
 

 
CV Nederland FEB 2023  

Pag. 1 van 5 
 
  

Commerciële verkoopvoorwaarden van Dell voor Nederland 

1. Inleiding. 

1.1 Voorwerp. Deze Commerciële Verkoopvoorwaarden ('CV') zijn 
van toepassing op de aankoop door de Klant en de levering door de 
Leverancier van Producten en Diensten (samen 'Aanbiedingen') tenzij er 
een raamovereenkomst bestaat tussen de Klant en de Leverancier met 
betrekking tot de relevante Aanbiedingen. De Aanbiedingen omvatten 
Producten en Diensten van het merk 'Dell' of 'Dell EMC', evenals 
bepaalde Aanbiedingen van Derden zoals beschreven in Artikel 9 die de 
Leverancier van tijd tot tijd kan voorstellen. Verwijzingen naar 'Klant' 
duiden op de entiteit die de Aanbiedingen bestelt en verwijzingen naar 
'Leverancier' duiden op Dell B.V. of een andere juridische entiteit van Dell 
zoals vermeld in de Offerte of Order. De Aanbiedingen zijn uitsluitend 
bedoeld voor intern zakelijk gebruik door de Klant; indien de Klant 
Aanbiedingen wenst te kopen voor wederverkoop of wenst aan te schaffen 
als OEM-klant of voor persoonlijk gebruik als consument, zijn andere 
voorwaarden van toepassing (zie www.dell.com/nl/terms). 

1.2 Producten en diensten. 'Producten' zijn ofwel (i) door de 
Leverancier geleverde IT-hardware apparatuur (‘Apparatuur'') ofwel (ii) 
door de Leverancier geleverde algemeen verkrijgbare software in de vorm 
van microcode, firmware, besturingssystemen of toepassingen 
('Software'). 'Diensten' zijn het standaard dienstenaanbod van de 
Leverancier voor onderhoud en support van Producten 
'Supportdiensten') of diensten met betrekking tot advies, uitrol, 
implementatie, training of andere diensten die geen Supportdiensten zijn 
('Professionele Diensten').  

1.3 Verbonden onderneming. In deze Commerciële 
Verkoopvoorwaarden betekent 'Verbonden Onderneming' met 
betrekking tot de Klant elke andere entiteit die de Klant direct of indirect 
controleert, eigendom is van de Klant, door de Klant wordt gecontroleerd 
of in gezamenlijk eigendom of onder gezamenlijke controle is met de 
Klant; en met betrekking tot de Leverancier, Dell Inc. en zijn filialen in 
volledige eigendom of volledige controle. 'Controle' betekent meer dan 
50% van de stemrechten of eigendomsbelangen. 

2. Offertes en Orders. 

2.1 Procedure. De Klant kan een verzoek tot aanschaf doen door 
ofwel (i) een aankooporder  uit te geven die verwijst naar een 'Offerte' 
(een door de Leverancier uitgegeven document met de specificaties en 
prijzen van Aanbiedingen) die vooraf door de Leverancier is uitgegeven; 
ofwel (ii) te bestellen via www.dell.com of andere online of telefonische 
processen (in dat geval worden de specificaties en prijzen van de 
Aanbieding die aan de Klant zijn medegedeeld tijdens dit proces 
beschouwd als de ‘Offerte’). De offerteprijzen zijn geldig tot de 
vervaldatum van de Offerte, maar kunnen wijzigen als gevolg van een 
tekort aan materialen of middelen, stijgingen van de fabricagekosten of 
andere factoren. Alle orders zijn onderworpen aan aanvaarding door de 
Leverancier; tenzij de Leverancier een order reeds op andere manieren 
heeft aanvaard (b.v. middels een orderbevestiging), wordt de verzending 
van de Aanbiedingen of respectievelijk de aanvang van de Diensten 
beschouwd als de aanvaarding van de order door de Leverancier. Een 
aanvaarde order wordt hierna een 'Order' genoemd en vormt een 
aankoopcontract tussen de Leverancier en de Klant. De Leverancier kan 
een Order in verscheidene transacties verdelen, die dan elk een Order 
vormen. Orders zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen alleen 
door de Leverancier worden geannuleerd, tenzij een Offerte daarin 
uitdrukkelijk anders voorziet. De Leverancier behoudt zich het recht voor 
om Orders met foutieve prijzen, typfouten of andere fouten te annuleren.  

2.2 Product- en Dienstspecifieke voorwaarden.  De reikwijdte en 
de details van Product- en Dienstspecifieke voorwaarden worden vermeld 
in de van toepassing zijnde beschrijvingen/voorwaarden die (i) bij een 

Offerte worden gevoegd of waarnaar de Offerte verwijst, of (ii) beschikbaar 
zijn op de op dat moment van toepassing zijnde website van de 
Leverancier voor de Product- of Dienstspecifieke voorwaarden 
(beschikbaar op www.dell.com/offeringspecificterms). Dergelijke 
standaard beschrijvingen of voorwaarden worden in voorkomende 
gevallen '‘Dienstbeschrijving(en)' (ook wel ‘Service Description(s)'), 
'Product Notice(s)' of 'Service Brief(s)' genoemd. De versie van het van 
toepassing zijnde document die geldig is op de datum van de relevante 
Offerte wordt als onderdeel van de Order beschouwd en heeft in geval van 
tegenstrijdigheid voorrang op de bepalingen van deze Commerciële 
Verkoopvoorwaarden. De reikwijdte en de details van Diensten op maat 
die niet door een standaardbeschrijving worden gedekt, zullen worden 
gedocumenteerd in een onderling overeengekomen Statement of Work 
('SOW'). 

