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ALGEMENE VOORWAARDEN 

VAN 

TOPCON EUROPE B.V., 

TOPCON EUROPE POSITIONING B.V., 

TOPCON EUROPE MEDICAL B.V. 

(hierna gezamenlijk en ieder van hen afzonderlijk te noemen “Topcon”) 

 
Deze Algemene Voorwaarden zijn een vertaling van de Engelse General Terms & Conditions van 
Topcon. Het is mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan in de Nederlandse vertaling van de Engelse 
General Terms & Conditions. In het geval dat de Engelse en Nederlandse tekst van elkaar afwijken 
en/of elkaar tegenspreken of in geval van interpretatieveschillen, is de Engelse tekst van de General 
Terms & Conditions van Topcon leidend voor wat betreft de rechtsrelatie tussen u en Topcon. 
 
ARTIKEL 1 –  TOEPASBAARHEID 

 
1.1 Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op:  

(i) alle offertes en verkoopovereenkomsten van Topcon; en/of 
(ii) elk gebruik van de website van Topcon (de “Site”) door de gebruiker/u (“Gebruiker”/“u”); 

en/of 
(iii) elke offerte en verkoopovereenkomst gesloten tussen de koper (de “Koper”/“u”) en 

Topcon. De Koper is de vennootschap voor wie(ns) (rekening en risico) de producten 
door u worden gekocht. 

 
1.2 Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dan dient u de Site niet te 

gebruiken en/of geen producten of services te kopen, hetzij via de Site of krachtens een 
koopovereenkomst met Topcon. Topcon is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen op de Site, 
de Algemene Voorwaarden, of de regelingen en condities die op enig moment op het gebruik 
van de Topcon producten of de Site van toepassing zijn. Topcon beveelt u aan om de Site en de 
Algemene Voorwaarden periodiek te controleren op updates of veranderingen. Door uw 
voortdurend gebruik van de Site wordt u geacht die veranderingen en de redelijkheid van deze 
vorm van kennisgeving van verandering te accepteren. Eventuele algemene voorwaarden van de 
Koper worden hierbij expliciet afgewezen. 

 
1.3 Eventuele van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zullen niet ten uitvoer worden 

gebracht tenzij Topcon dergelijke afwijkingen schriftelijk is overeengekomen. De Koper zal in 
verband met toekomstige overeenkomsten geen enkel recht aan eventuele afwijkingen in het 
verleden kunnen ontlenen. 

 
ARTIKEL 2 – OFFERTES EN HET AFSLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN 

 
2.1 Alle offertes van Topcon worden zonder enige verplichting uitgebracht. Topcon is niet gebonden 

aan algemene aanprijzingen of prijsopgaven van Topcon op haar Site of anderszins. 
 
2.2 Een overeenkomst tussen Topcon en de Koper bestaat uit de schriftelijke bevestiging of 

bevestiging per e-mail van Topcon van de opdracht van de Koper of uit het uitvoeren van de 
opdracht door Topcon. 

 
2.3 U heeft (en dient te hebben) voldoende bevoegdheid om de vennootschap waar u voor optreedt 

wettig te binden aan een koopovereenkomst. Indien dit niet het geval is, wordt u persoonlijk 
gebonden aan de koopovereenkomst. 
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ARTIKEL 3 – DE PRIJZEN 

 
3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen gebaseerd op levering EX WORKS (af magazijn, 

plaats Capelle aan den IJssel, Nederland) (zoals deze term is gedefinieerd in de Incoterms 
2010), en zijn exclusief BTW, invoer- en uitvoerrechten en eventuele andere belastingen en 
heffingen. 

 
3.2 In geval van wijzigingen in kostprijsfactoren (zoals (ruwe) materialen, overheidsmaatregelen, 

transport, wisselkoersen, belastingen, enz.) na het afsluiten van een overeenkomst tussen 
Topcon en de Koper, heeft Topcon het recht om een overeenkomstige prijsverhoging te 
bedingen. Topcon zal de Koper schriftelijk van een prijsverhoging op de hoogte stellen. Indien de 
Koper Topcon niet binnen veertien (14) dagen na verzending van de mededeling op de hoogte 
heeft gesteld van zijn wens om de overeenkomst te beëindigen, wordt de Koper geacht de 
prijsverhoging te hebben geaccepteerd. 

 
ARTIKEL 4 – ACCOUNTINFORMATIE 

 
4.1 Als tegenprestatie voor het gebruik van de Site, gaat u akkoord om: (a) juiste, accurate, actuele 

en volledige informatie over uzelf op te geven zoals opgevraagd bij het uitlogformulier voor uw 
accountinformatie (bestaande uit uw gebruikersnaam en wachtwoord) en (b) de 
accountinformatie bij te houden en direct te actualiseren om de informatie juist, accuraat, actueel 
en volledig te houden. Wanneer u enige informatie verschaft die onjuist, inaccuraat, niet actueel 
of niet volledig is, dan mag Topcon uw account opschorten of beëindigen en u elk huidig en 
toekomstig gebruik van de Site weigeren. Accountinformatie en bepaalde andere informatie over 
u is onderworpen aan ons Privacy Beleid. Wij verzoeken u ons Privacy Beleid door te nemen. 

 
4.2 De Koper en/of Gebruiker is verplicht om zijn accountinformatie te beschermen tegen 

onbevoegde toegang of gebruik door derde partijen. De Koper en/of Gebruiker zijn 
verantwoordelijk voor het gebruik van de accountinformatie en garanderen dat zij het met de 
nodige zorg zullen gebruiken. 

 
4.3 Gebruik van de accountinformatie door derde partijen anders dan Koper of Gebruiker is voor 

eigen rekening en risico van de Koper en/of de Gebruiker. 
 
