Algemene voorwaarden
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Werkingssfeer en geldigheid
Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de uitvoering, inhoud en toepassing van overeenkomsten inzake verleende
diensten uit hoofde van een overeenkomst met betrekking tot werkzaamheden, diensten, licenties, verkoop- en/of huurrecht op het
gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) tussen Ascom en Cliënt.
Deze AV zijn bindend voor de door Ascom ingediende offerte en zijn van toepassing op de daaruit voortvloeiende order nadat de
order is geplaatst. Bepalingen die niet zijn inbegrepen in deze AV maar om welke door Cliënt wordt verzocht, zijn uitsluitend
rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door Ascom.
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Geldigheidsduur van de offerte
Ingeval er in offertes geen andere einddatum is bepaald, blijft Ascom aan haar offerte gebonden tot dertig dagen na de datum van
afgifte van de offerte in kwestie.
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Plaatsing van orders
Een offerte is geaccepteerd indien deze schriftelijk is bevestigd door Cliënt. Beide partijen moeten schriftelijk overeenstemming
bereiken over door Cliënt verlangde wijzigingen van de offerte van Ascom.
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Uiterste termijnen
Ascom verbindt zich tot naleving van de uiterste termijnen die in de overeenkomst zijn vastgelegd, op voorwaarde dat Cliënt op zijn
beurt zijn contractuele verplichtingen (betalingsvoorwaarden, voorlopige verplichtingen, etc.) nakomt.
De uiterste termijnen worden op passende wijze verlengd ingeval zich belemmeringen voordoen waarop Ascom geen invloed heeft,
zoals natuurrampen, mobilisatie, oorlog, oproer, epidemieën, stakingen of maatregelen van overheidswege.
De uiterste termijnen worden eveneens verlengd ingeval Ascom de informatie die benodigd is voor de uitvoering van de order niet
tijdig ontvangt, of ingeval Cliënt achteraf wijzigingen doorvoert die tot vertragingen leiden.
In geval van vertraagde levering is Cliënt niet gerechtigd de overeenkomst te herroepen. Recht op schadevergoeding wordt bepaald
in overeenstemming met Artikel 15.
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Nakoming van de overeenkomst
Omvang van de levering/diensten
De exacte omvang en uitvoering van de levering of diensten worden in detail beschreven in de offerte en daarbij behorende bijlagen.
Wijzigingen van de offerte en daarmee samenhangende kostenstijgingen of kostendalingen, of aanpassing van de uiterste termijnen,
moeten schriftelijk worden overeengekomen.
Plaats van uitvoering
Tenzij anders is overeengekomen, is de plaats van uitvoering voor Ascom en Cliënt het adres van de statutaire plaats van vestiging
van Ascom.
Ingeval Ascom ook de verantwoordelijkheid voor respectievelijk de montage en de installatie op zich heeft genomen, zal de plaats van
installatie uitsluitend als de plaats van uitvoering worden beschouwd voor zover dit de verplichtingen betreft die met de installatie
samenhangen.

5.2
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Verplichting tot samenwerking
Cliënt is verplicht tot samenwerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Cliënt dient met name zorg te dragen voor het beschikbaar
stellen van voldoende naar behoren gekwalificeerd personeel voor de tijdige uitvoering van alle diensten die door hem in verband met
de overeenkomst moeten worden verleend en voor het tijdig aan Ascom ter beschikking stellen van de vereiste informatie. Eventueel
noodzakelijke training van het personeel van Cliënt valt onder verantwoordelijkheid van Cliënt.
Cliënt verbindt zich tot het zelfstandig en tijdig ter beschikking stellen van de volledige en juiste informatie en documenten die
benodigd zijn voor de diensten van Ascom.