2.3 Uitsluiting van algemene voorwaarden, volgorde van 
toepasselijkheid. Deze Commerciële Verkoopvoorwaarden, met inbegrip 
van de documenten waarnaar ze verwijzen, zijn van toepassing met 
uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden die opgenomen zijn in 
of waarnaar wordt verwezen in om het even welk document dat de Klant 
aan de Leverancier verstrekt. In geval van tegenstrijdigheid hebben de 
voorwaarden in de eigenlijke Offerte voorrang op deze Commerciële 
Verkoopvoorwaarden. 

2.4 Herziening van Aanbiedingen. De Leverancier kan zijn 
Aanbiedingen herzien, ook nadat de Klant een Order heeft geplaatst, maar 
voorafgaand aan de verzending of uitvoering door de Leverancier. 
Bijgevolg kunnen de Aanbiedingen die de Klant ontvangt, afwijken van het 
bestelde, zolang ze wezenlijk aan de specificaties in de documentatie van 
de oorspronkelijk bestelde Producten of Diensten voldoen of ze 
overstijgen.  

3. Levering van de Producten. 

3.1 Verzending. Tenzij anders overeengekomen, zal de 
Leverancier de bestelde Producten verzenden naar het leveringsadres 
zoals overeengekomen met betrekking tot de Order ('Levering'), via een 
door de Leverancier gekozen transporteur. De leveringsdatums zijn 
indicatief. Software kan worden verstrekt door de levering van fysieke 
media of op elektronische wijze; in dat laatste geval vindt de 'Levering' van 
de Software plaats wanneer de Leverancier de Klant te kennen geeft dat 
de Software beschikbaar is om elektronisch te worden gedownload. De 
Klant dient de Leverancier binnen 21 dagen na de factuurdatum in kennis 
te stellen indien de Klant meent dat een Product van zijn Order ontbreekt, 
verkeerd of beschadigd is, en hij dient er zorg voor te dragen dat de 
beoogde installatielocatie aan de specificaties uit de productdocumentatie 
voldoet. 

3.2 Overdracht van risico en Eigendomsrecht. Het risico van 
verlies van Producten gaat over op de Klant bij Levering. "Levering" vindt 
plaats: (i) voor Apparatuur of Software geleverd via fysieke media: zodra 
deze is aangekomen op het overeengekomen afleveradres; (ii) voor 
Software die elektronisch of via een Transformational License Agreement 
of vergelijkbare enterprise license agreement wordt geleverd, zodra de 
Leverancier deze beschikbaar heeft gesteld om te downloaden en hij de 
Klant hiervan op de hoogte heeft gesteld en / of activeringscodes naar de 
Klant heeft gestuurd waar dat nodig is om de Software te gebruiken.. Het 
eigendomsrecht van verkochte Apparatuur gaat over op de Klant bij (a) 
Levering of, indien dit later is (b) de ontvangst van de volledige betaling in 
overeenstemming met Artikel 3.3 (Eigendomsvoorbehoud).  

3.3 Eigendomsvoorbehoud. Om het recht van de Leverancier op 
de ontvangst van betaling voor de Apparatuur zeker te stellen, behoudt de 
Leverancier het Eigendomsrecht op de Apparatuur totdat de volledige 
betaling is ontvangen. Tot dat moment zal de Klant: 

http://www.dell.com/
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A. De Apparatuur op fiduciaire basis houden als bewaarnemer van 
de Leverancier en geen van de Producten verpanden of 
bezwaren als waarborg voor schulden; 

B. Ervoor zorgen dat de Apparatuur identificeerbaar blijft als 
eigendom van de Leverancier; 

C. Geen identificatie-merktekens op de Apparatuur vernietigen, 
verbergen of onleesbaar maken; en 

D. De Apparatuur in goede staat houden.  
 

3.4 Aanvaarding. Alle Producten worden geacht aanvaard te zijn 
bij de Levering. Onverminderd deze aanvaarding behoudt de Klant alle 
rechten en verhaal volgens de garantievoorwaarden in Artikel 7.  

4. Softwarelicenties. 

De rechten van de Klant op het gebruik van de door de Leverancier 
geleverde Software worden geregeld door de voorwaarden van de 
toepasselijke licentieovereenkomst voor de eindgebruiker. Tenzij tussen 
de partijen andere voorwaarden zijn overeengekomen, zijn de 
voorwaarden gepubliceerd op www.dell.com/eula ('EULA') van 
toepassing. De Leverancier zal op verzoek een gedrukt exemplaar van de 
toepasselijke voorwaarden verstrekken. Voor bepaalde Software-
aanbiedingen zijn de licentievoorwaarden opgenomen in de 
productspecifieke voorwaarden vermeld in Artikel 2.2. Tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen, wordt de microcode, de firmware of de 
besturingssysteem-software die nodig is voor de werking van de basis- of 
uitgebreide functies van de Apparatuur uitsluitend in licentie gegeven voor 
gebruik op die Apparatuur waarbij deze microcode, de firmware of de 
besturingssysteem-software wordt geleverd. 

5. Diensten. 

5.1 Supportdiensten. 

A. Voorwerp en termijn. De Leverancier zal Supportdiensten 
leveren volgens de betreffende Dienstbeschrijving of het Productbericht 
(zie Artikel 2.2) gedurende de (initiële of verlengings-) periode die in de 
relevante Order overeengekomen is. Tenzij daarin anders 
overeengekomen, beginnen de eerste Supportdiensten die samen met 
een Product werden gekocht, op de begindatum van de garantieperiode 
(zoals uiteengezet in Artikel 7.1). 

