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1. ENTIRE AGREEMENT, ORDERS AND ACCEPTANCE 
1.1. All shipments and services shall be subject to these terms and conditions as well as 

to the terms of the applicable purchase order, including a Statement of Work 
(collectively, “Order”). Any deviations or contrary terms and conditions of Seller 
shall apply only if these are expressly marked as a "counter-offer" and if these are 
accepted in writing by Agilent; this stipulation shall be revocable in writing only.  
This applies even if Agilent executes the Order without reservation despite 
knowledge of contrary or different conditions of Seller.  A conflict between the 
terms set forth herein and those set forth in a statement of work will be resolved 
in favor of the statement of work. 

1.2. All references in the Order to "Agilent" shall mean only the Agilent entity issuing the 
Order. 

1.3. Place of Performance shall be Agilent's "ship to" address as identified on the face 
of the Order. 

1.4. Seller hereby consents to the storing of data required for the handling of the Order. 
1.5. Only written orders signed by Agilent are binding.  This stipulation extends to any 

typed order placed by Agilent even if the typed order expressly states that a 
signature is dispensable.  Seller shall confirm acceptance of the Order in writing or 
by shipment of the ordered Goods or by initial partial shipment. Orders placed 
orally, by telephone, by telex or by fax require written confirmation by Agilent, e.g. 
by an order form marked "for confirmation only".  Seller shall ensure that this does 
not result in double shipments. In the event of any double shipment, Agilent 
reserves the right to return any surplus at the expense and at the risk of Seller. 

2. PRICES AND PAYMENT 
2.1. Seller shall sell to Agilent the goods ("Goods") or services ("Services") shown in the 

Order at the prices specified. Except as otherwise provided in the Order, such 
prices are exclusive of applicable freight charges and duties.  All agreed-upon 
prices are firm and net of Value-Added-Tax (VAT). Any VAT due is to be specified 
as a separate item on the invoice.  All prices include packaging, unless agreed 
otherwise.  Agilent’s Value-Added Tax Registration Number (VAT REG NO) is 
specified below the invoice address on the Order.  The applicable VAT REG NO of 
Agilent shall be specified on all invoices for intra-Union supplies of Goods made to 
Agilent. Our VAT REG NO is hereby deemed to be duly communicated to Seller. 

2.2. Unless indicated otherwise on the face of this purchase order, payments shall be 
rendered within 14 days at 3 % discount or net within forty-five days.  The payment 
period shall commence upon receipt by Agilent of an appropriate invoice from 
Seller but not prior to delivery or acceptance of the Goods or Services.  The 
payment period will be extended accordingly if Section 3.5 is not fulfilled.  Should 
defective delivery occur, the payment period commences with the Seller's 
rectification date thereof. 

2.3. E-Commerce System. Seller shall submit to AGILENT correct, itemized 
invoices of all charges for the Good or Services.  Seller shall establish an 
electronic Seller account through such third party internet-based platform as 
Agilent may require from time to time, through which Seller shall submit 
invoices to and receive purchase orders from Agilent (the “E-Commerce 
System”).  The electronic Seller account will be established within 30 days of 
the date of this Order.  If Agilent has established an E-Commerce System 
applicable to this Agreement, the use of the E-Commerce System is a 
material obligation of Seller, and Agilent will not pay any invoice unless 
Seller has submitted such invoice through the E-Commerce System. 

2.4. Payment by Agilent will not constitute acceptance of Goods and/or Services, nor 
impair Agilent’s right to inspect Goods and/or Services, or invoke any of its 
remedies. 

3. SHIPMENT AND DELIVERY 
3.1. If the ordered Goods are not delivered or the Services not provided on the 

confirmed date, Agilent is entitled - without further proof - to claim default damages 

of 3 % of the total amount of the Order, notwithstanding Agilent's right to claim the 
actual damages suffered and/or the right to withdraw the respective Order.  This 
does not apply if the delay results from events for which Agilent is responsible.  If 
installation or assembly of Goods or if provision of Services is necessary or agreed 
upon, the delivery is considered to be on time when officially accepted by Agilent; 
otherwise, when Goods arrive at the designated point of receipt.  Seller is required 
to immediately report to Agilent any possible circumstances which could have a 
detrimental impact on the fulfillment of the Order.  If only a portion of Goods is 
available for shipment to meet the Delivery Date, Seller shall ship the available 
Goods unless directed by Agilent to reschedule the delivery. 

3.2. If due to Seller's failure to timely ship Goods the specified method of transportation 
would not permit Seller to meet the Delivery Date, the Goods affected shall be 
shipped by fastest method accepted by Agilent.  Seller shall pay for any resulting 
increase in the cost of freight incurred over that which would have been incurred by 
the specified method of transportation. 

3.3. Except as specified below, shipments of Goods shall be FCA (as that term is 
defined in the Incoterms 2010 handbook) Seller's place of shipment/export, 
and title and risk of loss or damage shall pass from Seller to AGILENT upon 
Seller's delivery of the Goods to the designated carrier at the place of 
shipment/export.  If AGILENT agrees to pay for applicable freight charges 
and duties as part of the purchase price, shipment shall be DDP, and title 
and risk of loss or damage shall pass from Seller to AGILENT upon Seller’s 
delivery of the Goods to the "Ship To" address identified by AGILENT on the 
face of this purchase order.   

      When a delivery includes installation by Seller, the risk of loss is transferred to 
Agilent when the Goods are ready for first use. Section 5.4 shall remain unaffected 
thereby. 

3.4. Seller shall package and handle the Goods so as to protect the Goods from loss or 
damage, in conformance with good commercial practice, Agilent specifications, and 
government regulations.  Until the Goods are delivered to the Agilent "ship to" 
address, Seller shall be responsible for any loss or damage due to Seller’s failure to 
properly package or handle the Goods. 

