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BEVESTIGING EN AANVAARDING 
1.1 U zult de ontvangst van onze Order en elke afwijking op deze, 
onmiddellijk bevestigen. 
1.2 Aanvaarding van onze Order (al dan niet door schriftelijke of 
mondelinge bevestiging dan wel door verzending van de goederen, het 
leveren van prestaties of het verrichten van diensten, onder de 
voorwaarden en zoals gespecificeerd in onze Order, of enig deel daarvan) 
zal gelden als een aanvaarding door u van deze inkoopvoorwaarden en 
partijen komen hierbij overeen dat deze inkoopvoorwaarden de 
(contractuele) relatie tussen partijen zullen beheersen, onder afwijzing en 
uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden, zelfs indien deze 
voorwaarden vastliggen in een document waarin is bepaald dat uw 
algemene voorwaarden zullen prevaleren. Iedere levering of aanvang van 
werkzaamheden ingevolge onze Order zal een gave en onvoorwaardelijke 
aanvaarding van onze Order zijn. Geen enkele handeling of gedraging van 
ons zal geacht kunnen worden een aanvaarding van uw algemene 
voorwaarden met zich te brengen. 
1.3 U bevestigt dat, tenzij in de Order uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, de tarieven en prijzen daarin voldoende zijn om aan uw 
verplichtingen te kunnen voldoen, of zij nu uitdrukkelijk, dan wel 
geïmpliceerd worden door de Order. Indien de werkzaamheden of een 
gedeelte daarvan ergens anders dan in uw lokaliteit zullen worden 
verricht, zult u geacht worden zich tevoren van alle lokale omstandigheden 
en andere factoren welke van invloed kunnen zijn op deze 
werkzaamheden, op de hoogte te hebben gebracht. 
SPECIFICATIES 
2.1 Wij vertrouwen te allen tijde op uw kennis en vaardigheden. In dat 
kader garandeert u dat de kwantiteit, kwaliteit en de omschrijving van de 
goederen en diensten, tenzij deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk anders 
bepalen, gelijk zullen zijn aan hetgeen is beschreven in onze Order en/of in 
enige toepasselijke Specificatie door ons aan U verstrekt of schriftelijk 
door ons overeengekomen. De goederen en diensten zullen voldoen aan 
alle relevante wetgeving en iedere toepasselijke Britse of Europese 
standaard. 
2.2 De geleverde goederen zullen nieuw zijn en zullen niet eerder zijn 
gebruikt. 
2.3 U zult een duidelijke opsomming geven van iedere uitzondering of 
afwijking van eisen in de Specificaties en alle andere documenten en 
standaarden en iedere afwijking zal serieel genummerd zijn. De 
afwijkingen dienen te worden gerechtvaardigd met een degelijke 
onderbouwing. Bij afwezigheid van een aparte lijst met afwijkingen, zal het 
document als door u geaccepteerd worden beschouwd, zonder 
afwijkingen en wij mogen erop vertrouwen dat u zich volledig aan dat 
document zult houden. 
2.4 Iedere Specificatie door ons aan u geleverd, speciaal door u 
geproduceerd voor ons, in verband met een Order, tezamen met het 
copyright, modelrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht, zal 
exclusief aan ons toebehoren. U zult geen enkele Specificatie aan een 
derde partij openbaren of gebruiken, behalve indien een dergelijke 
Specificatie publiekelijk bekend is of wordt zonder uw toedoen, of indien 
dit vereist is voor het doel van de Order. 
2.5 Deze garanties zullen na de aanvaarding van deze items blijven 
voortbestaan en zullen een aanvulling zijn op iedere additionele garantie 
welke door u aan ons gegeven wordt. Geen enkele stilzwijgende garantie 
zal zijn uitgesloten. 
DOCUMENTEN 
3.1 Alle door u geleverde documenten (tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen) in verband met de Order zullen in de Engelse taal zijn 
opgesteld. 
PRIJZEN 
4.1 Prijzen zijn exclusief BTW maar inclusief verpakking als vermeld in onze 
Order, zullen vast zijn tot op het moment van aflevering en aanvaarding 
van alle goederen en het voltooien van alle diensten, welke onderdeel zijn 
van onze Order, in overeenstemming met deze inkoopvoorwaarden. 
4.2 Geen factuur zal worden geaccepteerd of verwerkt voor betaling tenzij 
deze refereert aan het Ordernummer, op een juiste wijze is geadresseerd 
en voldoende gedetailleerd is aangaande ieder specifiek item waarvoor 
wordt gefactureerd. 
4.3 In het geval er betalingen worden verricht voordat een deel van of alle 
Goederen geleverd zijn, verschaft u ons hierbij bij voorbaat, gelijk wij 
hierbij als dan van u zullen verkrijgen, een pandrecht op de Goederen, de 
onderdelen en/of grondstoffen gebruikt in, of aangeschaft of bestemd 

voor de vervaardiging van de Goederen, of gekocht zijn met geld betaald 
door Pall (of haar dochtermaatschappijen of vertegenwoordigers) aan u (of 
namens u), welk pandrecht op de Goederen, onderdelen en grondstoffen 
zal rusten, onmiddellijk na ontvangst door u van een zodanige betaling. U 
stemt er mee in om alle handelingen en registraties te verrichten (of, te 
onzer discretie, staat ons of onze vertegenwoordigers toe zulks te 
verrichten) welke wij redelijkerwijs nodig achten om voornoemde 
zekerheid te vestigen, op uw kosten. 