B. Beschikbaarheid van support en releasecycles. De 

beschikbaarheid van Supportdiensten wordt bepaald door het ' “End-of-

Service-Life”-beleid ' van de Leverancier, dat op verzoek aan de Klant zal 

worden verstrekt. Afhankelijk van de bepalingen in dit beleid zijn de 

Supportdiensten voor Software van toepassing op de huidige en 

onmiddellijk voorafgaande release van de Software. 

 

C. Beperkingen. De Supportdiensten zijn niet van toepassing op: 
(i) problemen die van de garantiedekking zijn uitgesloten volgens Artikel 7 
hieronder; (ii) problemen die niet kunnen worden gereproduceerd ofwel op 
locatie van de leverancier ofwel via remote toegang tot de systemen van 
de Klant; (iii) de vervanging van media, operationele benodigdheden, 
cosmetische accessoires of onderdelen zoals frames, en de dekking of 
support van dergelijke zaken; (iv) de reparatie van schade of defecten van 
Apparatuur die zuiver cosmetisch zijn en de functies van de Apparatuur 
niet aantasten.  

D. Onderhoudstools en reserveonderdelen. De Leverancier 
mag, naar eigen oordeel, tools en reserveonderdelen die door de 
Leverancier worden gebruikt voor het uitvoeren van diagnostische of 
reparatieactiviteiten voor de Producten, bewaren op de locatie van de 
Klant of op de systemen van de Klant, en de Klant stemt ermee in dat deze 
uitsluitend zullen worden gebruikt door geautoriseerd personeel van 
Leverancier en dat de Leverancier ze kan verwijderen en/of buiten werking 
stellen wanneer hij ze niet langer nodig heeft om zijn Diensten te leveren. 

E. Vervangingen. Alle vervangen Apparatuur of onderdelen 
daarvan zullen aan de Leverancier worden geretourneerd en worden het 

eigendom van de Leverancier na de ontvangst door de Klant van de 
overeenkomstige vervanging, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen 
in een Order; indien de Klant een vervangen onderdeel of Apparatuur niet 
retourneert binnen 15 dagen na de ontvangst van het verzoek van de 
Leverancier daartoe, zal de Klant aan de Leverancier de prijs betalen van 
de Apparatuur of delen daarvan die hij niet heeft geretourneerd, tegen de 
dan geldende prijs van de reserveonderdelen. Indien de Leverancier 
meent dat een onderdeel van defecte Apparatuur door de klant 
vervangbaar is (“customer-replaceable”), met andere woorden dat dit 
gemakkelijk kan worden afgekoppeld en weer aangekoppeld, of indien de 
analist van de Leverancier meent dat de Apparatuur in haar geheel moet 
worden vervangen, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de 
Klant ter vervanging een onderdeel of de volledige Apparatuur te 
bezorgen. 

F. Verantwoordelijkheid voor gegevens. De Leverancier zal 
zich geen toegang verschaffen tot productiegegevens van de Klant die zijn 
opgeslagen op de Producten en zal deze niet gebruiken, behalve na 
uitzonderlijke en expliciete toestemming van de Klant. Tenzij de Klant 
expliciet een dienst voor de verwijdering van gegevens bij de Leverancier 
aankoopt, is de Klant verantwoordelijk voor de verwijdering van alle 
informatie en gegevens op de vervangen onderdelen of op andere 
Producten die aan de Leverancier worden geretourneerd. De Leverancier 
zal geen gegevens of software herstellen die verwijderd zijn van 
geretourneerde Producten.  

G. Wijzigingen op initiatief van de Klant. Indien de Klant van plan 
is: (i) Apparatuur naar een andere installatielocatie te verhuizen (indien 
van toepassing op het Product, bv. Infrastructuurproducten); (ii) zelf de 
hardwareconfiguratie te wijzigen; of (iii) de functies voor de support op 
afstand van een Product niet te activeren, of ze uit te schakelen, zal de 
Klant de Leverancier vooraf op de hoogte brengen. Wanneer een 
dergelijke maatregel het vermogen van de Leverancier om 
Supportdiensten voor het betreffende Product te leveren beperkt, of dit de 
kosten van de Leverancier voor de levering van Supportdiensten verhoogt, 
heeft de Leverancier het recht om de voortzetting van de diensten 
afhankelijk te maken van de betaling door de Klant van een redelijke 
aanpassing van de lopende vergoedingen en redelijke kosten voor 
eventuele hercertificeringsdiensten die de Leverancier noodzakelijk acht 
om de support voor te zetten; overeengekomen proactieve 
supportmogelijkheden, responstijden of andere dienstenniveaus zullen 
mogelijk niet langer van toepassing zijn. 

5.2 Professionele Ddiensten. 

A. Voorwerp van de Diensten. De Leverancier zal Professionele 
Diensten leveren, met inbegrip van de (hierna gedefinieerde) Deliverables 
volgens de toepasselijke Dienstbeschrijving, SOW (zie Artikel 2.2) of 
andere overeengekomen documentatie met de specificaties van 
dergelijke diensten ('Dienstspecificatie'). Professionele Diensten worden 
geleverd als een afzonderlijke en zelfstandige dienst, ook indien ze samen 
met de verkoop of licentieverlening van Producten door de Leverancier in 
dezelfde Order worden vermeld. De Leverancier geeft geen juridisch of 
regulatoir advies als onderdeel van zijn Professionele Diensten. 