3.5. Each delivery of Goods to Agilent shall include a detailed shipping notice or a 
delivery note at the Place of Performance.  All shipping documents, delivery notes, 
packing lists and invoices shall contain at least the following: (i) the Order number, 
(ii) the Agilent part number, (iii) the quantity shipped, and (iv) Agilent Vendor 
Number.  Failure to comply with these regulations may result in delayed 
acceptance and/or delayed payment.  In such cases, Agilent is entitled to refuse 
acceptance of delivery. 

3.6. Only Goods that have been determined and tested for quantity and conditions by 
Agilent's Incoming Inspection Department will be considered officially delivered and 
relevant for invoicing. 

4. CHANGES 
4.1. Agilent may without charge change or cancel any portion of this Order if Agilent 

gives Seller reasonable notice. 
4.2. If Agilent changes or cancels any portion of this Order, Agilent shall pay, up to the 

Order value, the actual costs incurred by Seller as a direct result of such change or 
cancellation which are not recoverable by Seller through commercially reasonable 
mitigation measures. Agilent is entitled to demand the transfer of ownership and all 
other rights in regard of the material paid for by Agilent. 

4.3. Agilent may, effective upon notice to Seller, change Agilent's designs or 
specifications at any time.  If any such change directly affects the prices or delivery 
schedules of Goods or Services, an equitable adjustment shall be made provided 
that Seller makes a written claim for an adjustment prior to shipment of the Goods 
or provision of the Services.  If the parties are unable to agree upon the amount of 

the adjustment, either party is entitled to terminate this Order as to all Goods and 
Services affected. Such cases shall be subject to Section 4.2. 

4.4. Seller shall not, without the prior written consent of Agilent, make any process or 
design changes affecting the Goods. Such consent is not required for changes that 
have no impact on the fitness of the Goods for the purpose intended by Agilent or 
on the quality of the Goods.  In this case it is sufficient if Seller informs Agilent prior 
to any change. 

4.5 Any forecasts provided by Agilent are only an accommodation to Seller, and shall 
not constitute a commitment of any type by Agilent. 

5. QUALITY AND RIGHTS DUE TO DEFECTS (WARRANTY) 
5.1. Seller shall maintain an objective quality program for all Goods and Services, e.g. 

compliant to ISO 9000 or to Computer Industry Quality Conference (CIQC) 
Standard 0002.  Seller shall, upon Agilent's request, provide Agilent with copies of 
Seller's program and supporting test documentation. 

5.2. All Goods and Services shall: (i) conform strictly to the Agilent specifications and 
Agilent part descriptions and shall comply with the latest approved technical 
guidelines and pertinent safety recommendations (VDE, VDI, DIN, etc.) and 
regulatory codes; and (ii) be new and not contain any used or reconditioned parts 
or materials, unless otherwise specified or approved by AGILENT; (iii) be 
manufactured by or for the original manufacturer and do not contain any 
counterfeit materials.; and (iv)) not use or incorporate any freeware, shareware 
or open source software, unless otherwise specified or approved by 
AGILENT.5.3. The warranty period for Services and for delivered and/or 
installed Goods shall be 24 months following acceptance of the Goods/Services. 

5.4. Visible defects of the delivered Goods will be brought to Seller's attention by Agilent 
within one month after delivery to the Agilent "ship to" address.  Hidden defects of 
the delivered Goods will be brought to Seller's attention by Agilent within two weeks 
after discovery. 

5.5. If Seller provides non-complying Goods or Services, Seller shall, according to 
Agilent's choice, repair the defects and/or supply complying Goods or Services 
("replacement obligations"). 

5.6. Seller can only refuse to repair and/or supply of complying Goods in case such 
repair or supply would bring about disproportional costs.  In that case, it is to 
consider the value of the complying Goods, the relevance of the defect and the 
question whether it is possible to deliver another kind of replacement without any 
disadvantage for Agilent. In such event Agilent may call upon its rights pursuant 
Article 5.8. 

5.7. Seller shall bear all costs (i.e., for transportation, labor and materials) arising from 
the replacement of defective parts. 

5.8. If the Seller does not or cannot re-perform to supply complying services or fulfill its 
replacement obligations within a reasonable time of maximum [7] working days, 
Agilent may cancel the Order at no costs and return the Goods at Seller's risk and 
expenses, notwithstanding its rights to claim for damages, and the expense of 
services shall be reimbursed to Agilent as is equitable under the circumstances.  
In urgent cases, Agilent or a third party may undertake any reasonable measure to 
remedy the defects, after Seller's approval, which will not unreasonably be withheld 
or delayed.  The costs of such measures shall be born by the Seller. In case of 
imminent danger, approval is not necessary. 

5.9. If Seller refuses to fulfill its replacement obligations, or if its replacement efforts fail 
or are do not bring about a reasonable result for Agilent(to be determined by 
Agilent), Seller will be in default by operation of law, and Agilent may invoke its 
rights set out in above paragraph.   

5.10 Above replacement obligations and rights also apply with respect to earlier 
delivered goods by Seller to Agilent which are damaged by Seller in the course of 
the fulfillment of an Order. 

6. HANDING-OVER OF TOOLS, MATERIALS, ETC. 
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6.1. Seller shall report immediately any defects which may occur regarding tools, 
material or parts provided by Agilent to fulfill the Order.  Defective material may only 
be processed in accordance with instructions of Agilent. Seller is liable for the 
proper treatment of the material submitted to Seller for processing and refining.  If 
Agilent material becomes useless due to Seller's negligence, Agilent may replace 
the damaged material at the expense of Seller. 