4.4 Een betaling zal niet worden geacht een aanvaarding in te houden. 
BETALING 
5.1 Tenzij anders opgenomen in de Order, zullen wij de prijs van de 
goederen en diensten betalen binnen zestig dagen na ontvangst door ons 
van een correcte Pakbon en een correcte Factuur. 
5.2 Geen factuur zal worden geaccepteerd voor betaling behalve indien 
deze refereert aan ons Ordernummer en indien wij een Pakbon hebben 
ontvangen voor ieder item dat in rekening wordt gebracht. 
5.3 Een maandelijks rekeningoverzicht zal aan ons worden toegezonden, 
niet later dan de vijfde dag van de maand volgend op de aflevering van 
enige Goederen. 
5.4 U heeft het recht om rente te berekenen over ieder achterstallig 
bedrag tegen een rente van 1% per jaar boven EONIA zoals van tijd tot tijd 
gepubliceerd door de Europese Centrale Bank vanaf de vervaldag tot aan 
de dag van betaling. 
5.5 Alle kosten, schades of uitgaven waarvoor u jegens ons aansprakelijk 
bent mogen worden verrekend met iedere opeisbare, of nog opeisbaar te 
worden betaling aan u, of mogen op u verhaald worden met alle middelen 
rechtens of anderszins. 
ZEKERHEID VOOR NAKOMING, AANBETALINGEN EN BETALING IN 
TERMIJNEN 
6.1 Indien wij zulks verlangen, zult u een garantie van uw 
moedermaatschappij, of bankgarantie stellen voor de nakoming van de 
Order. Indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat enig 
door ons vooruitbetaald bedrag gevaar loopt, zijn wij gerechtigd volledige 
terugbetaling te verlangen. Indien een volledige terugbetaling niet binnen 
zeven dagen na ons verzoek daartoe is ontvangen, zullen wij gerechtigd 
zijn om een beroep te doen op de garantie van uw moedermaatschappij of 
de bankgarantie om onze betaling te dekken. 
6.2 U zult zorg dragen voor de zending aan ons van een origineel afschrift 
van de bankgarantie voordat wij aan u enige betaling zullen doen welke 
gedekt dienen te zijn door een garantie. 
6.3 Indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de door ons 
betaalde bedragen in gevaar zijn, zijn wij gerechtigd volledige 
terugbetaling te verlangen. Indien een volledige terugbetaling niet binnen 
zeven dagen na ons verzoek daartoe is ontvangen, zullen wij gerechtigd 
zijn om een beroep te doen op de bankgarantie om onze betaling(en) te 
dekken. 
RISICO EN EIGENDOM 
7.1 Het risico op schade aan of verlies van de goederen zal op ons 
overgaan op het moment dat de goederen zijn afgeleverd en uitgeladen. 
7.2 Indien betalingen zijn verricht voordat de goederen zijn afgeleverd zal 
de eigendom van de goederen op ons overgaan zodra de betaling gedaan 
is en de goederen zijn toegewezen aan onze Order. 
AFLEVERING EN IDENTIFICATIE VAN DE GOEDEREN 
8.1 Goederen zullen niet door u op transport worden gezet dan nadat u 
van ons een schriftelijke Order heeft ontvangen. 
8.2 De Goederen zullen worden geleverd (en al het daarmee 
samenhangende werk zal zijn afgerond) op de data zoals gespecificeerd in 
onze Order of zoals anders overeengekomen door ons in een schriftelijk, 
door ons ondertekend document. 
8.3 Alle hierin aan u gestelde termijnen zijn fataal. Indien u nalaat de 
werkzaamheden aan te vangen na ontvangst van de Order, of het komt 
ons voor dat u niet in staat zult zijn de werkzaamheden te voltooien tegen 
de daarvoor gestelde datum of u laat zulks na, dan zijn we gerechtigd de 
Order in zijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen in overeenstemming met 
Artikel 15, Beëindiging wegens tekortkoming of Insolventie. 
8.4 Onder voorbehoud van alle rechten zullen wij, indien niet wordt 
geleverd op de verval data, of zonder certificaten, identificatie of 
documentatie in volledige overeenstemming met al onze eisen, gerechtigd 
zijn op u te verhalen, bij wijze van schadevergoeding en niet als boete (al 
dan niet direct of door vermindering van aan u reeds verschuldigde of nog 
verschuldigd te worden bedragen) een bedrag gelijk aan 1% van de Prijs 
voor iedere week vertraging tot een maximum van 10% van de Prijs (of 
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een zodanig ander percentage en/of periode zoals gespecificeerd in de 
Order). 
8.5 Goederen geleverd bovenop de hoeveelheden zoals gevraagd in de 
Order mogen worden geweigerd en op uw kosten retour worden 
gezonden. 