B. Verlening van licentierechten op Deliverables. 'Deliverables ' 
betekent alle rapporten, analyses, scripts, code of andere werkresultaten 
die door Dell EMC aan de klant zijn geleverd in het kader van de nakoming 
van de verplichtingen volgens een Dienstspecificatie. 'Eigendomsrecht' 
betekent alle octrooien, auteursrechten, handelsmerken, 
handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een 
partij. Onder voorbehoud van naleving door de Klant van deze 
Commerciële Verkoopvoorwaarden en de eventuele toepasselijke 
Dienstspecificaties, volledige betaling door de Klant van de verschuldigde 
bedragen, en de Eigendomsrechten van de Leverancier op onderliggend 
intellectueel eigendom dat opgenomen is in een Deliverable of dat door de 
Leverancier wordt gebruikt om Professionele Diensten te verstrekken, 
verleent de Leverancier de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, 
herroepbare (in het geval van wanbetaling of een inbreuk op deze 
Commerciële Verkoopvoorwaarden) licentie voor het gebruik (zonder 
recht op sublicentiëring) van de door de Leverancier verstrekte 
Deliverables voor de interne zakelijke doeleinden van de Klant, uitsluitend 

http://www.dell.com/eula
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in overeenstemming met de toepasselijke Dienstspecificatie en deze 
Commerciële Verkoopvoorwaarden. De Klant kan zijn dienstverleners 
machtigen om de Deliverables te gebruiken, maar uitsluitend namens de 
Klant en uitsluitend voor de interne zakelijke doeleinden van de Klant. De 
Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de bovengenoemde 
bepalingen door zijn dienstverleners. De Leverancier behoudt zich alle 
Eigendomsrechten voor die hij niet uitdrukkelijk aan de Klant heeft 
verleend. De in dit Artikel 5.2 verleende licentie is niet van toepassing op: 
(i) Producten; of (ii) in licentie gegeven of anderszins onder een 
afzonderlijke overeenkomst geleverde zaken. De Leverancier mag zonder 
restricties diensten of producten ontwikkelen, gebruiken of op de markt 
brengen die vergelijkbaar zijn met de Deliverables of de Professionele 
Diensten die worden verstrekt onder dit contract, Dienstspecificatie of, 
onder voorbehoud van de vertrouwelijkheidsverplichtingen van de 
Leverancier tegenover de Klant, de Deliverables gebruiken of soortgelijke 
Professionele Diensten leveren voor andere projecten. 

C. Verantwoordelijkheid voor personeel. De Leverancier is als 
enige verantwoordelijk voor het inzetten van zijn personeel en voor alle 
andere personeelszaken (bv. vakantie) van zijn personeel. 

5.3 Verplichtingen van de klant. De Klant zal, zonder kosten voor 
de Leverancier: (i) het personeel van de Leverancier tijdig toegang geven 
tot de relevante systemen, ruimten, stroom, documentatie, bestanden, 
gegevens, informatie, bijkomende software (indien nodig); (ii) bekwaam 
en bevoegd personeel van de Klant inzetten om de Leverancier bij te staan 
en met hem samen te werken voor de levering van de Diensten, zoals 
redelijkerwijs door de Leverancier verzocht; (iii) verantwoordelijk zijn voor 
de fysieke en netwerkbeveiliging en alle voorwaarden in zijn bedrijf die 
nodig zijn voor de levering van de Diensten; (iv) de Leverancier de 
benodigde toegang verlenen, fysiek en op afstand, tot de Producten en de 
infrastructuuromgeving van de Klant; en (v) indien van toepassing, de 
Leverancier prompt kennis geven van defecten van Producten, en de 
Leverancier voldoende details verstrekken over het defect, zodat de 
Leverancier het kan reproduceren. Voor Professionele Diensten kan de 
Dienstspecificatie verdere details omvatten. 

5.4 Beëindiging van Professionele Diensten. Een eenzijdige 
beëindiging door opzegging van Professionele Diensten is alleen 
toegestaan indien, en voorzover dit uitdrukkelijk vooraf is 
overeengekomen tussen de partijen in het toepasselijke SOW (zie artikel 
2.2). Beide partijen kunnen de Professionele Diensten  beëindigen 
wegens een wezenlijke tekortkoming door de andere partij, indien die 
andere partij de tekortkoming niet rechtzet binnen een redelijke termijn van 
tenminste 30 dagen, schriftelijk meegedeeld door de andere partij. 

6. Facturering en betaling. 

6.1 Facturering. De Leverancier zal de prijs van de Aanbiedingen, 
vermeerderd met eventuele van toepassing zijnde kosten, factureren aan 
de Klant in de valuta zoals in de Order overeengekomen. De Leverancier 
kan delen van een Order afzonderlijk of samen factureren. 

6.2 Betalingsvoorwaarden. De Klant zal de facturen van de 
Leverancier volledig betalen 30 dagen na de factuurdatum, in dezelfde 
valuta als de factuur van de Leverancier. Leverancier heeft het recht om 
over niet-tijdig betaalde bedragen de wettelijke handelsrente in rekening 
te brengen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Deze 
betalingsvoorwaarden gelden onder voorbehoud van regelmatige 
controles op de kredietwaardigheid door de Leverancier. In geval van 
wanbetaling door de Klant, zal de Leverancier, totdat een betalings- of 
kredietregeling getroffen is, gerechtigd zijn om: (i) zijn uitvoering van de 
Order te annuleren of op te schorten en/of (ii) zijn prestaties volgens deze 
Commerciële Verkoopvoorwaarden stop te zetten.  