6.2. All drawings, documents, models, devices, tools, equipment and material, provided 
by Agilent for the fulfillment of the contract remain the sole property of Agilent.  
They are to be clearly marked as being the property of Agilent and are only allowed 
to be passed on to a third party with the prior written approval of Agilent.  Damages 
to this property have to be repaired by Seller at Seller's expense. These items may 
only be used for the performance of the Order concerned and are to be returned 
immediately if requested by Agilent.  Any work performed on material supplied by 
Agilent will be carried out for and on behalf of Agilent.  Agilent shall be the sole 
owner of the products produced in this way, and be solely entitled to all rights 
vested therein.  This also applies with regard to the merging and integration of 
products and materials. 

7. INTELLECTUAL PROPERTY AND CONFIDENTIAL INFORMATION7.1.  
“Intellectual Property” or “IP” shall mean all inventions, patents (including without 
limitation applications divisions, reissues, reexaminations, terms extensions, 
continuations, and any foreign counterparts), works of authorship, copyrights 
(including without limitation registrations, applications and derivatives), trademarks 
(including without limitation service marks, trade dress, and other marks 
indentifying a party or its products), designs, processes, mask works, trade 
secrets, domain names, proprietary technical information and other similar 
proprietary information tangible and intangible, whether or not registered or 
registrable. 

7.2.   “Pre-existing IP” means IP conceived or developed prior to or independent of 
performance of this Order.  Seller will retain full right, title and interest in and to 
any Pre-existing IP.  Seller will not use any Pre-existing IP in connection with this 
Order without first obtaining from the owner any rights necessary to enable Seller 
to fully comply with the terms of this Order.   

7.3. Seller hereby agrees to and does irrevocably assign and transfer to Agilent all of 
its worldwide IP in and to all results of the Services.  At Agilent’s sole expense, 
Seller shall execute any documents and take all additional steps as reasonably 
requested by Agilent to perfect, record, and register such assignment.   

7.4. Seller hereby grants to Agilent a non-exclusive, worldwide, royalty-free, 
irrevocable, perpetual, transferable license with right to sublicense any Pre-
existing IP to the extent necessary for Agilent’s full enjoyment and commercial 
exploitation of the results of the Services as reasonably contemplated by the 
Order.    

7.5. In case of any infringement of patents, copyrights, trademarks, or any other 
intellectual property rights of a third party, Seller will - at Seller's expense - procure 
the right for Agilent and its affiliates, subsidiaries, assignees, subcontractors, and 
customers to continue using the infringing Goods/Services.  If Seller is unable to do 
so, Seller shall - at Seller's expense - modify or replace the affected 
Goods/Services such that it is non-infringing; however, such measures shall have 
no impact on compliance with the specifications set forth in the Order.  Agilent is 
entitled to withhold due payments until such point in time. Seller will assume the 
liability under law in case of any infringement of all and any intellectual property 
rights. 

7.6. Seller shall remove from all Goods rejected, returned or not purchased by Agilent, 
Agilent's marks prior to any other sale of such Goods by Seller. 

7.7. In the course of the contractual relationship, Seller agrees to treat all confidential 
information obtained from Agilent strictly confidential and will not pass it on to a third 
party, unless Agilent officially releases that information or it becomes generally 

known to the public without breach of duty on the part of Seller. Seller will neither 
use this confidential information outside of the contractual relationship nor for his 
own benefit.  This obligation on the part of Seller shall lapse 3 years after receipt of 
the last information from Agilent. 

7.8. Access to Agilent's information systems is limited to those specific information 
systems, time periods, and personnel authorized by Agilent.  Agilent may audit 
Seller to verify compliance.  Seller warrants that each employee, agent or 
subcontractor who performs work under this Agreement has been informed of the 
obligations contained herein and has agreed to be bound by them. 

8. GOVERNMENTAL COMPLIANCE 
8.1. Seller shall (i) comply with all national, European international, foreign, state, and 

local laws, rules, and regulations applicable to Seller's obligations under this Order 
as well as with the latest approved technical guidelines and the pertinent safety 
recommendations, and (ii) furnish to Agilent any information required to enable 
Agilent to comply with such laws, rules, and regulations in its use of the Goods and 
Services. 

8.2. Seller warrants that all EU Material Safety Data Sheets required to be provided by 
Seller for Goods shall be provided to Agilent prior to or together with shipment of 
the Goods and shall be complete and accurate. 

8.3. All Goods and their packaging shall comply with all applicable environmental, 
health and safety (EHS) laws, rules and regulations, including The General 
Specification for the Environment (GSE) DWG A-5951-1745-1. 

8.4.  Seller shall provide product material chemical composition data upon request 
to verify compliance with applicable product chemical content restrictions. 

8.5. C-TPAT.   In connection with providing Goods and Services to AGILENT, Seller 
shall comply with Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) or 
equivalent supply chain security measures.  When requested by AGILENT, 
Seller shall demonstrate compliance by providing certification thereof to 
AGILENT. 

8.6. ESR.  Supplier shall comply with AGILENT’s Supplier Environmental and 
Social Responsibility (ESR) Code of Conduct.  (available at 
http://www.agilent.com/environment/Supplier_ESR_Code_of_Conduct.pdf. 

9. IMPORT REQUIREMENTS 
9.1. Upon Agilent's request, Seller shall provide Agilent with appropriate certification 

stating the country of origin of the Goods. 
9.2. Seller shall mark every Good (or the Good's container if there is no room on the 

Good itself) with the country of origin. 
10. PRODUCT STEWARDSHIP 
10.1. Seller shall accept back, free of charge, any material included in the products and 

packaging returned, with freight costs refunded by Agilent, from any country that 
legally requires product take back. 

10.2. Seller shall, upon request, provide available environmentally related information 
regarding all materials included in the products and packaging that Seller ships to 
Agilent. 