4.4 De Koper en/of de Gebruiker is verplicht om Topcon op de hoogte te stellen in geval van verlies 

of diefstal van de accountinformatie of van enige verdenking van oneigenlijk gebruik. In het geval 
dat Topcon in redelijkheid aanneemt dat oneigenlijk gebruik van de accountinformatie heeft 
plaatsgevonden, is Topcon gerechtigd om de accountinformatie te blokkeren zo snel als mogelijk 
na de inkennisstelling. Topcon zal beslissen of de Koper en/of de Gebruiker nieuwe 
accountinformatie zullen ontvangen. 

 
4.5 De Koper en/of Gebruiker vrijwaren Topcon van alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, 

kosten en uitgaven (inclusief advieskosten) voortvloeiend uit een (rechts)vordering van een 
derde partij die is gebaseerd op het gebruik van de accountinformatie door een derde partij 
anders dan de Koper en/of Gebruiker. Topcon is niet aansprakelijk voor de schade, verliezen, 
aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief advieskosten) die de Koper en/of de Gebruiker 
lijden bij het gebruik van de accountinformatie. 

 
ARTIKEL 5 – LEVERING 
 

5.1 De voor levering genoemde data geven een indicatie van de verwachte leveringstijd waaraan 
Topcon zal proberen te voldoen. De verwachte leveringstijd is gebaseerd op toepasselijke 
arbeidsomstandigheden op het moment van afsluiten en op tijdige levering van (ruwe materialen 
of delen van) producten door derde partijen aan Topcon. In het geval leveringen vertraagd zijn 
als gevolg van een verandering in de genoemde arbeidsomstandigheden of vanwege niet tijdige 
levering van tijdig bestelde (ruwe materialen of delen van) producten, of vanwege andere 
omstandigheden die niet voor rekening van Topcon komen, inclusief de in artikel 17.4 van deze 
Algemene Voorwaarden genoemde omstandigheden, is Topcon gerechtigd de leveringstijd te 
verlengen met een redelijke termijn. Indien levering daarna nog steeds niet heeft 
plaatsgevonden, dient de Koper Topcon in gebreke te stellen door middel van een schriftelijke 
waarschuwing. 
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5.2 Tenzij anders overeengekomen, worden alle producten en reserveonderdelen EX WORKS (af 
magazijn, plaats Capelle aan den IJssel, Nederland) (zoals deze term is gedefinieerd in de 
Incoterms 2010) geleverd (de “Levering”). 

 
ARTIKEL 6 – BETALING 

 
6.1 Betalingen dienen te geschieden op de overeengekomen datum en in de door Topcon 

aangegeven valuta. Indien geen bepaalde datum voor betaling is overeengekomen, dient de 
betaling binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum plaats te vinden. 

 
6.2 Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, heeft Topcon het recht om 

onmiddellijk en zonder dat enige schriftelijke mededeling is vereist, een rente in rekening te 
brengen, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met anderhalf procent (1,5%) per maand 
over de/het van tijd tot tijd openstaande bedrag(en).  

 
6.3 Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft Topcon het recht om eventuele 

verdere leveringen op te schorten, tenzij volledige contante betaling wordt aangeboden of de 
betaling voldoende wordt gewaarborgd. Aan het recht van Topcon om leveringen te weigeren 
kan geen afbreuk worden gedaan door eventuele andere rechten van Topcon op onmiddellijke 
betaling van alle openstaande bedragen en ongeacht of de genoemde bedragen al of niet reeds 
zijn gefactureerd 

 
6.4 Alle kosten voortkomende uit het verzuim van de Koper om aan zijn betalingsverplichtingen te 

voldoen, komen voor rekening van de Koper. Deze kosten omvatten zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten voor (rechtskundig) adviseurs. 

 
6.5 Betalingen door de Koper worden in eerste instantie geacht te zijn gedaan ter vereffening van de 

opgebouwde rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en zullen vervolgens worden 
aangewend voor het voldoen van de oudste schuld, ongeacht de aanwijzingen van de Koper. 

 
6.6 Bezwaren betreffende een rekening dienen voorafgaande aan de betalingsdatum van de factuur 

te worden gemaakt. 
 
ARTIKEL 7 – BEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT 

 
7.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Topcon tot de aanschafprijs ten aanzien van de 

betreffende producten volledig is voldaan. 
 
7.2 In geval de Koper niet strikt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft Topcon het recht om 

de producten terug te nemen zonder dat voorafgaande mededeling vereist is. De Koper is 
verplicht om bij het eerste verzoek van Topcon daartoe de producten aan Topcon te retourneren. 
De Koper dient Topcon in staat te stellen om de producten terug te nemen. Alle betreffende 
kosten zullen voor rekening van de Koper zijn. De Koper geeft Topcon hierbij de bevoegdheid 
om de plaatsen van de Koper te betreden waar de producten zijn opgeslagen. 

 

7.3 Gedurende de termijn dat de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan is de 
Koper niet gerechtigd de producten, geheel of gedeeltelijk, te verpanden of op enige andere 
manier te bezwaren of te vervreemden, anders dan in haar normale bedrijfsuitoefening. Op 
verzoek van Topcon zal de Koper onmiddellijk elke vordering die zij nu of in de toekomst mocht 
hebben op derde partijen met betrekking tot de producten, aan Topcon verpanden. 