6.3 Belastingen. De voor elke Order verschuldigde kosten zijn 
exclusief, en de Klant betaalt of vergoedt de Leverancier voor, alle 
belastingen op toegevoegde waarde (btw), verkoopbelastingen, 
gebruiksbelastingen, accijnzen, inhoudingen, belastingen op persoonlijke 
eigendom, goederen en diensten en andere belastingen, 
overheidsvergoedingen, heffingen, douanerechten en -taksen die 

voortvloeien uit de aankoop van de Klant, met uitzondering van 
belastingen die gebaseerd zijn op het netto inkomen, het bruto inkomen of 
de werkgeversverplichtingen van de Leverancier. Indien de Klant in 
aanmerking komt voor een belastingvrijstelling, dient hij de Leverancier 
een geldig vrijstellingscertificaat of een ander bewijs van de vrijstelling te 
bezorgen, binnen 1 week na de datum van de Order van de Klant. Indien 
de Klant belastingen moet inhouden, zal de Klant binnen 60 dagen na de 
storting aan de toepasselijke belastingdienst de Leverancier voldoende 
bewijs voorleggen (bv. een officieel ontvangstbewijs van de inhouding) dat 
de Klant de ingehouden of afgetrokken som aan de relevante partij heeft 
betaald; zo niet zal de Leverancier de door de Klant voor de transactie 
afgetrokken som aanrekenen aan de Klant.  

7. Garantie. 

7.1 Productgarantie. De Leverancier waarborgt dat de Apparatuur, 
bij normaal gebruik en met het regelmatig aanbevolen onderhoud, vrij zal 
zijn van wezenlijke gebreken in materiaal en makelij, en dat de Apparatuur 
en de Software substantieel zullen werken volgens de overeenkomstige 
standaard Product Notice of andere door de Leverancier uitgegeven 
productdocumentatie. De Klant dient de Leverancier onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van eventuele aanspraken op de garantie binnen de 
garantieperiode. Tenzij anders overeengekomen in de Order, bedraagt de 
garantieperiode 12 maanden voor Apparatuur en 90 dagen voor Software, 
ingaande op de factuurdatum. Upgrades van Apparatuur zijn gewaarborgd 
tot het einde van de garantieperiode van de Apparatuur waarin ze worden 
geïnstalleerd. De Leverancier waarborgt niet dat de Producten aan klant-
specifieke vereisten zullen voldoen. De Leverancier waarborgt niet dat de 
Software zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle defecten 
kunnen worden gecorrigeerd. De Diensten van Dell laten de wettelijke 
garantierechten van de Klant onverlet. 

7.2 Verhaalsmogelijkheden van de Klant. De volledige 
aansprakelijkheid van de Leverancier volgens de in Artikel 7.1 beschreven 
Productgaranties bestaat in de reparatie of vervanging van het betreffende 
Product, naar keuze en op kosten van de Leverancier. Indien de 
Leverancier dit niet binnen een redelijke termijn kan doen, zal de 
Leverancier het door de Klant voor het betreffende Product betaalde 
bedrag terugbetalen, verminderd met een lineaire afschrijving over een 
periode van vijf jaar, nadat het Product aan de Leverancier geretourneerd 
is.  

7.3 Diensten. De Leverancier zal de Diensten op een professionele 
manier uitvoeren in overeenstemming met de algemeen aanvaarde 
industrienormen. De Klant dient de Leverancier te informeren over enig 
verzuim om de Diensten zodanig uit te voeren, binnen tien dagen na de 
datum van het eerste verzuim. In dat geval zal de Leverancier redelijke 
inspanningen leveren om het verzuim binnen een redelijke termijn te 
herstellen. Indien de Leverancier na redelijke inspanningen niet in staat is 
om dergelijke tekortkomingen te herstellen, om redenen waarvoor de 
Leverancier verantwoordelijk is, kan de Klant de betreffende Diensten 
beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de 
Leverancier. 

7.4 Voorbehouden. Garanties met betrekking tot Aanbiedingen 
gelden niet voor gebreken die voortvloeien uit: (i) een ongeval of 
nalatigheid van de Klant of een derde partij; (ii) artikelen of diensten van 
een derde partij waarmee het Product wordt gebruikt, of andere oorzaken 
buiten de invloedsfeer van de Leverancier; (iii) installatie, bediening of 
gebruik in strijd met de instructies van de Leverancier en de toepasselijke 
documentatie; (iv) gebruik in een omgeving, op een wijze of voor een doel 
waarvoor het Product niet ontworpen is; en/of (v) een wijziging, 
aanpassing of reparatie door andere personen dan personeel van de 
Leverancier, tenzij deze is uitgevoerd volgens de instructies van de 
Leverancier. 

7.5 Exclusief verhaal. De garanties van de Leverancier voor 
Aanbiedingen en de rechtsmiddelen van de Klant in het geval van een 
schending van enige garantie worden volledig in deze Commerciële 
Verkoopvoorwaarden beschreven en zijn uw exclusieve 
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verhaalsmogelijkheid. Alle door de toepasselijke wetgeving geïmpliceerde 
garanties worden uitgesloten voor zover de wetgeving dit toelaat. 

7.6 Licentievoorwaarden voor Software. Wanneer in de 
toepasselijke licentievoorwaarden van bepaalde titels of types Software 
specifieke garantievoorwaarden worden beschreven (zie Artikel 4), zullen 
die voorwaarden van toepassing zijn in plaats van de voorwaarden in dit 
Artikel 7. 