11. MISCELLANEOUS 
11.1.  Neither Agilent nor Seller shall delegate any duties or assign any rights under this 

Order.  This shall not apply for assignments within the Agilent group of 
companies.  Besides that, the awarding of subcontracts by Seller shall be 
allowed subject to Agilent’s prior written approval. 

11.2. This Agreement shall be governed by the laws of the Netherlands.  Seller hereby 
consents to the jurisdiction and venue of Dutch courts, notwithstanding Agilent's 
right to bring a case before a court having jurisdiction over Seller's place of 
business.  The Uniform Laws of the United Nations Convention of Contracts for 
the International Sale of Goods shall not apply. 

11.3. Seller shall provide Agilent written advance notice of all product discontinuances 
within a reasonable time frame in order to enable Agilent to procure 

substitutes.  At a minimum, such notice shall include: Agilent part numbers, 
planned substitutions, and last order and shipment dates. 

11.4. When providing Services to Agilent, Seller will secure and maintain 
insurance providing coverage for liabilities to third parties for bodily injury 
(personal injury) and damage to property in amounts sufficient to protect 
AGILENT in the event of such injury or damage, and will be in compliance 
with any and all laws, regulations or orders. Seller further will maintain 
such additional types and limits of insurance as is customary for a 
company of similar size and similar operations to Seller in the jurisdiction 
or jurisdictions in which Seller’s operations take place. 

 

http://www.agilent.com/environment/Supplier_ESR_Code_of_Conduct.pdf
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1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST, ORDERS EN AANVAARDING 
1.1. Alle leveringen en diensten zijn onderhevig aan deze inkoopvoorwaarden en aan 

de condities van de specifieke inkooporder inclusief een Statement of Work 
(‘Order’). Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden van Verkoper zijn slechts van 
toepassing indien deze uitdrukkelijk zijn aangegeven als tegenvoorstel (‘counter-
offer’) en indien deze schriftelijk door Agilent zijn aanvaard; deze bepaling kan 
slechts schriftelijk worden herroepen. Dit geldt ook als Agilent de Order zonder 
voorbehoud uitvoert, hoewel hij kennis heeft van tegenstrijdige of afwijkende 
voorwaarden van Verkoper. Een conflict tussen de hier uiteengezette 
voorwaarden en de voorwaarden in een Statement of Work  zal ten gunste van 
de Statement of Work worden opgelost. 

1.2. Alle verwijzingen in de Order naar ‘Agilent’ betreffen slechts het onderdeel van 
Agilent dat de Order afgeeft. 

1.3. Plaats van Uitvoering is het afleveradres van Agilent dat op de voorzijde van de 
Order is aangegeven. 

1.4. Verkoper stemt hierbij in met het opslaan van gegevens die voor de afhandeling 
van de Order nodig zijn. 

1.5. Slechts schriftelijke, door Agilent getekende orders zijn bindend. Deze bepaling 
strekt zich uit tot iedere getypte order die Agilent plaatst, ook als op de getypte 
order uitdrukkelijk staat vermeld dat een handtekening niet nodig is. Verkoper 
bevestigt de aanvaarding van de Order schriftelijk of door verzending van de 
bestelde Goederen of door een eerste deelzending. Mondeling, telefonisch, per 
telex of per fax geplaatste orders moeten schriftelijk worden bevestigd door Agilent, 
bijv. via een orderformulier waarop ‘slechts ter bevestiging’ (‘for confirmation only’) 
staat. Verkoper zorgt ervoor dat dit niet tot dubbele leveringen leidt. In geval van 
een dubbele levering behoudt Agilent zich het recht voor het overtollige voor 
rekening en risico van Verkoper te retourneren. 

2. PRIJZEN EN BETALING 
2.1. Verkoper verkoopt aan Agilent de goederen (‘Goederen’) of diensten (‘Diensten’) 

die op de voorzijde van de Order vermeld staan, zulks tegen de aangegeven 
prijzen. Tenzij anders bepaald in de Order, zijn deze prijzen exclusief geldende 
vrachtkosten en douanerechten. Alle overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen en 
exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Eventueel verschuldigde BTW 
moet als afzonderlijke post op de factuur worden vermeld. Alle prijzen zijn inclusief 
verpakking, tenzij anders overeengekomen. Het BTW-registratienummer van 
Agilent (BTW-nummer) staat vermeld onder het factuuradres op de Order. Het 
desbetreffende BTW-nummer van Agilent wordt aangegeven op alle facturen voor 
leveringen van Goederen aan Agilent binnen de Europese Unie. Ons BTW-
nummer wordt geacht hierbij naar behoren aan Verkoper te zijn medegedeeld. 

2.2. Tenzij anders aangegeven op de inkooporder, vindt betaling ofwel binnen 14 dagen 
tegen een korting van 3% ofwel netto binnen vijfenveertig (45) dagen plaats. De 
betalingstermijn vangt aan na ontvangst door Agilent van de desbetreffende factuur 
van Verkoper, doch niet vóór aflevering of aanvaarding van de Goederen of 
Diensten. Indien Artikel 3.5 niet wordt nageleefd, wordt de betalingstermijn 
dienovereenkomstig verlengd. Mocht een gebrekkige levering plaatsvinden, dan 
vangt de betalingstermijn aan op de datum waarop de Verkoper de gebreken heeft 
hersteld. 