8.6 Voorzover zij niet in conflict komen met de bepalingen en 
voorwaarden van deze order, zal de nieuwste uitgave van de Incoterms 
van toepassing zijn op de order. 
8.7 Iedere verpakking of doos zal duidelijk voorzien zijn van uw 
bedrijfsnaam en ordernummer en onze orderreferentie. Indien vereist 
volgens de toepasselijke EG Richtlijn, zullen de Goederen voorzien zijn van 
een stempel met het CE merk op het product, de documentatie en de 
verpakking. 
8.8 U zult verantwoordelijk zijn voor de correcte verpakking, het beladen 
en insnoeren opdat schade gedurende het transport wordt voorkomen. 
Geen toeslag zal zijn toegestaan voor het verpakken, kisten, laden of 
opslaan zonder onze schriftelijke toestemming. 
8.9 Alle goederen zullen zodanig verpakt worden dat deze bestand zullen 
zijn tegen normale vrachtbehandeling en bestand zullen zijn tegen 
perioden van opslag en indien de goederen of enig onderdeel daarvan 
beschadigd is geraakt als gevolg van gebrekkige of onvoldoende 
verpakking, dan zullen de beschadigde goederen of onderdelen op uw 
kosten worden vervangen of gerepareerd, ongeacht of de levering is 
geaccepteerd. 
8.10 Levering zal niet geacht worden te zijn voltooid voordat alle Goederen 
en alle andere gerelateerde zaken (inclusief handleidingen en andere 
documentatie) en diensten daadwerkelijk zijn ontvangen en door ons zijn 
geaccepteerd, niettegenstaande enige vooruitbetaling of instemming van 
ons om transportkosten te betalen. 
INSPECTIE 
9.1 Wij zijn gerechtigd, op ieder redelijk tijdstip en na redelijke 
kennisgeving, om iedere inspectie en/of audit bij uw lokaliteiten uit te 
voeren, welke wij noodzakelijk achten om ons ervan te verzekeren dat u 
voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, onze Order en deze 
inkoopvoorwaarden. 
9.2 Indien wij als gevolg van onze inspectie of test er niet van overtuigd 
zijn dat de goederen en diensten in al hun facetten overeenkomen met 
onze Order, hebben wij het recht om ieder werk te weigeren dat wij als 
defect of inferieur in kwaliteit van materialen, vakmanschap, bewerking of 
ontwerp en niet in overeenstemming met onze Specificatie beschouwen 
en zult u zulke stappen ondernemen als nodig zijn voor strikte naleving. 
Ieder geweigerd werk zal onmiddellijk worden vervangen of gecorrigeerd 
op uw kosten. U zult het heruitgevoerde werk opnieuw aanbieden voor 
inspectie en tests ter onze uitsluitende beoordeling. 
9.3 U zult op uw kosten analyse certificaten, tests en afkomstcertificaten 
aanleveren zoals vereist volgens onze Order in verband met de goederen 
of diensten, of vereist volgens de wet. Deze informatie zal niet later 
worden geleverd dan het werk waar zij betrekking op heeft en zal worden 
geadresseerd ter attentie van de Inkoopafdeling. Facturen zullen niet 
worden betaald tenzij ze worden aangeleverd als verzocht. Strikte naleving 
van het voorgaande vergemakkelijkt spoedige betaling van de rekening. 
KWALITEIT VAN DE PRESTATIE 
10.1 De goederen of enig deel daarvan zullen van voldoende kwaliteit zijn 
(zoals bedoeld in artikel 7:17 BW) en geschikt voor elk doel zoals door ons 
gespecificeerd in de Order of impliciet kenbaar gemaakte door ons op het 
moment dat de Order wordt geplaatst en welke ook van een standaard 
zullen zijn die niet minder is dan die van (eventuele) vorige door ons 
goedgekeurde leveranties.  
10.2 De goederen zullen vrij zijn van defecten in ontwerp, materiaal en 
vakmanschap. 
10.3 Diensten zullen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd en 
getraind personeel, met de vereiste zorgvuldigheid en volgens zulke hoge 
kwaliteitsstandaarden als redelijk is en alle verstrekte uitrustingen en 
gereedschappen zullen te allen tijde in eerste klas conditie worden 
gehouden door u. Wij behouden ons het recht voor om op uw kosten 
vervanging te verlangen van ieder personeelslid of gereedschap dat niet 
voldoet aan de voorgaande bepalingen. 
10.4 Alle bewerking zullen in overeenstemming zijn met onze order, en 
onder voorbehoud van onze goedkeuring. Partijen komen overeen dat 
geen betaling zal behoeven te worden gedaan voor bewerkingen welke wij 
achteraf hebben afgewezen. 
WETTELIJKE EN VEILIGHEIDSVERPLICHTINGEN 
11.1 U zult zich houden aan alle relevante statuten, wetten, regelingen, 
reglementen en EG Richtlijnen welke van invloed zijn op de uitvoering van 

de order (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen 
zoals opgenomen in artikel 7:658 BW en de Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) laatste editie) en goed 
ingenieurs gebruik, en zal indien van toepassing voldoen aan onze 
veiligheidsvoorschriften. 