8. Beperking van aansprakelijkheid. 

Op alle vorderingen van een van de partijen tegen de andere partij wegens 
schade volgens of in verband met enige transactie (waaronder Orders) 
onder deze Commerciële Verkoopvoorwaarden, ongeacht de wettelijke 
basis, is het volgende van toepassing: 

8.1 Onbeperkte aansprakelijkheid. Niets in deze voorwaarden 
vormt een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor: (i) 
overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid; (ii) fraude of 
frauduleuze voorstelling van zaken; of (iii) onrechtmatige toe-eigening van 
of inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier of zijn 
Verbonden Ondernemingen; (iv) de tijdige nakoming van de 
betalingsplichten; of (v) elke andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan 
worden uitgesloten. 

8.2 Beperkingen. Geen van de partijen is aansprakelijk voor: (i) 
derving van winst, inkomsten of omzet, of besparingen; (ii) het verlies van 
het gebruik van systemen of netwerken; (iii) het verlies van goodwill of 
reputatie; (iv) het verlies, de onbruikbaarheid of de corrupt worden van 
gegevens of software; (v) het herstellen of opnieuw installeren van 
gegevens of programma’s; of (vi) bijzondere, indirecte of gevolgverliezen 
of -schade.  De Leverancier (en zijn leveranciers) zijn niet aansprakelijk 
voor schade als gevolg van gebruik of poging tot gebruik door de Klant 
van Software van Derden (“Third Party Software”), Free Software of 
Development Tools, allen zoals gedefinieerd in de EULA zoals 
beschreven in Artikel 4, of Aanbiedingen van Derden zoals beschreven in 
Artikel 9.  

8.3 Preventie en mitigatie. De Klant is als enige verantwoordelijk 
voor zijn gegevens. De Klant zal een IT-architectuur en processen 
implementeren die hem in staat stellen om schade te voorkomen en te 
mitigeren, in overeenstemming met de het kritieke karakter van de IT-
systemen en gegevens voor de zijn activiteiten en met zijn vereisten voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van een noodplan (business 
recovery plan). In dit verband zal de Klant: (i) zorgen voor een back-
upproces op regelmatige (ten minste dagelijkse) basis en een back-up 
maken van relevante gegevens voordat de Leverancier herstel-, upgrade- 
of andere werkzaamheden aan de IT-systemen van de Klant uitvoert; (ii) 
de beschikbaarheid en prestaties van zijn IT-omgeving monitoren tijdens 
de levering van Diensten; (iii) prompt reageren op berichten en 
waarschuwingen die hij van de Leverancier of via de meldingsfuncties van 
de Producten ontvangt, en elk geïdentificeerd probleem onmiddellijk aan 
de Leverancier melden. Voor zover de Leverancier aansprakelijk is voor 
het verlies van gegevens, zal hij slechts aansprakelijk zijn voor de kosten 
van commercieel redelijke en gebruikelijke inspanningen voor het herstel 
van de verloren gegevens uit de laatste beschikbare back-up van de Klant. 

8.4 Beperking van de Aansprakelijkheid. Voor elke 
schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van samenhangende 
gebeurtenissen, zal de aansprakelijkheid van elke partij jegens de andere 
onder de betreffende Order niet hoger zijn dan (i) het totale bedrag van de 
netto vergoeding die door de Klant aan de Leverancier is betaald of 
verschuldigd is voor het Product of de Dienst waar de aansprakelijkheid 
uit voortvloeit; of (ii) € 500.000, indien dit lager is.  

9. Aanbiedingen van Derden. 

De Leverancier kan aanbieden om producten en diensten van een derde 
fabrikant/leverancier te leveren die niet van het merk Dell of Dell EMC zijn 
('Aanbiedingen van Derden'). Deze aanbiedingen kunnen ook 
aanbiedingen omvatten van Verbonden Ondernemingen van de 

Leverancier die andere merken dan 'Dell of 'Dell EMC' gebruiken.  
Onverminderd enige andere bepalingen in deze Commerciële 
Verkoopvoorwaarden zijn op Aanbiedingen van Derden de standaard 
licentie-, diensten-, garantie-, vrijwarings- en supportvoorwaarden van de 
derde fabrikant/leverancier (of een toepasselijke rechtstreekse 
overeenkomst tussen de Klant en die fabrikant/leverancier) van 
toepassing, die de Klant zal naleven. In het geval een derde 
fabrikant/leverancier persoonsgegevens verwerkt onder instructie van de 
Klant in de uitvoering van de Aanbieding van Derden, zal deze derde 
fabrikant/leverancier deze bewerking uitvoeren overeenkomstig diens  
verwerkingsovereenkomst die aan de Klant beschikbaar zal worden 
gesteld i) in de Product- of Dienstspecifieke voorwaarden (genoemd in 
artikel 2.2 of ii) via de betreffende derde fabrikant/leverancier. 
Verwijzingen naar garantie- en supportinformatie voor Aanbiedingen van 
Derden zijn beschikbaar via de Product- en Dienstspecifieke voorwaarden 
in Artikel 2.2 of via de betreffende derde partij.   Zelfs indien vergoedingen 
voor supportdiensten via de Leverancier worden gefactureerd, wordt het 
support op Aanbiedingen van Derden niet door de Leverancier geleverd 
en zal de Klant voor support rechtstreeks contact dienen op te nemen met 
de derde partij (tenzij de Product en Dienstspecifieke voorwaarden uit 
Artikel 2.2. anders bepalen). Alle aanspraken tegenover de Leverancier 
op garantie, schadevergoeding of vrijwaring met betrekking tot 
Aanbiedingen van Derden worden uitdrukkelijk uitgesloten. De overige 
bepalingen van deze Commerciële Verkoopvoorwaarden die van 
toepassing zijn op Aanbiedingen zijn ook van toepassing op Aanbiedingen 
van Derden. 