2.3. E-commerce systeem De verkoper dient AGILENT correcte, gespecificeerde 
facturen te sturen voor alle kosten voor goederen of diensten. De verkoper moet 
een elektronische verkopersaccount aanmaken op een van tijd tot tijd door Agilent 
aangewezen extern internet-gebaseerd platform, waarop de verkoper facturen 
stuurt naar en inkooporders ontvangt van Agilent (het ‘E-commerce systeem’).  De 
elektronische verkopersaccount moet binnen 30 dagen na de datum van deze 
order worden aangemaakt.  Indien Agilent voor deze overeenkomst een E-
commerce systeem heeft aangewezen, dan is het gebruik van dit E-commerce 
systeem een wezenlijke verplichting van de verkoper, en Agilent zal geen enkele 

factuur betalen tenzij de verkoper een dergelijke factuur via het E-commerce 
systeem heeft ingediend. 

2.4. Betaling door Agilent vormt geen aanvaarding van Goederen en/of Diensten en 
doet ook geen afbreuk aan het recht van Agilent Goederen en/of Diensten te 
controleren of haar ten dienste staande rechtsmiddelen aan te wenden. 

3. VERZENDING EN AFLEVERING 
3.1. Indien de bestelde Goederen of de Diensten niet op de bevestigde datum worden 

geleverd, dan is Agilent gerechtigd, zonder nader bewijs aan te hoeven dragen, 
een schadevergoeding van 3% van het totaalbedrag van de Order te eisen, 
onverminderd het recht van Agilent de werkelijk geleden schade te vorderen en/of 
het recht de betreffende Order in te trekken. Dit is niet van toepassing indien de 
vertraging het gevolg is van gebeurtenissen waarvoor Agilent verantwoordelijk is. 
Indien installatie of assemblage van Goederen of verlening van Diensten 
noodzakelijk of overeengekomen is, dan wordt aflevering geacht te hebben 
plaatsgevonden bij officiële aanvaarding door Agilent, en anders bij aankomst van 
de Goederen op het daartoe aangewezen punt van inontvangstneming. Verkoper is 
verplicht Agilent onverwijld in kennis te stellen van mogelijke omstandigheden die 
een nadelige invloed kunnen hebben op de uitvoering van de Order. Indien slechts 
een deel van de Goederen voor verzending aanwezig is ter naleving van de 
Leveringsdatum, dan zal Verkoper de aanwezige Goederen verzenden, tenzij 
Agilent opdracht geeft tot een ander leverschema. 

3.2. Indien Verkoper Goederen niet tijdig kan verzenden en met de overeengekomen 
wijze van transport de Leveringsdatum niet kan halen, dan zullen de Goederen in 
kwestie op de snelste, door Agilent aanvaarde wijze worden verzonden. Het ten 
gevolge daarvan opgelopen verschil in vrachtkosten ten opzichte van de 
vrachtkosten die met de overeengekomen wijze van transport zouden zijn gemaakt, 
zijn voor rekening van Verkoper. 

3.3. Tenzij anders bepaald, zal de verzending van goederen FCA zijn (zoals 
gedefinieerd in de Incoterms 2010) Verkopers plaats van verzending / export, en 
gaat aansprakelijkheid voor verlies of schade over op Verkoper naar Agilent bij 
aflevering van de producten door Verkoper op de aangewezen plaats van 
verzending/export. Indien Agilent instemt te betalen voor de  eventuele 
verzekerings- en transportkosten als onderdeel van de koopprijs, zal de 
verzending DDP (Incoterms 2010 zijn. De aansprakelijkheid voor verlies of 
schade zal van Verkoper naar Agilent overgaan bij de levering van de Goederen 
bij het te "Verzenden aan" adres zoals vermeld op de kooporder en gezien door 
Agilent.  Wanneer een levering installatie door Verkoper omvat, dan gaat het 
risico van verlies over op Agilent zodra de Goederen gereed zijn voor 
ingebruikneming. Dit laat onverlet het bepaalde in Artikel 5.4. 

3.4. Verkoper dient de Goederen zodanig te verpakken en te behandelen dat de 
Goederen tegen verlies en schade beveiligd zijn, zulks conform goed 
koopmansgebruik, de specificaties van Agilent en overheidsvoorschriften. Tot het 
moment van aflevering van de Goederen op het afleveradres van Agilent, is 
Verkoper verantwoordelijk voor verlies of schade ten gevolge van het feit dat 
Verkoper de Goederen niet naar behoren heeft verpakt of behandeld. 

3.5. Elke levering van Goederen aan Agilent dient vergezeld te gaan van een uitvoerige 
vrachtbrief of een bericht van aflevering op de Plaats van Uitvoering. Alle 
verzendingsdocumenten, berichten van aflevering, pakbonnen en facturen moeten 
in elk geval de volgende gegevens bevatten: (i) het Ordernummer, (ii) het Agilent 
stuknummer, (iii) de verzonden hoeveelheid, en (iv) het Agilent 
leveranciersnummer. Niet-naleving van deze voorschriften kan leiden tot vertraging 
in aanvaarding en/of betaling. In dat soort gevallen is Agilent gerechtigd 
aanvaarding van de zending te weigeren. 

3.6. Slechts Goederen waarvan de hoeveelheid en de staat door Agilents afdeling 
Controle Inkomende Goederen is vastgesteld en beproefd, worden geacht officieel 
te zijn afgeleverd en voor facturering in aanmerking te komen. 

4. WIJZIGINGEN 
4.1. Agilent kan elk deel van deze Order zonder kosten wijzigen of annuleren, mits 

Agilent Verkoper een redelijke termijn van tevoren hiervan in kennis stelt. 
4.2. Indien Agilent een deel van deze Order wijzigt of annuleert, dan zal Agilent, tot 

maximaal de Orderwaarde, de werkelijke kosten vergoeden die Verkoper als direct 
gevolg van deze wijziging of annulering oploopt en die hij niet kan verhalen middels 
matigingsmaatregelen die in het economisch verkeer als redelijk worden 
beschouwd. Agilent is gerechtigd overdracht van het eigendomsrecht alsmede van 
alle overige rechten met betrekking tot het door Agilent betaalde materiaal te 
verlangen. 