11.2 U zult ons voorzien van zulke schriftelijke informatie als nodig is, met 
betrekking tot alle geleverde/gebruikte materialen en het testen van hun 
ontwerp en gebruik in relatie tot de voorwaarden noodzakelijk om te 
kunnen verzekeren dat het veilig zal zijn en zonder gevaar voor de 
gezondheid om deze materialen zorgvuldig te behandelen, op te slaan, te 
vervoeren en te gebruiken.  
11.3 Alle uitrustingen, installaties en accessoires die niet specifiek 
benoemd zijn, maar noodzakelijk voor het efficiënt laten werken van de 
onderdelen die geleverd worden, zullen geacht worden in de prijs te zijn 
inbegrepen. Al dergelijke onderdelen zullen compleet zijn, ongeacht of 
deze in de Order genoemd zijn of niet.  
11.4 Een actueel overzicht van veiligheidsgegevens zal bij iedere levering 
zijn gevoegd.  
GARANTIES 
12.1 U erkent dat wij te allen tijde vertrouwen op uw kennis, kunde en 
vakmanschap en op uw mededelingen en garanties zoals hierin 
opgenomen. 
12.2 U deelt mede en garandeert ons hierbij: 
12.2.1 De hoeveelheid, kwaliteit en omschrijving van de Goederen en alle 
bestanddelen, grondstoffen en gerelateerd werk zal zijn zoals hierin 
gespecificeerd, in onze Order en/of in enige toepasselijke overeenkomst, 
specificatie of ontwerp door ons aan u verstrekt of door ons schriftelijk 
overeengekomen (de “Specificaties”). 
12.2.2 De Goederen zullen voldoen aan en worden uitgevoerd in 
overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regelingen en industrie 
standaarden, onder meer in verband met milieu aangelegenheden en goed 
ingenieursgebruik, en indien het werk op onze lokaliteit wordt uitgevoerd, 
onze veiligheidsvoorschriften. 
12.2.3 De Goederen zullen nieuw zijn en zullen niet eerder zijn gebruikt en 
zullen vrij zijn van gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap, 
verkoopbaar, geschikt voor ieder doel zoals gespecificeerd in onze Order 
of impliciet kenbaar gemaakte door ons op het moment dat de Order 
wordt geplaatst (het “Doel”). 
12.2.4 U zult aan ons overdragen de rechtsgeldige titel (vrij van enig 
beperkt recht, beslag, aanspraak en andere titelgebreken) op alle aan ons 
geleverde Goederen. 
12.2.5 De Goederen, hun vervaardigingsproces, en het gebruik van de 
Goederen voor het Doel en voor enig ander doel waarvoor zij gewoonlijk 
bedoeld zijn gebruikt te worden, zal geen inbreuk maken op enig patent of 
ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij. 
12.2.6 Alle documenten inclusief facturen, en alle informatie door u 
ingediend ter onderbouwing van welke kosten dan ook, zullen 
waarheidsgetrouwe, accurate en complete beschrijving geven van de 
Goederen, de activiteiten en de transacties waar zij betrekking op hebben. 
12.2.7 Alle monsters door u aan ons verstrekt zullen vrij zijn van gebreken 
in ontwerp, materiaal en vakmanschap, en geen Goed hieronder geleverd 
zal van mindere kwaliteit of standaard zijn dan het corresponderende 
monster of eerdere leveringen door ons van u ontvangen, zonder onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming. 
12.2.8 Al het werk en alle diensten uitgevoerd in verband met of 
gerelateerd aan onze Order en/of de Goederen zullen worden uitgevoerd 
door voldoende gekwalificeerd en getraind personeel, met de gepaste 
voorzichtigheid en oplettendheid en volgens zulke hoge 
kwaliteitsstandaarden welke in redelijkheid kunnen worden gevergd en 
alle ter beschikkinggestelde uitrusting en gereedschappen zullen te allen 
tijde door u in eerste klas conditie worden gehouden. Wij behouden ons 
het recht voor om op uw kosten vervanging te verlangen van ieder 
personeelslid, gereedschap of uitrusting dat niet voldoet aan de 
voorgaande bepalingen. 
12.3 Indien u aanspraak kunt maken op garanties met betrekking tot 
onderdelen verwerkt in de Goederen, zal deze aanspraak overdraagbaar 
zijn en is deze aanspraak hierbij aan ons overgedragen. Het is ons 
toegestaan de door u verstrekte garanties aan onze klanten over te 
dragen. 
12.4 Alle hierin opgenomen garanties zullen voortduren na de acceptatie 
van de Goederen hieronder geleverd of de beëindiging van een Order en 
zullen aanvullend zijn op iedere additionele garantie welke door u aan ons 
gegeven wordt. Geen enkele stilzwijgende garantie zal zijn uitgesloten. 
