houden met de
goederen of diensten verkocht aan de Koper. Alle dergelijke informatie en
documenten openbaar gemaakt of afgeleverd door SPX FLOW aan de Koper: (i)
worden beschouwd als in eigendom van SPX FLOW; (ii) worden niet aan enige derde
openbaar gemaakt om wat voor reden dan ook zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van SPX FLOW; en (iii) worden door de
9. INTELLECTUEEL EIGENDOM: In het geval van een succesvolle inbreukclaim door Koper uitsluitend gebruikt voor het doel van inspectie installatie, het gebruik en
een derde, zal SPX FLOW, naar keuze van SPX FLOW, ofwel (i) de goederen hieronder onderhoud van de goederen en diensten onder deze Voorwaarden aan de Koper
verkocht modificeren, zodat deze zonder inbreuk vergelijkbare functies uitvoeren, verkocht.
(ii) een royaltyvrije licentie verkrijgen, zodat de Koper gebruik kan blijven maken van
de inbreukmakende goederen of (iii) de Koper de dan-afgeschreven redelijke 13. TOEPASSELIJKE WET; LOCATIE; GESCHILLENBESLECHTING: Voor de verkoop van
marktwaarde van het inbreukmakende component terugbetalen. SPX FLOW heeft goederen (verkocht of te leveren) of diensten die worden uitgevoerd binnen de
onder dit Artikel geen verplichting tot de mate waarin een claim is gebaseerd op (a) Verenigde Staten: De rechten en plichten van de partijen hieronder worden
de combinatie, bediening of het gebruik van de goederen met apparatuur, beheerst door de wetten van de Staat van North Carolina, de Verenigde Staten van
haar conflicten va recht en principes voor
producten, hardware, software, systemen of gegevens niet geleverd door SPX FLOW, Amerika, met de uitzondering van
indien een dergelijke inbreuk kon worden vermeden in de afwezigheid van een rechtskeuze. Een eventuele actie of procedure met betrekking tot enig dispuut of
dergelijke combinatie, bediening of gebruik of (b) het gebruik door de Koper van het controverse met betrekking tot of voortvloeiende uit deze order, wordt naar het
product op enige manier die niet consistent is met de schriftelijke materialen van eigen oordeel van SPX FLOW, (i) voorgeleid in een staatsrechtbank in Mecklenburg
SPX FLOW in verband met het gebruik van een dergelijk product of (c) inbreuk County, North Carolina of de Federale rechtbank van het Western District van North
resulterend uit specificaties of ontwerpen van de Koper of die van contractanten of Carolina, Verenigde Staten van Amerika, en de Koper en SPX FLOW onderwerpen
sub-contractanten van de Koper anders dan SPX FLOW. Dit Onderdeel houdt in de zich aan en accepteren in het algemeen en onvoorwaardelijk, de jurisdictie van die
volledige aansprakelijkheid van SPX FLOW en is de enige remedie van de Koper met rechtbanken met betrekking tot de persoon en het eigendom van een dergelijke
betrekking tot enige daadwerkelijke of vermeende inbreuk voortvloeiende uit het partij, of (ii) wordt beschikt door arbitrage toegediend door de American Arbitration
gebruik van de goederen of diensten hieronder verkocht of enig onderdeel ervan en Association in overeenstemming met haar Commerciële Regels, waarvan de
toekenning definitief en bindend zal zijn voor de partijen en kan worden aangegaan
is onderworpen aan de andere beperkingen van deze Voorwaarden.
en bekrachtigd in enige rechtbank met jurisdictie. De Koper en SPX FLOW doen
10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: NIETTEGENSTAANDE IETS IN TEGENDEEL hierbij onherroepelijk afstand van enig bezwaar tegen het neerleggen van locatie
HIERIN NAAR VOREN GEBRACHT: (A) IS SPX FLOW IN GEEN ENKEL GEVAL van enige actie of procedure in de hierboven beschreven rechtbanken. Voor de
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VOORBEELDIGE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, INDIRECTE, verkoop van goederen verkocht of te leveren of diensten die worden uitgevoerd
SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK (GEZAMENLIJK GEDEFINIEERD ALS buiten de Verenigde Staten: De rechten en plichten van de partijen hieronder
'GEVOLGSCHADE'), AL DAN NIET VOORZIENBAAR, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, worden beheerst door en beschouwd als in overeenstemming met de wetten van de
HEFFINGEN EN KOSTEN, GEDERFDE WINST (DIRECT OF INDIRECT), PRODUCTEN, jurisdictie van de SPX FLOW-entiteit die de goederen of diensten voor deze order