4.3. Agilent kan te allen tijde ontwerpen of specificaties van Agilent wijzigen, waarbij een 
wijziging in werking treedt na kennisgeving aan Verkoper. Indien een dergelijke 
wijziging van directe invloed is op de prijzen of leverschema’s van Goederen of 
Diensten, dan vindt er een billijke aanpassing plaats, mits Verkoper vóór de 
verzending van de Goederen c.q. vóór de levering van de Diensten schriftelijk om 
aanpassing verzoekt. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken 
over de hoogte van de aanpassing, dan is elk der partijen gerechtigd deze Order te 
annuleren voor wat betreft alle van toepassing zijnde Goederen en Diensten. Dit 
soort situaties valt onder Artikel 4.2. 

4.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agilent mag Verkoper geen 
enkele proces- of ontwerpwijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op de 
Goederen. Deze toestemming is niet vereist voor wijzigingen die geen invloed 
hebben op de geschiktheid van de Goederen voor het door Agilent beoogde doel of 
op de kwaliteit van de Goederen. In dat geval is het toereikend indien Verkoper 
Agilent voorafgaand aan elke wijziging informeert. 

4.5 Door Agilent verstrekte prognoses dienen slechts als richtlijn voor Verkoper en 
vormen geen enkele verbintenis van de zijde van Agilent. 

 
5. KWALITEIT EN RECHTEN BIJ GEBREKEN (GARANTIE) 
5.1. Verkoper houdt voor alle Goederen en Diensten een objectief kwaliteitsprogramma 

in stand, bijv. conform ISO 9000 of conform Computer Industry Quality Conference 
(CIQC) Standard 0002. Verkoper verstrekt op verzoek van Agilent exemplaren van 
Verkopers programma en ondersteunende testdocumentatie aan Agilent. 

5.2. Alle Goederen en Diensten dienen: (i)  strikt overeen te komen met de specificaties 
en onderdeelbeschrijvingen van Agilent, en dienen te voldoen aan de meest 
recente goedgekeurde technische richtlijnen en van toepassing zijnde 
veiligheidsaanbevelingen (VDE, VDI, DIN enz.) en regelgevingcodes; en (ii) nieuw 
te zijn en geen gebruikte of gemanipuleerde onderdelen of materialen te 
bevatten, tenzij anders vermeld of goedgekeurd door Agilent; (iii) vervaardigd te 
zijn door of voor de oorspronkelijke fabrikant ; en (iv) geen enkele freeware, 
shareware of open source software te hanteren of op te nemen, tenzij anders 
vermeld of goedgekeurd door Agilent.5.3. De garantieperiode voor Diensten en 
voor afgeleverde en/of geïnstalleerde Goederen bedraagt 24 maanden na 
aanvaarding van de Goederen/Diensten. 

5.4. Binnen één maand na aflevering op het afleveradres van Agilent, moet Agilent 
zichtbare gebreken in de afgeleverde Goederen onder de aandacht van Verkoper 
brengen. Verborgen gebreken in de afgeleverde Goederen moet Agilent binnen 
twee weken na constatering ervan onder de aandacht van Verkoper brengen. 

5.5. Indien Verkoper afwijkende Goederen of Diensten levert, dan dient Verkoper, naar 
keuze van Agilent, de gebreken te herstellen en/of niet-afwijkende Goederen of 
Diensten te leveren (‘vervangingsverplichting’). 

5.6. Verkoper kan herstel en/of levering van niet-afwijkende Goederen slechts weigeren 
indien dit herstel of deze levering onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. In 
dat geval dient de Verkoper een afweging te maken tussen de waarde van de niet-
afwijkende Goederen, de relevantie van het gebrek en de vraag of het mogelijk is 
zonder enig nadeel voor Agilent een ander soort vervanging te leveren. In een 
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dergelijke situatie kan Agilent een beroep doen op haar rechten uit hoofde van 
Artikel 5.8. 

5.7. Alle kosten (d.w.z. transport-, arbeids- en materiaalkosten) die uit vervanging van 
gebrekkige onderdelen voortvloeien, zijn voor rekening van Verkoper. 

5.8. Indien de Verkoper verzuimt het opnieuw uitvoeren van de diensten of leveringen 
aan, of niet in staat is, zijn vervangingsverplichting binnen een redelijke termijn van 
maximaal [7] werkdagen na te komen, dan kan Agilent de Order zonder kosten 
annuleren en de Goederen voor rekening en risico van Verkoper retourneren, 
onverminderd haar recht schadevergoeding te eisen en de kosten van de diensten 
worden vergoed aan Agilent gelijk billijk is onder de gegeven omstandigheden. In 
spoedeisende situaties kan Agilent of een derde redelijke maatregelen nemen om 
de gebreken te herstellen, zulks na goedkeuring van Verkoper, welke goedkeuring 
niet op onredelijke wijze mag worden onthouden of vertraagd. De kosten van deze 
maatregelen zijn voor rekening van de Verkoper. In geval van dreigend gevaar is 
geen goedkeuring nodig. 

5.9. Indien Verkoper weigert zijn vervangingsverplichting na te komen, of indien zijn 
vervangingsinspanningen mislukken of voor Agilent geen redelijk resultaat 
opleveren (zulks naar oordeel van Agilent), dan is Verkoper van rechtswege in 
verzuim en kan Agilent een beroep doen op haar rechten, als uiteengezet in 
voorgaand lid.   

5.10. Bovengenoemde vervangingsverplichtingen en -rechten gelden ook voor 
goederen die eerder door Verkoper aan Agilent zijn geleverd en die door Verkoper 
tijdens de uitvoering van een Order beschadigd zijn. 