Ingeval Ascom bij Cliënt op locatie werkzaamheden verricht, zal laatstgenoemde passende werkruimten en kantoordiensten ter
beschikking stellen en het personeel van Ascom voorzien van de noodzakelijke toegang tot de computer- en communicatiesystemen,
daarbij inbegrepen toegang tot zowel hardware als software, toegang tot zijn eigen personeel dat verantwoordelijk is voor de verlening
van diensten en toegang tot de documentatie en andere materialen van Cliënt voor zover Ascom deze nodig heeft voor de verlening
van haar diensten. Verdere verplichtingen tot samenwerking die op Cliënt rusten, kunnen worden opgenomen in de offerte of
individuele overeenkomst.
Ingeval Cliënt verzuimt om in overeenstemming met de overeenkomst diensten, informatie, materialen, testgegevens of
toegangsautorisaties voor systemen en benodigde werkruimten, etc. ter beschikking te stellen, is Ascom gerechtigd de door haar te
ontvangen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen, met name wat betreft vaste prijzen of prijsramingen. Overeengekomen
uitvoeringsdata zullen dienovereenkomstig op passende wijze worden uitgesteld.
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Softwarelicenties / immateriële eigendomsrechten
Software van Ascom, software van derden, documentatie, interfaces, content en data, ongeacht of deze zijn voorgeïnstalleerd op
hardware van Ascom of deze zich bevinden op schijf, in een alleen-lezen geheugen of op andere media dan wel in enige andere vorm
worden geleverd (hierna tezamen te noemen de “Software van Ascom) worden aan Cliënt in licentie gegeven uit hoofde van een
afzonderlijke Licentieovereenkomst die integraal deel uitmaakt van deze AV. In geval van discrepanties tussen deze AV en de
Licentieovereenkomst prevaleert de Licentieovereenkomst wat betreft de Software van Ascom. Alle overige rechten, met name
auteursrechten en alle daarmee samenhangende eigendomsrechten, blijven onvoorwaardelijk eigendom van Ascom of – in het geval
van software van derden – van de fabrikant in kwestie.
Hetzelfde geldt voor al het andere werk dat wordt geproduceerd met behulp van de Software van Ascom (evaluaties,
programmadocumentatie en dergelijke, hetzij in schriftelijke vorm, hetzij in machineleesbare vorm).

8
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Prijzen en betalingsvoorwaarden
Prijzen
Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle genoemde prijzen uitsluitend netto prijzen in de lokale valuta exclusief belasting
toegevoegde waarde (BTW).
Prijswijzigingen
De door Ascom uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende staat van de apparatuur. Extra leveringen
of diensten als gevolg van ruimtegebrek of incompatibele hardware- en softwarestatus zullen afzonderlijk aan Cliënt worden
gefactureerd. In de prijsstelling van de offerte wordt uitgegaan van conversie- en aanpassingswerkzaamheden tijdens normale
werktijden van Ascom. Ingeval de apparatuur in het verband met de werkzaamheden moet worden afgesloten, zullen de
werkzaamheden op reguliere lokale werkdagen (maandag t/m vrijdag) vóór uiterlijk 18:00 uur worden uitgevoerd tegen de
aangeboden prijs. Voor werkzaamheden die na die tijd, ‘s nachts of op zaterdag en zondag worden uitgevoerd, gelden de prijzen
conform de alsdan van kracht zijnde dienstenprijslijst van Ascom.
Speciale kosten en uitgaven
De aangeboden prijzen zijn exclusief speciale kosten die zich voordoen als gevolg van buitengewone lokale omstandigheden of
ongebruikelijke wensen van de Cliënt waarvan Ascom niet in kennis is gesteld. Reistijd wordt in rekening gebracht als werktijd. Op
reis- en maaltijdkosten, overnachtingen, reizen in het buitenland en werkzaamheden buiten de officiële werktijden zijn de
supplementen zoals vervat in de alsdan van kracht zijnde dienstenprijslijst van Ascom van toepassing.
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8.4

Betalingsvoorwaarden / betalingsverzuim
 Tenzij anders is overeengekomen, moet Cliënt iedere factuur van Ascom binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen in
overeenstemming met het contractueel overeengekomen betalingsschema.

Ook indien sprake is van claims onder garantie of indien leveringen of diensten zijn vertraagd als gevolg van redenen
waarvoor Ascom niet verantwoordelijk kan worden gesteld, dient Client de betalingsvoorwaarden na te leven.