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VRIJWARING/VERZEKERING 
13.1 Aanvaarding van deze Order brengt een overeenkomst tot stand 
waaronder u ons en onze rechtsopvolgers vrijwaart van, en indien wij dit 
verlangen, ons en onze rechtsopvolgers verdedigt tegen, alle aanspraken, 
verlies, schade, aantasting (met betrekking tot enig persoon of goed en 
iedere actie, claim of eis) en last, kosten of uitgave, waaronder begrepen 
redelijke advocaatkosten, interne verwerkingskosten, herstel en 
fabricagekosten, opgelopen of geleden door ons als gevolg van een 
tekortkoming van de Goederen om te voldoen aan de hierin opgenomen 
garanties of in onze Order of door een tekortkoming van u in welke van uw 
verplichtingen hieronder dan ook, of nalatigheid of opzettelijke misdraging 
door u, uw werknemers, vertegenwoordigers of agenten. Deze vrijwaring 
zal in aanvulling zijn op ieder andere verhaalsmogelijkheid ingevolge de 
wet, overeenkomst of redelijkheid en billijkheid en zal voortduren na de 
beëindiging van de Order. 
13.2 U zal eveneens, op uw kosten, de verdediging ter hand nemen van 
ieder rechtsgeding of procedure ingesteld tegen ons of onze 
rechtsopvolgers, gebaseerd op een claim dat de Goederen of enig 
bestanddeel daarvan inbreuk maakt op enige Amerikaans (Verenigde 
Staten van Amerika) of buitenlands patent (met uitzondering van 
inbreuken als gevolg van het voldoen aan de Specificaties door ons aan u 
verstrekt) of enig ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij. 
U zal alle schade, kosten en advocaatkosten betalen welke in een zodanig 
rechtsgeding of procedure worden toegekend en, ter uwer keuze (i) op uw 
kosten door middel van onderhandelingen voor ons het recht verkrijgen 
door te gaan met de inkoop en/of het gebruik van de Goederen; (ii) de 
Goederen zodanig bewerken dat zij niet langer inbreuk maken maar met 
behoud van hun originele functionaliteit; (iii) de Goederen vervangen door 
niet-inbreuk makende Goederen; of (iv) restitueren van de hieronder door 
ons betaalde bedragen. 
13.3 U zal zorgdragen, op uw kosten en door middel van een verzekeraar 
met een A.M. Best rating van A- of beter, voor verzekeringsdekking met de 
beperkingen zoals typisch afgesloten door bedrijven van gelijke grootte 
binnen uw industrie; met dien verstande dat, hoe dan ook, u minimaal zult 
aanhouden een Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekering 
inclusief Product/Afgeronde Werkzaamheden en Contract 
Aansprakelijkheid met een minimum bedrag van EUR 2.000.000 voor 
lichamelijk letsel/schade aan eigendommen voor iedere gebeurtenis, 
onder vermelding van Pall Europe Limited als additioneel verzekerde en 
onder afstand van ieder recht van subrogatie jegens Pall Europe Limited. U 
zult ons voorzien van een verzekeringscertificaat ten bewijze van zulke 
dekking en zal ons onmiddellijk voorzien van kopieën van polisbijlagen 
en/of polisbladen op eerste verzoek. 
GEBREKKIGE GOEDEREN OF DIENSTEN 
14.1 Indien een goed of dienst gebrekkig is of niet voldoet aan de eisen 
van onze Order behouden wij ons het recht voor om: - 
14.1.1 van u te verlangen op uw kosten enig gebrek te herstellen wat als 
gevolg hiervan zich in het werk voordoet. U zal voor een verdere 12 
maanden garanderen al de herstelwerkzaamheden die onder deze 
garantie zijn uitgevoerd. Indien zich een gebrek voordoet binnen de 
hiervoor bedoelde oorspronkelijke garantieperiode maar zich pas 
manifesteert nadat deze periode is verlopen, dan zal uw aansprakelijkheid 
niet ophouden te bestaan omdat wij nog niet in staat zijn geweest u van 
het gebrek op de hoogte te stellen.  
14.1.2 de goederen ter vervanging of herstel retourneren of vervangende 
dienste verlangen binnen een door ons vastgestelde periode en op uw 
kosten; of 
14.1.3 alle nodige herstelwerkzaamheden uitvoeren en vervolgens de 
kosten van deze werkzaamheden aan u doorbelasten; of 
14.1.4 verlangen dat u de volledige Koopprijs restitueert binnen 30 dagen 
na ontvangst van onze kennisgeving daartoe, en de Order beëindigen; of 
14.1.5 de Overeenkomst beëindigen; 
14.2 “Garantie Periode” betekent de periode welke aanvangt op de laatste 
van (i) de datum dat de Goederen door ons zijn ontvangen en welke zal 
eindigen 18 maanden daarna; of (ii) de datum waarop de Goederen in 
gebruik zijn genomen voor hun specifieke bestemming; met dien 
verstande dat, hoe dan ook, in het geval dat een gebrek of non-
conformiteit ten opzichte van de toepasselijke specificaties zich voordoet 
binnen deze periode maar zich pas manifesteert nadat deze periode is 
verlopen, “Garantie Periode” betekent de periode welke aanvangt op de 
datum waarop een dergelijk gebrek of non-conformiteit zich manifesteert 
en welke zal eindigen 18 maanden daarna. In aanvulling daarop zult u alle 
herstelwerkzaamheden welke worden uitgevoerd binnen de Garantie 

Periode garanderen voor een additionele 12 maanden na afloop van deze 
periode. 