6. OVERHANDIGING VAN GEREEDSCHAPPEN, MATERIALEN ENZ. 
6.1.Verkoper dient onverwijld alle gebreken te melden die zich voordoen met betrekking 

tot gereedschappen, materialen of onderdelen die Agilent beschikbaar stelt voor de 
uitvoering van de Order. Gebrekkig materiaal mag slechts volgens de instructies 
van Agilent worden verwerkt. Verkoper is aansprakelijk voor de juiste behandeling 
van het materiaal dat Verkoper ter verwerking en verfijning verstrekt. Indien 
materiaal van Agilent onbruikbaar wordt door nalatigheid van Verkoper, dan mag 
Agilent het beschadigde materiaal op kosten van Verkoper vervangen. 

6.2. Alle door Agilent ten behoeve van de uitvoering van het contract beschikbaar 
gestelde tekeningen, documenten, modellen, apparaten, gereedschappen, 
uitrusting en materialen blijven exclusief eigendom van Agilent. Ze moeten duidelijk 
worden gemarkeerd als eigendom van Agilent en mogen slechts na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Agilent aan derden worden doorgegeven. Schade 
aan deze eigendommen moet door, en op kosten van, Verkoper worden hersteld. 
Deze voorwerpen mogen slechts ten behoeve van de uitvoering van de Order in 
kwestie worden gebruikt en moeten, indien Agilent daartoe verzoekt, onmiddellijk 
worden geretourneerd. Werk dat verricht wordt aan door Agilent geleverd materiaal 
wordt namens Agilent uitgevoerd. Agilent bezit het exclusieve eigendom van aldus 
vervaardigde producten en is alleen gerechtigd tot alle daaraan verbonden rechten. 
Dit geldt ook met betrekking tot het samenvoegen en integreren van producten en 
materialen. 

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 
7.1.“Intellectueel Eigendom” of “IE” betekent alle uitvindingen, octrooien (met inbegrip 

van, maar niet beperkt tot toepassingen, divisies, heruitgaven, nieuwe 
onderzoeken, termijn uitbreidingen, voortzettingen, en alle buitenlandse 
tegenhangers), werken van auteurschap, auteursrechten (inclusief en zonder 
beperking, registraties, toepassingen en derivaten), handelsmerken (inclusief en 
zonder beperking, dienstmerken, trade dress, en andere merken die een partij of 
haar producten identificeren), ontwerpen, processen, mask works, 
bedrijfsgeheimen, domeinnamen, merkgebonden technische informatie en andere 
merkgebonden soortgelijke informatie hetzij materieel of immaterieel, ongeacht wel 
of niet geregistreerd of ingeschreven.  

7.2. "Pre-bestaande IE" betekent IE bedacht voorafgaand aan of onafhankelijk 
ontwikkeld van de uitvoering van deze bestelling. Verkoper behoudt het volledige 
eigendomsrecht en belang in en om het even welk bestaand IE. Verkoper zal geen 
enkele reeds bestaande IE gebruiken in verband met deze bestelling zonder het 
eerst van de eigenaar verkrijgen van alle benodigde rechten om aan alle 
voorwaarden van deze bestelling te kunnen voldoen. 

7.3. Verkoper verklaart zich akkoord met het onherroepelijk aan Agilent toewijzen en 
over dragen van al haar wereldwijde IE in en aangaande alle resultaten van de 
Diensten. Louter op Agilent’s kosten zal Verkoper alle benodigde documenten 
vervaardigen en alle maatregelen uitvoeren, redelijkerwijs gevraagd door Agilent 
om deze opdracht te voltooien, te verwerken en te registreren. 

7.4. Verkoper verleent hierbij aan Agilent een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, 
onherroepelijke, eeuwigdurende en overdraagbare licentie met recht op het sub-
patenteren van alle reeds bestaande IE -voor zover nodig- voor het volledige genot 
van Agilent en de commerciële exploitatie van de resultaten van de Diensten 
redelijkerwijs beoogd met de Order. 

7.5. In geval van inbreuk op octrooien, auteursrechten, handelsmerken of enige andere 
intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Verkoper er, voor eigen rekening, 
voor zorgen dat Agilent en haar gelieerde bedrijven, dochterbedrijven, 
cessionarissen, onderaannemers en klanten het recht bemachtigen op voortzetting 
van toepassing van de inbreukmakende Goederen/Diensten. Indien Verkoper hier 
niet toe in staat is, dan dient Verkoper, voor eigen rekening, de Goederen/Diensten 
in kwestie zodanig te wijzigen of te vervangen dat ze niet langer inbreuk plegen; 
deze maatregelen hebben echter geen invloed op de naleving van de in de Order 
uiteengezette specificaties. Tot dat moment heeft Agilent het recht verschuldigde 
betalingen vast te houden. Verkoper neemt in geval van inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten de aansprakelijkheid op zich, zoals deze bij wet geregeld is. 

7.6. Verkoper dient de merktekens van Agilent te verwijderen van alle door Agilent 
afgewezen, geretourneerde of ongekochte Goederen, alvorens Verkoper deze 
Goederen aan een ander verkoopt. 

7.7. Verkoper stemt ermee in dat hij gedurende de gehele contractuele relatie alle van 
Agilent verkregen vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk zal behandelen en 
niet aan derden zal doorgeven, tenzij deze informatie door Agilent officieel wordt 
vrijgegeven of, zonder niet-naleving van de zijde van Verkoper, algemeen bekend 
wordt. Ook mag Verkoper deze vertrouwelijke informatie niet buiten de contractuele 
relatie of ten eigen bate aanwenden. Deze verplichting van de zijde van Verkoper 
vervalt 3 jaar na ontvangst van de laatste informatie van Agilent. 