 

7.4 De Koper zal Topcon onmiddellijk op de hoogte stellen van het plaatsvinden van de volgende 
gebeurtenissen: 
(i) indien (de Koper bekend wordt met het feit dat) derde partijen rechten geldend maken op 

de producten; 
(ii) indien de Koper, of een van zijn crediteuren, verzoekt om faillietverklaring of (voorlopige) 

surseance van betaling ten aanzien van de Koper; 
(iii) indien de Koper failliet is verklaard of indien aan hem (voorlopige) surseance van betaling 

is toegekend; 
(iv) indien beslag is gelegd of geëxecuteerd op een aanmerkelijk deel van de activa van de 

Koper en, in het geval van een conservatoir beslag, dit niet is opgeheven of vrijgegeven 
binnen dertig (30) dagen; 
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(v) indien een verandering optreedt in de effectieve controle over de Koper, of wanneer de 
Koper is betrokken bij of onderdeel is van een fusie, afsplitsing of splitsing (daaronder 
begrepen een juridische fusie en een juridische splitsing zoals bedoeld in Titel 7 van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek); 

(vi) indien de Koper betrokken raakt bij onderhandelingen met een of meer van zijn 
crediteuren of stappen zet met betrekking tot een algemene aanpassing of sanering van 
haar schuldenlast; 

(vii) indien de Koper toepassing verzoekt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; 
en 

(viii) indien de Koper overlijdt of wordt ontbonden of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk 
wordt verplaatst, geliquideerd, opgeheven, gestaakt of verhuisd naar het buitenland, of er 
een beslissing hieromtrent wordt genomen. 

 
ARTIKEL 8 – WAARBORG 

 
8.1 Indien Topcon een gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Koper niet strikt aan zijn 

(contractuele) verplichtingen jegens Topcon zal voldoen, is de Koper verplicht om op het eerste 
verzoek van Topcon voldoende waarborg te bieden in de door Topcon gewenste vorm. 

 
8.2 Zolang de Koper niet aan zijn verplichtingen zoals beschreven in artikel 8.1 van deze Algemene 

Voorwaarden voldoet, heeft Topcon het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de 
Koper op te schorten, zonder dat enige vergoeding jegens Koper is verschuldigd. 

 
8.3 Indien de Koper niet aan het in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde verzoek 

van Topcon voldoet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek, worden alle 
verplichtingen van de Koper opeisbaar en verschuldigd. 

 
8.4 Topcon mag uw toegang tot de Site of een gedeelte daarvan opschorten of beëindigen, zonder 

mededeling, voor elk gedrag dat volgens Topcon, naar eigen inzicht, strijdig is met enige 
toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van andere gebruikers, een derde 
partij of Topcon. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de Site 
uitgevoerd mag worden zonder voorafgaande mededeling en u erkent en gaat ermee akkoord 
dat Topcon met onmiddellijke ingang uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in 
uw account mag deactiveren of verwijderen en verdere toegang tot dergelijke bestanden of de 
Site mag blokkeren. Topcon is niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor een 
beëindiging van uw toegang tot de Site en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw 
account.  

 
ARTIKEL 9 – GARANTIE 

 
9.1 Topcon garandeert dat de producten vrij zijn van defecten met betrekking tot het materiaal en de 

fabricage voor de periode zoals omschreven in de bijlage bij ieder product, in ieder geval ten 
minste voor een minumim periode van drie (3) maanden vanaf de Levering, voor zover de Koper 
de producten met uiterste zorg behandeld en de juiste onderhoud- en toepassingsprocedure 
toepast (de “Productgarantie”).  

 
9.2 De Koper erkent en accepteert dat enige aanvullende looptijd van de Productgarantie of 

aanvullende diensten mogelijk van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van het specifieke type 
product geleverd door Topcon Europe Positioning B.V. De toepasselijke specifieke looptijd van 
de Productgarantie volgt uit Annex A bij deze Algemene Voorwaarden. 
 

9.3 De Koper erkent en accepteert dat enige aanvullende looptijd van de Productgarantie of 
aanvullende diensten mogelijk van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van het specifieke type 
product geleverd door Topcon Europe Medical B.V. De toepasselijke specifieke looptijd van de 
Productgarantie volgt uit een aparte leveringsovereenkomst tussen Topcon en de Koper. 
 

9.4 De Koper is verplicht om de producten te onderzoeken bij Levering en te verifiëren dat de 
Producten voldoen aan de overeenkomst. Klachten en vorderingen ten aanzien van producten 
moeten schriftelijk worden ingediend met een gedetailleerde specificatie van de redenen van de 
klacht of vordering, zo snel als praktisch mogelijk en uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen na 
Levering. Indien dit voorschrift niet wordt nageleefd, is Topcon niet aansprakelijk. 
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9.5 Indien Topcon vaststelt dat een product gebrekkig is in de zin van  de Productgarantie en Topcon 
is daarvan op de hoogte gesteld op de wijze zoals omschreven in Artikel 9.4 van de Algemene 
Voorwaarden, zijn Topcon’s verplichtingen, naar Topcon’s eigen discretie, beperkt tot (i) de 
reparatie van het betreffende product, een onderdeel of een deel daarvan of (ii) de terugbetaling 
van de originele koopprijs. Topcon verwerpt uitdrukkelijk enige (impliciete) garantie ten aanzien 
van de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van een product. Topcon is 
nimmer aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven van 
de Koper ontstaan door de non-conformiteit, defect of disfunctioneren van de producten, behalve 
onder de omstandigheid zoals bepaald in Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden. 
 