BEËINDIGING WEGENS TEKORTKOMING OF INSOLVENTIE 
15.1 In het geval van enige tekortkoming in de nakoming door u van enige 
verplichting, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het bereiken van 
de aflevering of het niet voldoen aan onze redelijke instructies, zijn wij 
gerechtigd, in het geval dat een dergelijke tekortkoming hersteld kan 
worden u daarvan mededeling te doen om deze tekortkoming te 
herstellen in een door ons gespecificeerde periode. Indien u nalatig bent 
om gevolg te geven aan de eisen in de mededeling, of indien uw 
tekortkoming ter onze uitsluitende beoordeling onherstelbaar is tot ons 
genoegen, zullen wij gerechtigd zijn om de Order te beëindigen, geheel of 
gedeeltelijk, onder het doen van een daarop gerichte, onmiddellijke 
schriftelijke mededeling aan u, onder voor behoud van alle andere rechten 
onder de Order of anderszins, en wij zullen gerechtigd zijn alle goederen 
welke reeds geleverd zijn onder de Order te behouden.  
15.2 Wij zullen gerechtigd zijn onze order te beëindigen indien: 
15.2.1 u een vrijwillig akkoord sluit met uw crediteuren (als bedoeld in de 
Faillissementswet) of (zijnde een individu of personenassociatie) u in staat 
van faillissement geraakt dan wel u komt te vallen onder de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen of (zijnde een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid), onderworpen wordt aan een bewind of vereffening 
(anders dan met het oog op fusie of herstructurering); of 
15.2.2 een pand- of hypotheekhouder bezitting neemt, of een curator 
wordt aangesteld, over enige van uw bezittingen en goederen; of 
15.2.3 u stopt, of dreigt te stoppen, uw onderneming te continueren; of  
15.2.4 wij op redelijkheid gronden hebben te vrezen dat een van de 
bovenstaande gebeurtenissen dreigt te gebeuren en wij u daarvan 
mededeling doen. 
15.3 Onze rechten en verhaalsmogelijkheden zijn in aanvulling op en doen 
niet af aan onze rechten en verhaalsmogelijkheden ingevolge de Order 
waaronder begrepen ons recht om u toe te staan door te gaan met het 
werk en om alle verliezen en schade die wij hebben geleden als gevolg van 
uw gebrekkige of vertraagde prestatie, op u te verhalen. 
BEËINDIGING IN ONS BELANG 
16.1 Beëindiging zal geen van beide Partijen ontslaan van 
aansprakelijkheid met betrekking tot enige tekortkoming in de nakoming 
van rechten en plichten welke zijn gebaseerd op aangelegenheden welke 
zijn ontstaan voor de beëindiging. 
16.2 Wij zullen, te allen tijde, gerechtigd zijn de Order geheel of 
gedeeltelijk te beëindiging, door u daarvan mededeling te doen. U zult 
onmiddellijk alle werkzaamheden staken behalve voorzover anderszins is 
aangegeven in de mededeling van beëindiging. In dat geval zullen wij aan u 
betalen (als volledige en finale afrekening van alle claims welke u op ons 
zult hebben als gevolg van de beëindiging) voor al het werk dat naar 
tevredenheid was uitgevoerd tot de dag van beëindiging. Dit zal zijn 
inclusief alle materialen, welke door u op behoorlijke wijze zijn gekocht 
voor gebruik in het werk. 
16.3 U erkent uw verplichting om alle redelijke maatregelen te nemen 
welke aansprakelijkheid als gevolg van een dergelijke beëindiging te 
beperken. 
WERKTUIGEN 
17.1 Alle speciale matrijzen, gereedschappen, (giet)mallen, modellen, 
pasmallen, roerende zaken en andere eigendommen welke wij verstrekken 
aan u of specifiek voor betalen voor gebruik in de uitvoering van deze 
Order, zal onze eigendom zijn en blijven, zal op onze instructie kunnen 
worden verwijderd, zal zijn voor ons exclusieve gebruik, zal voor uw risico 
gehouden worden, en zal door u verzekerd worden gehouden op uw 
kosten indien deze door u gehouden of bediend worden en voor een 
bedrag gelijk aan de vervangingskosten, waarbij de schade voor uw 
rekening komt. U zal ons vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid, verlies, 
schade of kosten, door ons gedragen voortkomende uit een claim van uw 
werknemers, agenten of consultants, voor lichamelijk letsel of overlijden in 
verband met de bediening van zulke uitrusting wanneer deze onder uw 
hoede, bewaring of controle is. 