10. Vertrouwelijkheid. 

Informatie die wordt uitgewisseld in verband met de onderhandeling, 
afsluiting en uitvoering van een transactie die onder deze Commerciële 
Verkoopvoorwaarden valt (met inbegrip van de voorwaarden van de 
Offerte) en die niet openbaar is (ongeacht of deze uitdrukkelijk als 
vertrouwelijk wordt aangeduid), of die door haar aard of de 
omstandigheden rond de openbaarmaking redelijkerwijs als vertrouwelijk 
moet worden beschouwd, is vertrouwelijk ('Vertrouwelijke Informatie'). 
Vertrouwelijke Informatie mag slechts met een Verbonden Onderneming 
of een andere derde partij worden gedeeld zolang en voor zover ze de 
Vertrouwelijke Informatie moeten kennen voor de uitvoering van de 
transactie, en ze de Vertrouwelijke Informatie redelijkerwijs beschermen 
tegen openbaarmaking aan derden. De ontvangende partij is tegenover 
de bekendmakende partij aansprakelijk voor bekendmakingen door haar 
personeel of adviseurs of dat van haar Verbonden Ondernemingen.   

11. Gegevensbescherming. 

11.1 Naleving van de wetgeving. Elke partij zal alle privacywetten 
en -regelgeving naleven die op die partij van toepassing zijn met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens inzake een Order. In 
dit Artikel 11 hebben 'persoonsgegevens', 'verwerkingsverantwoordelijke' 
en 'verwerking' de betekenis die daaraan is toegekend in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.  

11.2 Voorwaarden voor gegevensverwerking. Indien de 
Leverancier persoonsgegevens verwerkt namens de Klant voor de 
uitvoering van een Order, zal de Leverancier dat slechts doen in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en in 
overeenstemming met een tussen partijen overeen te komen 
verwerkersovereenkomst. Bij het ontbreken van een 
verwerkersovereenkomst, zijn de standaard 
gegevensverwerkingsvoorwaarden van de Leverancier van toepassing, 
die kunnen worden geraadpleegd op 
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/nl/nl/data-protection-
schedule-netherlands.pdf.  Wanneer de Leverancier persoonsgegevens 
verwerkt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, zal dat 
gebeuren in overeenstemming met zijn landspecifieke privacybeleid, 
beschikbaar op www.dell.com/Privacy. 

11.3 Verantwoordelijkheid van klant.  De Klant (inclusief diens 
Verbonden Ondernemingen) zal de Leverancier (inclusief diens 
Verbonden Ondernemingen) alleen persoonsgegevens verstrekken 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/nl/nl/data-protection-schedule-netherlands.pdf
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/nl/nl/data-protection-schedule-netherlands.pdf
http://www.dell.com/Privacy
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wanneer dat strikt noodzakelijk is. De Klant verklaart dat hij, voordat hij 
deze aan de Leverancier bekendmaakt of voor de Leverancier 
toegankelijk maakt, alle vereiste rechten, goedkeuringen en instemmingen 
zal verkrijgen met betrekking tot: (a) technologie of gegevens (met 
inbegrip van persoonsgegevens) die de Klant aan de Leverancier 
verstrekt, en (b) niet van de Leverancier afkomstige software of andere 
onderdelen die de Leverancier op verzoek of instructie van de Klant als 
onderdeel van de Aanbiedingen gebruikt, installeert of integreert. De Klant 
is er als enige verantwoordelijk voor te waarborgen dat de gegevens die 
hij aan de Leverancier verstrekt of waartoe de Leverancier toegang heeft 
in het kader van de levering van de Aanbiedingen: (i) geen gegevens 
bevatten die geheim zijn, verband houden met ITAR (International Traffic 
in Arms Regulations) of beide; of (ii) geen artikelen, diensten en 
gerelateerde technische gegevens bevatten die als defensie-artikelen en 
defensiediensten worden beschouwd. De Klant zal de Leverancier en zijn 
Verbonden Ondernemingen verdedigen tegen en vrijwaren van 
vorderingen van derde partijen die voortvloeien uit een inbreuk op het 
voorgaande, of van een inbreuk op of onrechtmatige toe-eigening door de 
Klant van intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier, zijn 
Verbonden Ondernemingen of derden.  

12. Algemeen.  

12.1 Toepasselijk recht en rechtsgebied. Op deze Commerciële 
Verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover de 
wet het toelaat, zijn de rechtbanken van Amsterdam uitsluitend bevoegd 
voor alle geschillen die ontstaan uit of in verband met deze Commerciële 
Verkoopvoorwaarden en de transacties waarop ze van toepassing zijn. 
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht dat van toepassing 
is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 
1980 (Weens koopverdrag) is niet van toepassing.  