7.8. Toegang tot de informatiesystemen van Agilent is beperkt tot die specifieke 
informatiesystemen, perioden en medewerkers die door Agilent geautoriseerd 
worden. Agilent kan controles houden bij Verkoper om de naleving te verifiëren. 
Verkoper staat ervoor in dat alle medewerkers, agenten en onderaannemers die uit 
hoofde van deze Overeenkomst werk verrichten, in kennis zijn gesteld van de hierin 
opgenomen verplichtingen en ermee ingestemd hebben dat ze eraan zijn 
gebonden. 

8. NALEVING VAN OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN 
8.1. Verkoper (i) leeft alle nationale, Europese, internationale, buitenlandse, staats- en 

lokale wetten, bepalingen en voorschriften na die van toepassing zijn op de 
verplichtingen van Verkoper uit hoofde van deze Order, en leeft ook de meest 
recente goedgekeurde technische richtlijnen en de van toepassing zijnde 
veiligheidsaanbevelingen na, en (ii) verstrekt aan Agilent alle informatie die nodig is 
om Agilent in staat te stellen bij toepassing van de Goederen en Diensten deze 
wetten, bepalingen en voorschriften na te leven. 

8.2. Verkoper garandeert dat alle door Verkoper voor Goederen te verstrekken EU-
gegevensbladen voor materiaalveiligheid voorafgaand aan, of gelijktijdig met, de 
verzending van de Goederen aan Agilent verstrekt worden en volledig en 
nauwkeurig zullen zijn. 

8.3 Alle Goederen en de verpakking moeten overeenstemmen met de toepasselijke 
regelgeving inzake milieu, , gezondheid en veiligheid inclusief de Algemene 
Specificitaties voor de Omgeving (GSE) DWG A-5951-1745-1 

8.4 Verkoper verstrekt op verzoek de produkt materiaal chemische data ter verificatie 
van de naleving van de wet van de toepasselijke beperkingen ten aanzien van de 
chemische inhoud van het product. 

8.5 C-TPAT. In samenhang met het verstrekken van Goederen en Diensten aan 
AGILENT, zal de Verkoper  de regels inzake de Handel tegen Terrorisme (C-TAT) 
of gelijkwaardige logistieke veiligheids maatregelen naleven. Indien Agilent dit 
verzoekt, kan de Verkoper een certificaat tonen waaruit naleving van de wet blijkt.. 

8.6 ESR. Leverancier zal AGILENTS Supplier Environmental and Social Responsibility 
(ERS) Code of Conduct naleven  (verkijgbaar op 
http://www.agilent.com/environment/Supplier_ESR_Code_of_Conduct.pdf 

9. INVOEREISEN 
9.1. Indien daartoe verzocht door Agilent, verstrekt Verkoper aan Agilent passende 

certificaten waarop het land van oorsprong van de Goederen staat vermeld. 
9.2. Verkoper geeft het land van oorsprong aan op alle Goederen (of op de houders van 

de Goederen indien er op de Goederen zelf geen ruimte is). 
10. MATERIALEN EN VERPAKKINGEN 

10.1. Verkoper neemt kosteloos alle materialen in de producten en geretourneerde 
verpakkingen terug uit alle landen waar productterugname wettelijk verplicht is, 
waarbij de vrachtkosten door Agilent worden vergoed. 

10.2. Indien daartoe verzocht, verstrekt Verkoper de beschikbare milieu-informatie 
betreffende alle materialen in de producten en verpakkingen die Verkoper naar 
Agilent verzendt. 

 
11. VARIA 
11.1. Agilent, noch Verkoper mag taken delegeren of rechten overdragen die uit deze 

Order voortvloeien. Dit geldt niet voor overdrachten binnen het Agilent concern. 
Het is Verkoper wel toegestaan onderaannemers in te schakelen, mits met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Agilent. 

11.2. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Verkoper stemt 
hierbij in met de rechtsbevoegdheid en het rechtsgebied van de Nederlandse 
rechters, onverminderd het recht van Agilent een zaak aanhangig te maken 
voor een rechter die rechtsbevoegdheid bezit over de plaats waar Verkoper 
gevestigd is. De ‘Eenvormige Wetten van het VN-verdrag betreffende 
overeenkomsten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken’ 
zijn niet van toepassing. 

11.3. Verkoper stelt Agilent een redelijke termijn van tevoren schriftelijk in kennis 
van alle productbeëindigingen, teneinde Agilent de gelegenheid te bieden 
vervangende producten in te kopen. Een dergelijke kennisgeving moet ten 
minste de volgende gegevens bevatten: Agilent stuknummers, beoogde 
vervangende producten en de laatste order- en verzendingsdata.  

11.4. Bij het verlenen van diensten aan Agilent, zal Verkoper een verzekering met 
dekking voor aansprakelijkheid jegens derden voor lichamelijk letsel (persoonlijk 
letsel) en schade aan eigendommen in hoeveelheden voldoende om Agilent te 
beschermen in het geval van letsel of schade aanhouden en waarborgen en zijn 
bedrijfsvoering zal in overeenstemming zijn met alle wetten, reglementen of 
verordeningen. Verkoper zal zich verder waarborgen van dergelijke aanvullende 
soorten verzekeringen met een gelijksoortige dekking zoals dat gebruikelijk is 
voor een bedrijf van vergelijkbare omvang en soortgelijke operaties zoals dat 
van de  Verkoper en in de jurisdictie of rechtsgebieden in welke Verkoper’s 
activiteiten plaatsvinden. 

 

http://www.agilent.com/environment/Supplier_ESR_Code_of_Conduct.pdf