Ingeval Cliënt verzuimt op de overeengekomen vervaldata te betalen is hij, zonder dat daartoe enige
aanmaning/ingebrekestelling is vereist, gehouden achterstandsrente te betalen vanaf de vervaldatum. Het rentetarief is 5%.
Ascom behoudt zich het recht voor aanvullende schadevergoeding te eisen.
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Eigendomsvoorbehoud
Het geleverde blijft eigendom van Ascom totdat de overeengekomen prijs, met inbegrip van alle extra kosten en rente, is betaald. Tot
die tijd mag het geleverde niet zonder toestemming worden bezwaard, verkocht of verhuurd. Voorts komt Cliënt overeen om Ascom
onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van iedere wijziging van zijn vestigings- of kantooradres of ingeval derden rechten doen
gelden op het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is.
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10.1

Acceptatie
Acceptatietest
In geval van geleverde werkzaamheden zal Ascom Cliënt middels een acceptatietest bewijs leveren van de voltooiing van de
werkzaamheden. Ten aanzien van definieerbare en onafhankelijk bruikbare delen van de werkzaamheden kan Ascom de uitvoering
van gedeeltelijke acceptatietests noodzakelijk achten. In dat geval worden de werkzaamheden van het gehele project geacht
geaccepteerd te zijn op grond van de laatste gedeeltelijke acceptatie (definitieve acceptatie). De uitkomst van de definitieve
acceptatietest laat de uitkomst van eerder uitgevoerde gedeeltelijke acceptatietests onverlet.
Gereedheid voor acceptatie
Na voltooiing van de werkzaamheden zal Ascom Cliënt laten weten dat alles gereed is voor acceptatie. Uiterlijk één week na
ontvangst van deze kennisgeving zal Cliënt de acceptatietest uitvoeren.
Foutklassen
Ter zake van de acceptatie zijn de volgende foutklassen vastgesteld:
Foutklasse 1
Gebruik voor het overeengekomen doel (economisch redelijk gebruik) is onmogelijk of wordt op onaanvaardbare wijze beperkt door
de fouten in kwestie.
Foutklasse 2
Gebruik voor het overeengekomen doel is in beperkte mate mogelijk.
Foutklasse 3
Gebruik voor het overeengekomen doel is niet beperkt of slechts in onbeduidende mate beperkt door de fouten in kwestie.
De definitieve categorisering van de fouten in kwestie in een van de bovengenoemde Foutklassen zal door partijen in onderling
overleg worden
vastgesteld. Er moet worden aangegeven of de fout een afwijking van de overeengekomen prestatiespecificaties behelst of een
aanpassingsverzoek van de zijde van Cliënt is. Fouten in Foutklasse 1 zijn “belangrijke afwijkingen”. Fouten in Foutklasse 2 en 3 zijn
“onbelangrijke
afwijkingen”. Onbelangrijke afwijkingen geven Cliënt niet het recht om acceptatie te weigeren. Zij zullen door Ascom ingevolge de
garantie worden
verholpen conform een gezamenlijk vast te stellen tijdsschema.
Akkoordverklaring acceptatie
Cliënt verklaart zich akkoord middels medeondertekening van het acceptatierapport en in de volgende gevallen:
- productief gebruik van geleverde diensten door Cliënt wordt in ieder geval en zonder dat daarvoor een acceptatierapport is
vereist als acceptatie beschouwd;
- ingeval Cliënt om redenen die niet zijn toe te schrijven aan Ascom weigert mee te werken aan een acceptatie of weigert een
acceptatietest uit te voeren, kan Ascom een respijtperiode van vijf werkdagen toestaan. Ingeval er in deze periode geen
acceptatie plaatsvindt, dan worden de geleverde werkzaamheden eveneens geacht te zijn geaccepteerd zonder dat daarvoor
een acceptatierapport is vereist.