9.6 De Koper die gemachtigd is door Topcon om Topcon producten te verkopen, distribueren of op 
enige andere wijze over te dragen aan derden is vrij om, in eigen naam en voor eigen rekening, 
naast de garanties zoals omschreven in de Artikelen 9.1 tot en met 9.3 van deze Algemene 
Voorwaarden aanvullende garanties overeen te komen met derden ten aanzien van de door de 
Koper verkochte, gedistribueerde of anderszins overgedragen producten. Topcon is niet 
aansprakelijk voor, en Koper zal Topcon vrijwaren van, enige schade, verlies, 
aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief advieskosten) die resulteren of redelijkerwijs 
zullen resulteren uit de extra guaranties.  

 
9.7 De Koper heeft geen vordering op Topcon onder de Productgarantie indien de Koper (i) (een 

deel van) de producten heeft behandeld, gerepareerd, misbruikt, oneigenlijk gebruikt of 
aangepast, of (ii) aan derde partijen heeft toegestaan (een deel van) de geleverde goederen te 
gebruiken, behandelen, repareren, misbruiken of aanpassen, of (iii) de producten (gedeeltelijk) 
heeft geleverd aan derde partijen of (iv) de producten niet heeft gebruikt overeenkomstig de door 
Topcon bij de producten geleverde onderhoud- of toepassingsprocedures, of (v) niet voldoet aan 
enige andere (contractuele) verplichting jegens Topcon. Calibratie van componenten, arbeid- 
en/of reiskosten gemaakt of nog te maken voor het ter plaatse verwijderen en vervangen van 
componenten valt niet onder de Productgarantie. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper 
om een defect product te transporteren naar een bevoegd Topcon verkooppunt. 

 
9.8 Elke vordering ingesteld door de Koper onder de Productgarantie vervalt één (1) jaar na 

Levering. 
 
ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER 

 
10.1 De Koper is verantwoordelijk voor zijn eigen apparatuur en software om toegang te krijgen tot het 

internet en in het bijzonder de Site. 
 
10.2 Om de kwaliteit en integriteit van het systeem en technische infrastructuur die nodig is voor het 

verlenen van services te kunnen garanderen, zal de Koper ervoor zorg dragen dat: 
(i) alleen bevoegde en gekwalificeerde personen toegang zullen hebben tot de systemen 

van Topcon en/of de Site; 
(ii) de Koper door het gebruik van het systeem van Topcon en/of de Site geen oneigenlijk 

gebruik of inbreuk maakt op wet en/of regelgeving; 
(iii) de Koper voldoende rechten heeft om zijn verplichtingen die uit de overeenkomsten van 

de Koper voortvloeien na te komen; 
(iv) de Koper zal voldoen aan alle geheimhoudingsverplichtingen ten aanzien van 

vertrouwelijke informatie; 
(v) de systemen, ook bestaand uit de software waarmee de Koper is verbonden met het 

systeem van Topcon en/of de Site, vrij zijn van gebreken en/of virussen die schade 
kunnen veroorzaken aan het systeem van Topcon en/of de Site. 

 
10.3 De Koper zal aan alle bevelen en/of instructies van de bevoegde nationale autoriteiten en/of 

Topcon ten aanzien van het terugroepen van Topcon producten meewerken en deze naleven. 
Topcon zal de (door de Koper) redelijkerwijs gemaakte kosten die direct verband houden met het 
terugroepen van de producten vergoeden aan de Koper, tenzij het gedrag van de Koper, en 
indien toepasselijk, zijn werknemers, zijn aannemers en/of enig ander perso(o)n(en) in dienst van 
de Koper heeft geleid tot het terugroepen van de producten van Topcon.  
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Artikel 11 –  Exportcontrole 

 
11.1 De Koper mag de Topcon producten die zijn ontvangen van of eigendom zijn van Topcon, 

inclusief hardware, software en/of technologie en bijbehorende documentatie alleen exporteren, 
weder-exporteren, verkopen, overdragen, overbrengen of op enige andere wijze direct of indirect 
ter beschikking stellen indien zij voldoen aan alle nationaal en internationaal toepasselijke wet- 
en regelgeving betreffende (weder-)export. De Koper zal alle vereisten ten aanzien van de 
benodigde vergunningen vaststellen en naleven met betrekking tot de (weder-)export van de 
Topcon producten, alle (weder-)exportvergunningen of andere officiële autorisatie verkrijgen, en 
zal voorts alle douaneformaliteiten vervullen met betrekking tot de (weder-)export van de 
relevante Topcon producten. 

 
11.2 Voordat de producten van Topcon worden overgedragen aan derden, verzekert de Koper dat: 

 

(i) de overdracht niet in strijd is met een embargo opgelegd door de Europese Unie, de 
Verenigde Staten van Amerika en/of de Verenigde Naties; 

(ii) de over te dragen Topcon producten niet bedoeld zijn voor bewapening, nucleaire 
technologie of –wapens, voor zover dit gebruik verboden is of onderhevig aan 
autorisatie, tenzij de benodigde autorisatie is gegeven; en 

(iii) de regelgeving van alle toepasselijke lijsten van gesanctioneerde partijen van de 
Europese Unie en van de Verenigde Staten van Amerika omtrent de handel met de 
daarin opgesomde vennootschappen, personen en organisaties wordt erkend en 
toegepast. 

 
11.3 De Koper verklaart en garandeert dat hij Topcon producten, inclusief hardware, software en/of 

technologie en bijbehorende documentatie, die zijn ontvangen van of eigendom zijn van Topcon, 
noch direct noch indirect zal exporteren, weder-exporteren, verkopen, overbrengen, overdragen 
of op enige andere wijze direct of indirect ter beschikking stellen aan een bepaalde persoon of 
entiteit, indien hij reden heeft om aan te nemen dat deze persoon of entiteit de Topcon producten 
zal verkopen of overdragen in strijd met dit Artikel 11. 
 