GRATIS VERSTREKTE MATERIALEN 
18.1 Indien wij gratis materialen verstrekken voor gebruik in het werk, zult 
u dergelijke materialen zo economisch mogelijk gebruiken, en voor ieder 
overschot zal rekening en verantwoording aan ons worden afgelegd en 
worden afgehandeld in overeenstemming met onze instructies. Afval, 
verlies of schade aan dergelijke materialen als gevolg van gebrek aan 
vakmanschap of uw nalatigheid om deze materialen in goede staat of 
conditie te houden, zal op uw kosten worden hersteld, waarbij 
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vervangingen, ter onze goedkeuring, van een gelijke kwaliteit en 
specificatie zullen zijn. 
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
19.1 Iedere Specificatie door ons aan u geleverd, speciaal door u 
geproduceerd voor ons, in verband met een Order, tezamen met het 
copyright, modelrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht, zal 
exclusief aan ons toebehoren. U zult geen enkele specificatie aan een 
derde partij openbaren of gebruiken, behalve indien een dergelijke 
specificatie publiekelijk bekend is of wordt zonder uw toedoen, of indien 
dit vereist is volgens de wet, met dien verstande dat u ons onmiddellijke 
mededeling doet van een dergelijk wettelijk vereiste en medewerking zult 
verlenen aan onze poging om een beschermende uitspraak te verkrijgen; 
of voor het doel de Order te volbrengen, voorzover die derde partij 
gebonden is aan een verplichting tot geheimhouding welke tenminste 
gelijk zal zijn aan de geheimhoudingsverplichting hierin. U zult geen enkele 
specificatie gebruiken behalve voorzover dit nodig is voor het doel om de 
Order te volbrengen. 
19.2 Indien wij in onze Order u de opdracht hebben gegeven om een 
ontwerp of specificatie of tekening te produceren, stemt u er mee in dat 
het opgedragen werk een “Work for Hire” is, en dat wij, als de entiteit voor 
wie het werk gemaakt is, eigenaar zullen zijn van alle rechten, titels en 
belangen in het werk, en enig ander intellectueel eigendomsrecht dat 
mocht voortkomen uit het werk.U stemt er verder mee in dat voorzover 
het werk niet een “Work for Hire” is, u aan ons zult overdragen de 
eigendom van alle rechten, titels en belangen in en op het werk, inclusief 
de eigendom van het copyright of enig ander intellectueel eigendomsrecht 
in het werk. U stemt er mee in alle documenten te ondertekenen welke 
voor ons nodig zijn voor ons om de perfecte eigendom van het volledige 
copyright of andere intellectuele eigendomsrechten in het werk te 
verkrijgen. 
19.3 Al het copyright of enig ander intellectueel eigendomsrecht in het 
werk dat u produceert (anders dan modelrecht onder 19.1) zal aan ons 
worden overgedragen en u verplicht zich om alle documenten te 
ondertekenen en alle stappen te ondernemen welke nodig zijn om te 
verzekeren dat alle rechten onder dit artikel aan ons toe zullen komen. 
19.4 U deelt mede en garandeert ons hierbij dat uw werk origineel zal zijn 
en geen inbreuk zal maken op het recht van enige derde partij en niet 
eerder is overgedragen, gelicenseerd of anderszins bezwaard. 
VERTROUWELIJKE INFORMATIE 
20.1 Indien wij aan u bekend maken of u toegang verschaffen tot enige 
onderzoeks-, ontwikkelings-, technische, economische of andere 
bedrijfsinformatie of “know-how” van vertrouwelijke aard, al dan niet tot 
geschrift gereduceerd, zult u dergelijke informatie niet gebruiken of 
openbaar maken aan enige andere persoon of bedrijf op enig moment, 
zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en op ons verzoek 
zult u onze standaard geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen. 
20.2 Ieder van onze klanten en andere verkopers onderzoeks-, 
ontwikkelings-, technische, economische of andere bedrijfsinformatie of 
“know-how” van vertrouwelijke aard zal te allen tijde onze, onze klanten 
en ander verkopers’ eigendom blijven. Tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, zult u niet gerechtigd zijn om zulke informatie te 
gebruiken voor het ontwikkelen of aanvragen van enig intellectueel 
eigendomsrecht, al dan niet rechten op patenten, ontwerpen, 
handelsgeheimen, copyrights, databases, know-how of anderszins, 
geregistreerd of ongeregistreerd, inclusief aanvragen of vormen van 
bescherming equivalent of gelijk in effect aan enig van zulke rechten waar 
ook ter wereld. 
AFWIJKING 
21.1 Wij zijn gerechtigd door middel van een schriftelijke mededeling 
wijzigingsorder onze Order te wijzigen, inclusief wijziging van de 
oorspronkelijk bestelde hoeveelheden, de Specificaties, ontwerpen, of 
afleveringsdata. U zult iedere door ons verlangde wijziging uitvoeren 
zonder vertraging. U zult ons onmiddellijk schriftelijke mededeling doen 
van de in redelijkheid te verwachte effecten van de wijziging op de prijs en 
de levering en een billijke aanpassing zal worden gedaan, voorzover door 
ons noodzakelijk geacht. Iedere aanspraak voor aanpassing, en schriftelijke 
mededeling daarvan moet door u aan ons worden gedaan, binnen 30 
dagen na de datum dat de wijziging werd verlangd. 