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Geheimhouding
Partijen verbinden zich ertoe geen misbruik te maken van vertrouwelijke informatie, technische documenten, monsters,
procesbeschrijvingen of gegevens waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennisnemen, en deze niet openbaar te maken aan
derden en daartoe op geen enkele wijze toegang te verlenen.
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12.1

Garantie
Algemeen
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing voor zover daarvan in deze AV niet wordt afgeweken. Op producten en software
gefabriceerd door derden kunnen andere garantiebepalingen van toepassing zijn. Cliënt accepteert de garantiebepalingen van de
fabrikanten in kwestie.
Garantiedekking
Ascom geeft de exclusieve garantie dat de producten de kenmerken hebben die schriftelijk zijn overeengekomen. Daarnaast wordt
geen enkele garantie gegeven.
Schaden of fouten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of behandeling, onoordeelkundig of onbevoegd ingrijpen,
natuurlijke slijtage, gebrekkig onderhoud of enige andere reden waarvoor Ascom niet verantwoordelijk is, vallen niet onder de
garantie. Garanties met betrekking tot bedrijfsmiddelen en verbruiksmaterialen, zoals batterijen en accu’s, zijn uitgesloten. De garantie
komt tevens te vervallen ingeval Cliënt of derden zonder schriftelijke toestemming van Ascom wijzigingen aanbrengen of reparaties
uitvoeren of ingeval Cliënt verzuimt onmiddellijk passende maatregelen te nemen om de schade of fout te minimaliseren.
De garantie biedt geen dekking voor programmafouten die te wijten zijn aan omstandigheden waarvoor Ascom niet verantwoordelijk is
zoals, in het bijzonder, manipulatie van de Software van Ascom door Cliënt of een derde, de invloed van onderdelen van derden of
van systemen en programma’s die niet door Ascom zijn geleverd, en bedieningsfouten door Cliënt of een derde.
Ascom geeft geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties en alle andere garanties zijn uitdrukkelijk uitgesloten, met inbegrip
van garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald of speciaal doel.
Garantietermijnen
De garantietermijn voor hardware is twaalf maanden gerekend vanaf de datum van levering of (ingeval installatie of acceptatie is
overeengekomen) gerekend vanaf de datum van installatie of acceptatie. De garantietermijn voor de Software van Ascom is 90
dagen. Mogelijk zijn er kortere termijnen van toepassing op producten en software die door derden zijn gefabriceerd.
Claims onder garantie
Ingeval er geen speciale acceptatieprocedure is overeengekomen, moet Cliënt het bestelde binnen 14 dagen na levering testen. In
geval van installatie door Ascom neemt deze termijn een aanvang na voltooiing van de installatie. Cliënt moet Ascom onmiddellijk in
kennis stellen van geconstateerde gebreken of fouten. Het foutenrapport moet vergezeld gaan van naar behoren gedetailleerde
documentatie.
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Ingeval Cliënt verzuimt de tests uit te voeren en/of kennisgeving te doen, wordt ervan uitgegaan dat de producten foutloos
functioneren en dat de levering is goedgekeurd. Ingeval zich gedurende de garantietermijn gebreken of fouten voordoen en deze tijdig
schriftelijk worden gemeld, zullen deze worden verholpen of zal het gebrekkige product worden vervangen door een vergelijkbaar
product, zulks naar keuze van Ascom. Annulering of korting is uitgesloten. Vervangen onderdelen worden eigendom van Ascom.
Cliënt moet Ascom een redelijke termijn gunnen voor het verhelpen van de gebreken.
Op locatie gemaakte kosten en verpakkings- en leveringskosten zijn voor rekening van Cliënt. Materiaalkosten, arbeidskosten en
retourneringskosten zijn voor rekening van Ascom. In geval van softwaregebreken zijn de retourneringskosten van de gecorrigeerde
softwareversie voor rekening van Ascom. Cliënt is verantwoordelijk voor alle bij Cliënt op locatie gemaakte kosten (bv. voor
installeren, kopiëren en downloaden).