11.4 Indien een export controle uitgevoerd moet worden, zal de Koper, op verzoek van Topcon, 
onverwijld alle benodigde informatie verschaffen ten aanzien van de ontvangers van de Topcon 
producten, de bestemming en het beoogde gebruik van de Topcon producten, en ten aanzien 
van de toepasselijke export restricties. 
 

11.5 Topcon is niet aansprakelijk voor, en wordt gevrijwaard door de Koper van, enige schade, 
verlies, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief advieskosten) die zijn ontstaan - of die 
redelijkerwijs zullen ontstaan door enige schending van dit Artikel 11 en/of enige toepasselijke 
regelgeving inzake exportcontrole door de Koper. 

 
ARTIKEL 12 –  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID (LEVERING VAN PRODUCTEN) 

 
12.1 Dit Artikel 12 is van toepassing op elke aansprakelijkheid aan de zijde van Topcon, ongeacht de 

wettelijke basis van een dergelijke aansprakelijkheid. 
 
12.2 Topcon is nimmer aansprakelijk voor geleden of te lijden schade, verliezen en kosten die het 

gevolg zijn van niet tijdige Levering of Levering die in gedeelten hebben plaatsgevonden. 
 

12.3 Voor enige andere schade, verliezen en kosten dan die genoemd in artikel 12.2 en 
niettegenstaande het bepaalde in Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, is Topcon alleen 
aansprakelijk voor schade die ofwel te wijten is aan opzettelijke of grove nalatigheid van de zijde 
van Topcon, haar werknemers en niet-werknemers, ofwel het resultaat is van omstandigheden 
die voor risico komen van Topcon.  

 
12.4 Indien Topcon aansprakelijk wordt gehouden, zal Topcon alleen aansprakelijk zijn voor de 

schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven in de zin van artikel 6:96 van het 
Burgerlijk Wetboek, die het directe resultaat zijn van opzet of grove nalatigheid van Topcon. In 
dat geval zal Topcon echter niet aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte schade, 
gederfde winst, verlies van overeenkomsten, geleden verlies, gemiste besparingen en gemaakte 
kosten of andere gevolgschade. 
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12.5 Topcon is voorts niet aansprakelijk voor schade, indien die schade hoger is dan het bedrag dat 
Topcon kan vorderen (en waarvoor redelijke dekking is verstrekt) onder de polis van haar 
zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Elke andere aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot 
de koopprijs van de producten die de betreffende schade hebben veroorzaakt. 

 

12.6 Topcon en haar werknemers en niet-werknemers voor het handelen waarvan Topcon mogelijk 
wettelijk aansprakelijk gehouden kan worden, zijn gerechtigd elk verweer, zowel contractueel als 
aan Topcon toekomend op grond van de wet, in te roepen om zich te verdedigen tegen enige 
aansprakelijkheid. 

 
12.7 De Koper is aansprakelijk voor, en zal Topcon (en haar werknemers, functionarissen, 

bestuurders, handelsagenten en adviseurs) vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van, 
enige en alle vorderingen, eisen, rechtszaken, schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en/of 
uitgaven (inclusief advocatenkosten, proceskosten en/of kosten voor mediation of arbitrage) van 
derden die voortvloeien uit of verband houden met de opzet of grove nalatigheid van de Koper, 
zijn groepsmaatschappijen en/of zijn/hun werknemers, handelsagenten en/of commissionairs. De 
Koper is aansprakelijk voor, en zal Topcon (en haar werknemers, functionarissen, bestuurders, 
handelsagenten en adviseurs) vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van, enige en alle 
vorderingen, eisen, rechtszaken, schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven 
(inclusief advocatenkosten, proceskosten en/of kosten voor mediation of arbitrage) geleden en/of 
gemaakt of zal worden geleden en/of gemaakt door Topcon (en haar werknemers, 
functionarissen, bestuurders, handelsagenten en adviseurs) ten gevolge van een schending door 
de Koper, zijn groepsmaatschappijen en/of zijn/ hun werknemers, handelsagenten en/of 
commissionairs van een (contractuele) verplichting jegens Topcon, behalve als die vordering, 
eisen, rechtszaken, schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven het resultaat zijn 
van opzet of grove nalatigheid van Topcon.  
 

12.8 De dwingendrechtelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid die voortvloeien uit de 
Nederlandse wet zijn onverminderd dit Artikel 12 van toepassing.  

 
ARTIKEL 13 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID (GEBRUIK VAN DE SITE) 
 

13.1 U aanvaardt dat de Site, inclusief de inhoud daarvan, gratis ter beschikking wordt gesteld. 
Topcon zal niet aansprakelijk zijn jegens u of enig ander persoon voor enig verlies of enige 
schade van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit onbevoegd gebruik van de Site 
en het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. Topcon is ook niet aansprakelijk 
voor enige informatie die is geplaatst op sites die mogelijk links hebben naar of van de Site en 
die niet worden onderhouden of gecontroleerd door Topcon. 

 
13.2 De Site is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Unie, maar kan ook bezocht worden vanuit 

landen buiten de Europese Unie. Topcon kan niet garanderen dat elk product waaraan op de 
Site wordt gerefereerd, geschikt is voor gebruik of beschikbaar is in elk land in de wereld. 

 
13.3 Topcon zal zich in redelijkheid inspannen om te verzekeren dat de Site volledig is en blijft 

functioneren. Als gevolg van de aard van het internet kan Topcon niet garanderen dat de Site vrij 
zal zijn van vertragingen, interrupties of fouten. Topcon zal alle redelijke maatregelen treffen om 
ervoor te zorgen dat de informatie op de Site correct is, maar Topcon kan geen garanties geven, 
expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid van die informatie. 