PRODUCTIE, BEDRIJF OF BEDRIJFSMOGELIJKHEID VAN EEN DERDE, ONGEACHT DE levert. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
OORZAAK, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE NALATIGE HANDELINGEN OF betreffende roerende zaken en de conflictregels van internationaal privaatrecht zijn
WEGLATINGEN, INBREUK OP CONTRACT, GARANTIE (EXPLICIET OF IMPLICIET) OF niet van toepassing. Enige actie of procedure ten aanzien van enig geschil of
PLICHT (STATUTAIR OF ANDERSZINS) OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPX onenigheid met betrekking tot of voortvloeiende uit deze order, wordt naar het
FLOW GROUP OF ENIGE ANDERE THEORIE VAN JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID; EN eigen oordeel van SPX FLOW, (i) voorgeleid in een competente rechtbank in de
ZULLEN (B) DE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJKHEID VAN SPX FLOW jurisdictie waarin de SPX FLOW-entiteit die de goederen of diensten levert, zich
VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET ALLE ORDERS EN CONTRACTEN VOOR bevindt, of (ii) wordt definitief geschikt onder de Regels van arbitrage van de
GOEDEREN
EN
DIENSTEN
ONDER
DEZE
VOORWAARDEN
(BEHALVE Internationale Kamer van Koophandel door een of meerdere arbiters benoemd in
AANSPRAKELIJKHEDEN DIE DOOR TOEPASSING VAN DE WET NIET KUNNEN WORDEN overeenstemming met voornoemde Regels, met
Engels als de taal van de
BEPERKT) DE CONTRACTPRIJS VOOR DE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR DE arbitrageprocedure en -toekenning. Niettegenstaande enige andere beperkingen
AANSPRAKELIJKHEID WORDT GECLAIMD, NIET OVERSCHRIJDEN. ENIGE ACTIE VOOR vervat in deze Voorwaarden, behoudt SPX FLOW zich het recht voor procedures te
INBREUK OP CONTRACT DOOR DE KOPER MOET BINNEN 30 DAGEN VANAF HET starten in een rechtbank van een bevoegde jurisdictie, en de Koper zal SPX FLOW
EINDE VAN DE GARANTIEPERIODE WORDEN AANGEVANGEN. DE KOPER IS ZELF vrijwaren van alle kosten, vergoedingen en uitgaven (inclusief redelijke kosten voor
VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE EN ALLE OVEREENKOMSTEN GEMAAKT MET advocaten) die SPX FLOW maakt in verband met de bekrachtiging van haar rechten
DERDEN DIE BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VOORWAARDEN VALLEN conform deze order.
EN DIE IN STRIJD ZIJN MET DE HIERIN OPGENOMEN BEPERKINGEN VAN
AANSPRAKELIJKHEID EN/OF GARANTIE.
14. WEDERVERKOOP: De Koper gaat verder akkoord dat bij wederverkoop van de
goederen, de bepalingen in het wederverkoopcontract worden opgenomen,
11. GOEDEREN VOOR EXPORT: De Koper gaat ermee akkoord dat op de goederen waardoor terugvorderingen tegen SPX FLOW in overeenstemming met deze
mogelijk exportbeperkingen van toepassing zijn en dat de Koper aan alle dergelijke Voorwaarden worden beperkt. Als de Koper dergelijke bepalingen niet in een
toepasselijke wetten en voorschriften zal voldoen. Indien de goederen voor export dergelijk wederverkoopcontract opneemt, kan (a) SPX FLOW de order in verband
zijn bedoeld, zal de Koper bij de order het land van bestemming vermelden. In het met een dergelijk wederverkoopcontract van de Koper afwijzen, en (b) zal de Koper
geval dat de Koper goederen voor export koopt zonder SPX FLOW hiervan op de SPX FLOW vrijwaren van, verweren tegen en schadeloos stellen voor enige
hoogte te brengen, behoudt SPX FLOW zich het recht voor de order te annuleren vordering, aansprakelijkheid, verlies, kosten, schade of uitgaven (inclusief redelijke
zonder de mogelijkheid van een boete of aansprakelijkheid voor inbreuk in het geval kosten voor advocaten) voortvloeiende uit of resulterend uit een dergelijk falen.
dat SPX FLOW bezwaar maakt tegen de uiteindelijke bestemming van de goederen.
De Koper is zelf aansprakelijk en zal SPX FLOW verdedigen tegen, vrijwaren van en 15. DOOR DE KOPER VEROORZAAKTE VERTRAGINGEN; ONTHEFFING VAN
ontslaan van enig verlies of schade (inclusief zonder beperking claims van RECHTEN: Als de Koper zijn verplichtingen onder een order niet nakomt, heeft SPX
overheidsinstanties) als gevolg van de export of import van dergelijke goederen, FLOW het recht haar uitvoering onder de order op te schorten tot het moment dat
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de Koper zijn verplichtingen nakomt, en eventuele datums voor de levering van
goederen of de uitvoering van diensten worden verlengd met een termijn die naar
het oordeel van SPX FLOW wordt bepaald.