Ingeval tijdens het verhelpen van het gebrek mocht blijken dat er in feite geen sprake is van een garantieaanspraak, zullen alle kosten
aan Cliënt in rekening worden gebracht in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de alsdan van kracht zijnde
dienstenprijslijst van Ascom.
Claims onder garantie worden binnen een redelijke termijn verwerkt op reguliere werkdagen gedurende de normale openingstijden
van Ascom. Verlengde garantietermijnen en verlengde bereikbaarheids- en reactietermijnen kunnen in afzonderlijke
onderhoudscontracten worden overeengekomen. Bestaande hardware en software die om investeringsredenen worden hergebruikt of
in gebruik gehouden, vallen niet onder deze garantie.
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Onderhoud
Tenzij er een specifiek servicecontract is afgesloten, is Ascom niet gehouden de hardware en software te onderhouden.
Ingeval er een servicecontract bestaat, komt Ascom overeen om het gehele systeem of subsysteem te onderhouden in
overeenstemming met de contractueel vastgelegde voorwaarden.
De garantie op vervangen onderdelen wordt beheerst door de voorwaarden van het servicecontract.
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Beoogd gebruik van Ascom Unite Connect for Patient Monitoring (Cardiomax)
Het beoogde gebruik (‘Intended use’) van de Ascom Unite Connect for Patient Monitoring (Cardiomax) is gebruik als interface met
klinische systemen voor het doorsturen van informatie in verband met een specifieke gebeurtenis naar het/de aangewezen
beeldscherm(en). Voor medische, “near real-time” alarmeringssystemen is de Ascom Unite Connect for Patient Monitoring
(Cardiomax) bedoeld als een parallel, redundant, meldmechanisme dat zorgprofessionals attendeert op bepaalde gebeurtenissen
waarbij medische zorg is vereist. Ascom Unite Connect for Patient Monitoring (Cardiomax) heeft geen wijzigingen tot gevolg in het
functioneren van de primaire medische apparaten en daarmee samenhangende alarmmeldingen.
De Ascom Unite Connect for Patient Monitoring (Cardiomax) is bedoeld voor gebruik als secundair alarm. Het is geen vervanging voor
de primaire alarmfunctie van de monitor.
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Aansprakelijkheid
Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Ascom, in welke juridische hoedanigheid dan ook, voor
materiële schade en zuiver financiële schade, waarvan bewezen is dat deze is veroorzaakt door Ascom als onmiddellijk en direct
gevolg van niet- nakoming is (met inbegrip van contractuele boetes) beperkt tot 100% van de overeengekomen totale vergoeding
zoals bepaald in de desbetreffende overeenkomst of € 200.000, naargelang welk bedrag het hoogste is. Ascom aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade zoals winstderving, misgelopen besparingen, extra kosten die door
Cliënt zijn gemaakt, claims van derden, etc. De aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel (met inbegrip van overlijden) is onbeperkt.
Ingeval de bepalende voorwaarden van een derde-fabrikant een verdergaande beperking van de aansprakelijkheid voorschrijven, is
de aansprakelijkheid van Ascom met betrekking tot de producten in kwestie beperkt tot de aansprakelijkheid van desbetreffende
fabrikant. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt zorg te dragen voor een adequate back-up van de gegevens en programma’s die
op zijn apparatuur zijn opgeslagen. Derhalve kan Ascom niet aansprakelijk worden gesteld ingeval, bijvoorbeeld als gevolg van
reparatiewerkzaamheden, gegevens of programma’s die zich op de apparatuur bevinden beschadigd raken of verloren gaan.
Ingeval de werkzaamheden die door Ascom worden uitgevoerd vereisen dat de apparatuur wordt afgesloten, is Cliënt
verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor het veiligstellen van zijn informatie en
alarmprocessen. Ascom kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er gedurende een dergelijke systeemonderbreking
bijvoorbeeld een alarm niet wordt doorgegeven.
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Overdracht van rechten en verplichtingen
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ascom is Cliënt niet gerechtigd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de
contractuele relatie tussen Cliënt en Ascom over te dragen.