12.2 Naleving van de handelsreglementering (‘Trade 
Compliance’). De Klant schaft de Aanbiedingen en de toegang tot de 
gerelateerde technologie (samen de 'Materialen') aan voor eigen gebruik, 
niet om deze door te verkopen, te exporteren, opnieuw te exporteren of 
over te dragen. De Klant is onderworpen aan en verantwoordelijk voor de 
naleving van de wetten inzake exportcontrole en economische sancties 
van de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere toepasselijke 
rechtsgebieden. De Materialen mogen niet worden gebruikt, verkocht, 
geleased, geëxporteerd, geïmporteerd, opnieuw geëxporteerd of 
overgedragen, behalve indien in overeenstemming met deze wetten en 
reglementeringen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereisten 
voor exportvergunningen, beperkingen op eindgebruikers, eindgebruik en 
eindbestemming, verboden op handel met gesanctioneerde personen en 
entiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot personen op de Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons List van het Amerikaanse 
Office of Foreign Assets Control, of de Commerce Entity List, en Denied 
Persons List, Military End User List, and Military Intelligence End User List 
van het Amerikaanse Department of Commerce. De Klant verklaart dat hij 
niet het voorwerp of doelwit is van economische sancties van de 
Verenigde Staten, de Europese Unie of andere toepasselijke 
rechtsgebieden en niet gevestigd is in een land of gebied dat er voorwerp 
of doelwit van is (momenteel met inbegrip van maar niet beperkt tot Noord-
Korea, Cuba, Iran, Syrië en de Krim en de zogenoemde Volksrepubliek 
Donetsk en Volksrepubliek Luhansk). De Klant zal de Leverancier en zijn 
Verbonden Ondernemingen vrijwaren tegen aanspraken derden die 
voortvloeien uit een schending van een van de verplichtingen onder dit 
artikel 12.2. 

12.3 Volledige overeenkomst. Deze Commerciële 
Verkoopvoorwaarden en de Orders die eronder worden geplaatst, vormen 
de volledige overeenkomst met betrekking tot hun onderwerp en kunnen 
uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd.  De Product- en Dienstspecifieke 
voorwaarden, de EULA en alle andere informatie die door verwijzing in 
deze Commerciële Verkoopvoorwaarden is opgenomen (met inbegrip van 
verwijzing naar informatie in een URL of beleid) vormen een integraal 
onderdeel van deze Commerciële Verkoopvoorwaarden. 

12.4 Overmacht. Behalve voor de verplichting tot betaling van 
vergoedingen, is geen van de partijen tegenover de andere aansprakelijk 
voor een vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg 

van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten hun invloedsfeer liggen. 
Indien de vertraging of de niet-nakoming langer duurt dan 30 dagen, kan 
de andere partij met schriftelijke kennisgeving aan de vertraagde partij de 
Order onmiddellijk geheel of gedeeltelijk beëindigen. Gebeurtenissen die 
buiten de redelijke invloedsfeer van een partij liggen, omvatten, zonder 
daartoe beperkt te zijn, natuurgeweld, oorlog, opstand, rellen, 
terroristische daden, kwaadwillige schade, handelingen  van overheden of 
regelgevers, ongevallen, het uitvallen van fabrieken of machines, lokale of 
nationale noodtoestand, explosies, brand, natuurrampen, ernstige weers- 
of andere rampen, epidemieën of pandemieën, algemene 
import/export/douaneproblemen die de bevoorrading/leveringen van de 
Leverancier of de Klant belemmeren, materiaalschaarste, het uitvallen van 
een nutsvoorziening of transportnetwerk, embargo’s, stakingen, lock-outs 
of andere industriële geschillen (zowel met betrekking tot personeel van 
de Leverancier als van andere partijen), of het in gebreke zijn van 
leveranciers of onderaannemers als gevolg van een van de voornoemde 
gebeurtenissen.  

12.5 Riskante activiteiten. De Klant accepteert en erkent dat de 
Aanbiedingen niet ontworpen of bedoeld zijn voor gebruik in het kader van 
activiteiten met een hoog risico, wat inhoudt het gebruik van de 
Aanbiedingen in gevaarlijke omgevingen waarin foutloos functioneren 
vereist is, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bediening van 
nucleaire installaties, de luchtvaartnavigatie of -communicatiesystemen, 
luchtverkeersleiding, wapensystemen, life-supportsystemen of andere 
potentieel levenskritieke toepassingen.  

12.6 Overdracht en uitbesteding. Geen van de partijen zal een 
Order, een recht, een verbintenis, of de uitvoering daarvan in het kader 
van een Order geheel of gedeeltelijk overdragen of delegeren, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Zulke 
toestemming zal niet zonder gegronde reden worden geweigerd. 
Niettegenstaande het voorgaande: (i) mag de Leverancier zijn Verbonden 
Ondernemingen of andere bevoegde onderaannemers gebruiken om aan 
zijn verplichtingen te voldoen, op voorwaarde dat de Leverancier 
verantwoordelijk blijft voor hun prestaties; en (ii) mag elke partij rechten op 
betalingen die uit een Order voortvloeien cederen zonder de toestemming 
van de andere partij. 

12.7 Rechten van derden. Er zijn geen derden-begunstigden bij 
deze Commerciële Verkoopvoorwaarden of enige Order volgens enige 
wet.  

12.8 Verklaring van afstand en deelbaarheid.  Het niet afdwingen 
van een bepaling van deze Commerciële Verkoopvoorwaarden, houdt 
geen verklaring van afstand in van die of enige andere bepaling van deze 
Commerciële Verkoopvoorwaarden.  Indien enig deel van een Order die 
onder deze Commerciële Verkoopvoorwaarden valt als niet-afdwingbaar 
wordt beschouwd, blijven alle definities en de overige bepalingen volledig 
van kracht. 

12.9 Kennisgevingen.  De partijen  zullen alle kennisgevingen 
onder deze Commerciële Verkoopvoorwaarden schriftelijk doen.   

 