 
13.4 Topcon zal de persoonsgegevens die door middel van de Site zijn verzameld verwerken in 

overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Topcon neemt 
geschikte technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om deze gegevens te 
beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. In het geval dat Topcon’s systeem wordt 
geïnfiltreerd door onbevoegde derde partijen is Topcon niet aansprakelijk voor oneigenlijk 
gebruik van deze persoonsgegevens. 

 
ARTIKEL 14 – AFWIJZING VAN GARANTIES (GEBRUIK VAN DE SITE) 
 

14.1 Topcon zal zich in redelijkheid inspannen om juiste, complete en actuele informatie op de Site, 
maar Topcon geeft geen garantie en of vrijwaring met betrekking tot de Site, onder andere, doch 
niet beperkt tot, de juistheid, volledigheid of frequentie dat de Site wordt geactualiseerd, of de 
juistheid van, of de bruikbaarheid, functionaliteit, beschikbaarheid of activiteit van de Site of de 
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informatie of materialen die het bevat. Al die informatie is verstrekt in de huidige staat zonder 
enige garantie. 

 

14.2 Door het gebruik van de Site accepteert u het risico dat de informatie en materialen op deze Site 
mogelijk onvolledig, onjuist, gedateerd of niet aan uw specifieke behoefte of eisen voldoen. 

 
14.3 Topcon wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, waaronder, zonder beperking, 

garanties omtrent verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. 
 
14.4 Alle informatie en gerelateerde materialen op de Site zijn onderhevig aan verandering zonder 

mededeling. 
 
14.5 Alle gebruikers gaan ermee akkoord dat toegang tot de Site en het gebruik van dergelijke 

informatie geschiedt voor eigen risico, en dat noch Topcon, noch een andere partij die de Site 
maakt, onderhoudt of levert, aansprakelijk is voor enige schade, waaronder, maar niet beperkt tot 
enige speciale, directe of indirecte, incidentele, gevolg- of aanvullende schade (ook wanneer 
Topcon geadviseerd zou zijn over de mogelijkheid van dergelijke schade) die voortvloeit uit de 
toegang tot of het gebruik van de informatie opgenomen op de Site of voor enige fout of omissie, 
drukfout, gedateerde informatie, technische of prijsonjuistheden, tikfouten of andere fouten die 
op de Site voorkomen. Deze beperking van aansprakelijkheid omvat aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door enig virus dat mogelijk uw computer uitrusting infecteert. 

 
ARTIKEL 15 – VRIJWARING 

 
Op verzoek van Topcon gaat u ermee akkoord om Topcon en haar dochtermaatschappijen, verbonden 
ondernemingen, bestuurders, agenten, ‘co-branders’ of andere partners en werknemers, te verdedigen, 
vrijwaren en schadeloos te houden tegen alle aansprakelijkheid, vorderingen en kosten, waaronder 
redelijke advocaatkosten, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit inhoud die 
u aanbiedt of plaatst op, of verzendt via de Site, uw gebruik van de Site, of schending door u van deze 
Algemene Voorwaarden of enig recht van een andere partij.  
 
ARTIKEL 16 – GEEN AFSTAND 
 

Een nalaten van Topcon om de naleving van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te 
dwingen of te reageren op een schending daarvan door u of een andere partij zal op geen enkele wijze 
inhouden dat Topcon afstand doet van haar rechten om vervolgens naleving af te dwingen van enige 
bepaling van deze Algemene Voorwaarden of om te handelen ten aanzien van een vergelijkbare 
schending. 
 
ARTIKEL 17 – NIET NAKOMING 
 

17.1 In het geval de Koper enige verplichting onder de overeenkomst(en) niet nakomt en/of één of 
meer situaties als beschreven in Artikel 7.4 sub (ii) – (viii) van deze Algemene Voorwaarden 
plaatsvinden, is Topcon gerechtigd de overeenkomst(en) onverwijld, geheel of gedeeltelijk, te 
ontbinden, of de (verdere) nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst(en) te 
herroepen of op te schorten en de producten terug te nemen, al het voorgaande zonder afbreuk 
te doen aan Topcon’s recht op vergoeding van door haar als gevolg daarvan geleden verlies of 
schade, of aan enig ander recht dat Topcon mogelijk toekomt en zonder dat enige vergoeding is 
verschuldigd door Topcon. 

 
17.2 In het geval Topcon de overeenkomst(en) beëindigt, opschort of herroept in overeenstemming 

met Artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht 
dat Topcon mogelijk toekomt, worden alle vorderingen die Topcon heeft jegens de Koper 
onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd en is Topcon gerechtigd de verdere nakoming van enige 
overeenkomst(en) onmiddellijk op te schorten. 

 
17.3 In het geval Topcon haar verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, niet 

behoorlijk nakomt als gevolg van omstandigheden die niet voor het risico van Topcon komen, 
waaronder die omstandigheden genoemd in Artikel 17.4 van deze Algemene Voorwaarden, heeft 
Topcon het recht om de overeenkomst(en) met de Koper te ontbinden. 
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17.4 Omstandigheden die in geen geval onder het risico van Topcon vallen, zijn: gedrag, met 
uitzondering van opzettelijke of grove nalatigheid, van personen die Topcon aanstelt voor het 
uitvoeren van zijn verplichtingen jegens de Koper; ongeschiktheid van producten die Topcon 
gebruikt voor het uitvoeren van zijn verplichtingen jegens de Koper; uitoefening van één of meer 
rechten door derde partijen ten opzichte van de Koper met betrekking tot het niet voldoen van de 
Koper aan zijn verplichtingen conform een overeenkomst met deze derde partij betreffende de 
levering van de producten; overheidsregelgeving of beschikkingen die het gebruik van de 
geleverde of de te leveren producten verbieden of beperken; staking of uitsluiting; ziekte van 
personeel; transportproblemen; beperkingen/verboden voor import en/of export; het niet of niet 
tijdig uitvoeren van werkzaamheden door leveranciers van Topcon; ontwrichting van het 
productieproces van de producten; natuur- of kernrampen; oorlog, oorlogsdreiging; nalatigheid 
door Topcon met uitzondering van opzettelijke of grove nalatigheid, en andere omstandigheden 
die buiten de redelijke controle van Topcon vallen. 