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Ongeldigheid
Ongeldigheid van individuele bepalingen van deze AV of bepalingen in documenten waarnaar in deze AV wordt verwezen, laat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich tot het vervangen van ongeldige bepalingen door nieuwe
bepalingen die het economisch doel van de overeenkomst zo dicht mogelijk benaderen.
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Beëindiging van de overeenkomst
Ascom is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst om gewichtige redenen schriftelijk te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor
schade en om de reeds verleende diensten in rekening te brengen. Ascom is met name gerechtigd de overeenkomst te beëindigen:
- ingeval een verzuim van Cliënt in de nakoming van een bepaalde verplichting als substantiële contractbreuk kan worden
aangemerkt;
- ingeval Cliënt verzuimt binnen de door Ascom gedefinieerde termijn de prijs te betalen of de goederen te accepteren dan wel ingeval
Cliënt verklaart niet voornemens te zijn zulks binnen de gedefinieerde termijn te doen;
- ingeval blijkt dat Cliënt een belangrijk deel van zijn verplichtingen niet zal nakomen als gevolg van ernstig onvermogen om de
overeenkomst na te komen of betaling te verrichten, of
- ingeval reeds vóór de vastgelegde datum voor uitvoering van de overeenkomst duidelijk wordt dat Cliënt significante contractbreuk
zal plegen.
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Bevoegde rechter en toepasselijk recht
De rechtsgeldigheid, interpretatie en tenuitvoerlegging van de overeenkomst worden beheerst door het volgende recht:
Benelux: Ingeval de hoofdvestiging van Cliënt in Nederland of België is gevestigd, is op de juridische relatie tussen Ascom en Cliënt
Nederlands recht van toepassing (onder uitsluiting van het conflictenrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag; CISG)). Bevoegde rechter is de rechter te
Utrecht.
Duitsland: Ingeval de hoofdvestiging van Cliënt in Duitsland is gevestigd, is op de juridische relatie tussen Ascom en Cliënt Duits recht
van toepassing (onder uitsluiting van het conflictenrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag; CISG)). Bevoegde rechter is de rechter te
Frankfurt am Main.
Noordse regio: Ingeval de hoofdvestiging van Cliënt in Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken of de Baltische Staten (Estland,
Letland en Litouwen) is gevestigd, is op de juridische relatie tussen Ascom en Cliënt Zweeds recht van toepassing (onder uitsluiting
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van het conflictenrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag; CISG)). Bevoegde rechter is de rechter te Göteborg.
Noord-Amerika: Ingeval de hoofdvestiging van Cliënt in Noord-Amerika is gevestigd, is op deze Overeenkomst het interne recht van
de Staat North Carolina van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing, zoals volledig tenuitvoergelegd in de Staat en zonder
toepassing van de beginselen van conflictenrecht, en zijn de Staats- en Federale Rechtbanken van North Carolina bij uitsluiting
bevoegd ter zake van alle vorderingen die zich in dezen voordoen. Partijen sluiten de toepassing van het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag; CISG)
uitdrukkelijk uit.
Verenigd Koninkrijk: Ingeval de hoofdvestiging van Cliënt in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, is op deze Overeenkomst Engels
recht van toepassing, zonder toepassing van de beginselen van conflictenrecht. Ascom en Cliënt onderwerpen zich aan de exclusieve
bevoegdheid van de Engelse rechter. Partijen sluiten de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag; CISG) uitdrukkelijk uit.
Rest van de wereld: Ingeval de hoofdvestiging van Cliënt is gevestigd in een ander land dan de hierboven genoemde landen is op de
juridische relatie tussen Ascom en Cliënt Zwitsers recht van toepassing (onder uitsluiting van het conflictenrecht en het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag;
CISG)). Bevoegde rechter is de rechter te Zürich. Ascom is tevens gerechtigd juridische stappen te ondernemen tegen Cliënt in zijn
plaats van vestiging. Ascom mag zich wenden tot een rechtbank met geschikte rechterlijke bevoegdheid voor een voorlopige
voorziening ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie.
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