Vertragingen veroorzaakt door de Koper die SPX FLOW weerhouden van de
oorspronkelijke vereisten voor uitvoering van de order bereikt, omvatten maar
worden niet beperkt tot: (a) de constructie van gebouwen, structuren of andere
onderdelen van de site waarbinnen de goederen van SPX FLOW moeten worden
gesitueerd; (b) wijzigingen in toepassingsgebied van een order geïntroduceerd door
de Koper; (c) voltooiing van goedkeuringen, toestemmingen of levering van
essentiële informatie door de Koper buiten de termijnen die in een order worden
geleverd; (d) enige gespecificeerde sitefaciliteiten en werkomstandigheden die niet
door de Koper zijn onderhouden; (e) het falen door de Koper om het dragen van de
goederen onder een order te regelen, waarbij de Koper een dergelijke verplichting
heeft, of enig ander onvermogen of weigering van de Koper om levering te
accepteren in overeenstemming met de leveringsdatums van de order; (f)
vertragingen bij het verkrijgen van douane-inklaring (waar van toepassing) van de
leveringen van de order; en (g) vertraging door de Koper bij het leveren van
eventuele benodigde beveiliging aan SPX FLOW in de vorm van een kredietbrief,
bankgarantie of anderszins. In het geval van dergelijke door de Koper veroorzaakte
vertragingen, heeft SPX FLOW ter aanvulling op een verlenging van de resterende
mijlpalen, het recht op een verhoging in de totale orderprijs ter weerspiegeling van
de toename in kosten voor SPX FLOW direct veroorzaakt door vertragingen van de
Koper. Bovendien heeft SPX FLOW het recht om facturen in te dienen voor een
ordermijlpaal waarvan voltooiing vanwege vertragingen bij de Koper werd
gedwarsboomd. Dergelijke facturen moeten binnen 30 dagen vanaf de datum van de
factuur van SPX FLOW worden betaald.
Eventuele engineering-, technische of andere indieningstekeningen door SPX FLOW
bij de Koper ingediend, die niet binnen tien (10) werkdagen na ontvangst door de
Koper uitdrukkelijk, schriftelijk zijn afgewezen, worden beschouwd als zijnde
aanvaard door de Koper. Het recht van de Koper om eventuele overeengekomen
inspecties voorafgaande aan verzending uit te voeren (i) die de Koper niet plant
binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van kennisgeving van de gereedheid voor
inspectie van SPX FLOW of (ii) die de Koper meer dan tien (10) werkdagen vanaf de
datum die oorspronkelijk werd gepland vertraagt, wordt opgeheven, zolang SPX
FLOW schriftelijk verklaard dat de goederen met succes voor de standaard inspectie
van SPX FLOW voorafgaande aan de verzending zijn gekomen. In gevallen waarin de
Koper het uitvoeren van de zending van enige goederen vertraagt of niet activeert of
anderszins een vrachtvervoerder of vervoersbedrijf dispatcht binnen tien (10)
werkdagen na kennisgeving dat de goederen gereed zijn voor transport, dan heeft
SPX FLOW het recht om de leveringsvoorwaarden te wijzigen in Af fabriek
(INCOTERM 2010) SPX FLOW-faciliteit.
16. GEEN ANDERE CONTRACTBEPALINGEN; OVERIG: Geen dealer, makelaar,
filiaalmanager, agent, werknemer of vertegenwoordiger van SPX FLOW heeft enige
(vol)macht of autoriteit behalve om orders voor goederen of diensten van SPX FLOW
aan te nemen en hetzelfde in te dienen bij SPX FLOW voor goedkeuring en
aanvaarding van de voorwaarden erin of afwijzing door SPX FLOW. Er zijn geen
vertegenwoordigingen, overeenkomsten, verplichtingen of voorwaarden, expliciet of
impliciet, statutair of anderszins, in verband met het onderwerp ervan, anders dan
hierin vervat. Ter voorkoming van twijfel en niet als beperking van het voorgaande,
SPX FLOW is niet gebonden aan de voorwaarden van enig contract of overeenkomst
tussen de Koper en een derde of andere doorstromende bepalingen, ongeacht of de
Koper SPX FLOW op de hoogte brengt van dergelijke voorwaarden; tenzij SPX FLOW
uitdrukkelijk schriftelijk instemt zich te binden aan dergelijke voorwaarden door een
gevolmachtigde vertegenwoordiger van SPX FLOW Indien enige bepaling onder de
toepasselijke wetgeving hiervan ongeldig is of niet kan worden bekrachtigd, dan
blijven de resterende bepalingen volledig van kracht.
SPX FLOW houdt zich het recht voor haar verplichtingen, rechten en
verantwoordelijkheden hieronder over te dragen of toe te wijzen, zolang een
dergelijke opvolger of aangewezene instemt met deze Voorwaarden. Enige
overdracht of toewijzing van de rechten van de Koper hieronder zonder de
toestemming van SPX FLOW (die niet onredelijk zal worden onthouden) is ongeldig.
De verzuim door SPX FLOW om de nakoming van deze Voorwaarden te verplichten,
is geen vrijstelling of vermindering van de rechten van SPX FLOW om strikte
nakoming van deze Voorwaarden te eisen.
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