 
ARTIKEL 18 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
 

18.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder “IE Rechten” verstaan alle 
patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsmerkregistraties, ontwerpen, 
bedrijfsnamen, auteursrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, morele rechten, 
uitvindingen, vertrouwelijke informatie, knowhow en andere (bestaande of toekomstige) 
intellectuele eigendomsrechten en belangen, al dan niet geregistreerd, in eigendom van Topcon 
of door Topcon of (een van)haar groepmaatschappijen onder licentie verkregen van een derde 
partij en gerelateerd aan of belichaamd in de producten of enige andere materialen verschaft 
door Topcon. De Koper en/of Gebruiker erkent hierbij dat de IE Rechten eigendom zijn en blijven 
van Topcon,  haar groepsmaatschappijen of de relevante derde partijen van wie Topcon of haar 
groepsmaatschappijen een licentie heeft verkregen om de IE rechten te gebruiken. 

 
18.2 Topcon verleent aan de Koper een herroepelijk, royalty-vrij en niet-exclusief recht om gebruik te 

maken van de IE rechten, onder de voorwaarden dat (i) dit toegestaan is volgens de 
overeengekomen licentievoorwaarden tussen Topcon en derde partijen, (ii) de licentie verkregen 
van een derde partij rechtsgeldig is, en/of (iii) Topcon beschikkingsbevoegd is ten aanzien van 
de IE rechten van deze derde partijen (de “IE Rechten Licentie”). De IP Rechten Licentie wordt 

alleen verleend aan de Koper in verband met het normale gebruik door de Koper van de door de 
Koper gekochte producten van Topcon, voor zover toegestaan onder deze Algemene 
Voorwaarden en/of een aanvullende distributieovereenkomst tussen Topcon en de Koper. De 
Koper mag geen sub-licentie ten aanzien van de IE Rechten Licentie verlenen aan een andere 
partij zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Topcon. Topcon behoudt zich het recht 
voor om de voorwaarden en inhoud van de IE Rechten Licentie op elk gewenst moment aan te 
passen. Alle materiele aanpassingen zullen op de Site gepubliceerd worden. 

 
18.3 De Koper zal de IE Rechten gebruiken in overeenstemming met de door Topcon bij de producten 

geleverde gebruikersrichtlijnen of andere schriftelijke instructies. Enig gebruik van de IE Rechten 
door de Koper zal aangeven dat Topcon de eigenaar of licentiehouder van de IE Rechten is. Elk 
gebruik van de IE Rechten en daaraan verbonden goodwill komt ten goede van Topcon. Op 
verzoek van Topcon zal de Koper een voorbeeld van alle productverpakkingen en advertenties 
die gebruik maken van de IE Rechten aan Topcon verschaffen ter verificatie dat het gebruik van 
de IE Rechten door de Koper in lijn is met de door Topcon bij de producten geleverde 
gebruikersrichtlijnen en andere schriftelijke instructies. 

 
18.4 De Koper en/of Gebruiker zal zich weerhouden van (i) het betwisten van het belang van Topcon 

of de relevante derde partijen met betrekking tot de IE Rechten, of de geldigheid daarvan, en (ii) 
het verkrijgen van enig recht, aanspraak of belang in en op de IE Rechten. De Koper en/of 
Gebruiker zal te allen tijde het volledige eigendomsrecht van Topcon met betrekking tot, of de 
licentie om gebruik te maken van, alle IE Rechten erkennen, respecteren en beschermen. De 
Koper en/of Gebruiker zal geen IE Rechten of symbolen aanvragen en/of registreren die enige IE 
Rechten behelzen of vergelijkbaar zijn met enige IE Rechten.  

 
18.5 De Koper en/of Gebruiker mag geen inbreuk maken op de IE Rechten verbonden met productie, 

ontwerp, het merk en verpakking van enig Topcon product gekocht door de Koper of waarvoor 
op de Site reclame wordt gemaakt en ook geen veranderingen aanbrengen aan de producten die 
door Topcon worden geleverd, tenzij de aard van de geleverde producten anderszins vereist. Het 
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gebruik van de Site bevat geen licentie voor het gebruik op enige manier van enig IE Recht dat 
eigendom is van Topcon of van haar licentiegevers.  

 
18.6 Topcon behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de IE rechten te wijzigen of om 

alternatieve merken te vervangen door een of alle IE Rechten.  
 
18.7 De Koper en/of Gebruiker mag geen gebruik maken van handelsmerken, dienstmerken, 

handelsnamen, en handelsmerkregistraties met betrekking tot de producten (anders dan de IE 
Rechten) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topcon, welke naar Topcon’s eigen 
discretie wordt verleend of onthouden.  