21.2 Geen afwijking of kwalificatie van deze inkoopvoorwaarden zal geldig 
zijn tenzij door ons schriftelijk overeengekomen. Geen handeling van onze 
kant in afwijking van deze voorwaarden en bepalingen zal kunnen gelden 
als een afstand daarvan, en wij zullen immer gerechtigd zijn om ons op 
deze voorwaarden en bepalingen te beroepen. Wij zullen gerechtigd zijn te 

vertrouwen op iedere verklaring, garantie of mededeling, gedaan door u of 
ieder van uw werknemers of agenten. 
21.3 U zult wijzigingen welke vereist zijn, en welke zijn ontstaan als het 
gevolg van uw nalatigheid of tekortkoming, uitvoeren op uw kosten. 
FORCE MAJEURE 
22.1 Pall zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de niet-nakoming of 
vertraging in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van een 
onvoorzienbare gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke 
controle van de Pall valt en die niet aan de Pall kan worden toegeschreven, 
zoals maar niet beperkt tot extreem weer, natuurrampen, brand, 
ongevallen; staking, lock-outs of andere arbeidstekorten of verstoringen; 
blokkade, boycot, embargo of (douane)heffingen; terrorisme of daad van 
terrorisme, oorlog of oorlogstoestand of burgerlijke onrust of oproer; falen 
van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken; vertraging van 
transport of andere industriële, agrarische of transportstoringen; falen van 
normale leveringsvoorzieningen; epidemieën, pandemieën, besmetting, 
ziekte of quarantaine; verandering in wet of regelgeving of een handeling 
of daad opgelegd door de overheid of een autoriteit. De uitvoering van de 
overeenkomst of van bepaalde verplichtingen door Pall wordt geacht te 
zijn opgeschort gedurende dergelijke gebeurtenis(sen) en, kunnen 
gedurende een redelijke periode daarna nog dienovereenkomstig worden 
uitgesteld of aangepast. 
ONDERAANNEMING 
23.1 Onze Order wordt geplaatst onder de voorwaarde dat het werk door 
u wordt uitgevoerd en dat geen toedeling, onderaanneming of overdracht 
daarvan is toegestaan zonder specifieke voorafgaande schriftelijk met ons 
gemaakte afspraken. Geen overdracht of onderaanneming (zelfs met onze 
instemming) zal u ontslaan van enige verplichting onder de Order. Iedere 
voorgenomen toedeling, overdracht of onderaanneming zonder zulke 
schriftelijke toestemming zal nietig en zonder effect zijn. 
CLAIMS 
24.1 Alle kosten, schades en uitgaven waar u aansprakelijk voor bent 
jegens ons zullen mogen worden verrekend met alle gelden welke aan u 
verschuldigd zijn of zullen worden, of mogen op u verhaald worden in 
rechte of anderszins. 
AFSTAND 
25.1 Ons nalaten strikte naleving van de Order of enige bepaling(en) van 
deze voorwaarden en bepalingen te vereisen, op enig moment, zal niet 
kunnen worden uitgelegd als een afstand door ons van het recht op 
nakoming in de toekomst. 
VOLLEDIGHEID 
26.1 Onze Order, deze voorwaarden en bepalingen, de Specificaties en 
iedere overeenkomst door u en ons ondertekend in verband met de Order 
(inclusief iedere Geheimhoudings- of Vertrouwelijkheidsovereenkomst) 
vormen onze gehele overeenkomst. Zij mogen niet mondeling gewijzigd of 
beëindigd worden, en geen beweerdelijke wijziging ontbinding of afstand 
zal ons binden, tenzij schriftelijk vastgelegd en ondertekend door onze 
bevoegde vertegenwoordiger. 
26.2 Alle bedingen in deze voorwaarden en bepalingen en in de Order 
welke mededelingen, garanties, vrijwaringen, verplichtingen, 
geheimhouding, non-sollicitatie en non-concurrentie verplichtingen voor 
enige partij bevatten alle verplichtingen welke zijn verworven voorafgaand 
aan de beëindiging van de Order en de algemene (diverse) bedingen hierin 
zullen de beëindiging, ontbinding of het aflopen van de Order overleven. 
26.3 In het geval dat enige fout, weglating, gebrek, dubbelzinnigheid of 
tegenstelling ontstaat in de verschillende onderdelen van de order 
documentatie, of tussen zodanige documentatie en enige toepasselijke 
code, wet, of wettelijke regeling, zal u onmiddellijk en schriftelijk dit onder 
onze aandacht brengen, en zal niet verder- of doorgaan met uw 
verplichtingen welke geraakt worden door deze dubbelzinnigheid totdat 
wij u een schriftelijke verduidelijking hebben gestuurd. Alle additionele 
kosten opgelopen door een Partij als gevolg van uw nalatigheid om ons 
hiervan op de hoogte te stellen zullen uitsluitend voor uw rekening komen. 
NEDERLANDS RECHT 
27.1 Het opstellen, de geldigheid en de uitvoering van deze Order zal 
beheerst worden door Nederlands recht en u stemt er mee in om u te 
onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te 
Rotterdam.  