 
18.8 Alle inhoud, ontwerpen, tekst, graphics, softwaretoepassingen, onderliggende bron codes en 

andere grafische constructies samen met de samenstelling (bedoeld wordt de verzameling, 
constructie en montage) van alle inhoud op de Site vallen onder het auteursrecht van Topcon of 
haar licentiegevers, indien van toepassing. Elk gebruik van de inhoud van de Site, waaronder 
begrepen, maar niet beperkt tot, de reproductie, aanpassing, distributie, verzending, en/of 
herpublicatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Topcon is strikt verboden. U 
bent ook niet gerechtigd tot het maken en/of publiceren van uw eigen databank die de 
eigenschappen heeft van aanmerkelijke delen van de Site zonder Topcon’s voorafgaande 
schriftelijke toestemming.  

 
18.9 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder  “Software” verstaan 

software die gebruikt wordt in verband met of belichaamd in de producten, en die in eigendom is 
van, of onder licentie verschaft is aan of anderszins wordt gebruikt door Topcon, of een van haar 
groepsmaatschappijen, inclusief alle bijbehorende documentatie en/of materialen. De Koper 
erkent hierbij dat de Software het eigendom is en zal blijven van Topcon, haar 
groepsmaatschappijen en de relevante derde partijen waarvan Topcon of de aan haar 
verbonden ondernemingen een gebruikerslicentie hebben verkregen. Topcon behoudt het recht 
voor om te allen tijden de Software wijzigen. 

 
18.10 Topcon verleent aan de Koper een herroepelijk, royalty-vrij en niet-exclusief recht om gebruik te 

maken van  de Software, onder de voorwaarden dat (i) dit toegestaan is volgens de 
overeengekomen licentievoorwaarden tussen Topcon en derde partijen, (ii) de licentie verkregen 
van een derde partij rechtsgeldig is, en/of (iii) Topcon beschikkingsbevoegd is ten aanzien van 
de Software van deze derde partijen (de “Software Licentie”). De Software Licentie wordt alleen 

verleend aan de Koper in verband met het normale gebruik door de Koper van de gekochte 
producten door de Koper van Topcon, voor zover toegestaan onder deze Algemene 
Voorwaarden en/of een aanvullende distributieovereenkomst tussen Topcon en de Koper. De 
Koper mag geen sub-licentie ten aanzien van de Software Licentie verlenen aan een andere 
partij zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Topcon. Topcon behoudt zich het recht 
voor om de voorwaarden en inhoud van de Software Licentie op elk gewenst moment aan te 
passen. Alle materiele aanpassingen zullen op de Site gepubliceerd worden.  

 
18.11 De Koper en/of Gebruiker zal zich weerhouden van (i) het betwisten van het belang van Topcon 

of de relevante derde partijen met betrekking tot de Software, of de geldigheid daarvan, en (ii) 
het verkrijgen van enig recht, aanspraak of belang in en op de Software. De Koper en/of 
Gebruiker zal te allen tijde het volledige eigendomsrecht van Topcon met betrekking tot, of de 
licentie om gebruik te maken van, de Software erkennen, respecteren en beschermen. De Koper 
en/of Gebruiker zal geen Software of enige andere software aanvragen en/of registreren die 
wezenlijk overeenkomt met de Software. 

 
18.12 De Koper en/of Gebruiker erkennen en aanvaarden dat in het geval dat een door een derde partij 

aan Topcon verleende licentie om gebruik te maken van de IE Rechten of Software om enige 
reden eindigt of ophoudt te bestaan, dit kan resulteren in de (onmiddellijke) beëindiging van de 
door Topcon aan de Koper verleende IE Rechten Licentie of de Software Licentie . Topcon zal 
niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en 
uitgaven (inclusief advieskosten) geleden en/of gemaakt of zal worden geleden en/of gemaakt 
door de Koper als gevolg van het beëindigen van de IE rechten Licentie of de Software Licentie. 

 
18.13 Topcon behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen indien de Koper, 

Gebruiker en/of enige andere partij een bepaling van dit Artikel 18 schendt.  
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ARTIKEL 19 –  TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTBANK 
 

19.1 Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsrelaties tussen u en Topcon. De bepalingen van 
het Weens Koopverdrag (1980) zijn niet van toepassing op de rechtsrelatie tussen u en Topcon. 

 
19.2 Alle geschillen die uit of met betrekking tot (de nakoming van) enige overeenkomst tussen u en 

Topcon voortvloeien, en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zullen 
worden gebracht voor de exclusieve competentie van de rechtbank te Rotterdam, Nederland. 
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VOOR KENNISNAME EN AKKOORD:  

 

KOPER 

 

______________________________ 

Naam:  

Datum: 
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ANNEX A 
 
 

Garantie op producten en systemen van Topcon Positioning en Sokkia  

 

 

1. De garantie ten aanzien van gebreken aan accu’s, opladers, kabels, ventielen en slangen van 

Topcon of Sokkia bedraagt 90 dagen.  

 

2. Reguliere aanpassingen, verzendkosten van en naar de reparatiefaciliteiten van de Koper, 

alsmede alle gemaakte arbeids- of reiskosten voor het ter plaatste verwijderen en vervangen 

van onderdelen vallen niet onder de garantie.  

 

3. Gebreken en schade veroorzaakt door externe invloeden zoals het (laten) vallen van het 

product, misbruik of foutieve afstelling vallen niet onder de garantie.  

 

4. In het geval dat er gebruik wordt gemaakt van eigen componenten (kabels, etc.), behouden 

Topcon Europe Positioning B.V. en Sokkia Europe B.V. zich het recht voor om garanties te 

beëindigen, en zijn voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik 

van de niet door Topcon Sokkia verschafte onderdelen, dit naar eigen discretie van Topcon 

Europe Positioning B.V. en Sokkia Europe B.V.  

 

5. Gedurende de garantieperiode zullen Topcon Europe Positioning B.V. en Sokkia Europe B.V., 

naar eigen discretie, producten kosteloos repareren of vervangen. 
 


