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Document: Algemene voorwaarden van het Vertiv-partnerprogramma (“VVP-voorwaarden”) 

Datum: 31 juli 2020 

 

Algemene voorwaarden van het Vertiv-partnerprogramma 
(“Algemene Voorwaarden van het VPP”) 

 

1. De Reseller heeft deze Algemene Voorwaarden van het Vertiv Partnerprogramma (“Programma”) gelezen 
en begrepen en gaat ermee akkoord dat hij gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden, evenals aan het 
Programmabeleid en de procedures, die Vertiv kan implementeren of aanpassen en van tijd tot tijd aan de 
Reseller kan communiceren. De Reseller erkent dat alleen goedgekeurde bedrijven (“Reseller”) die Vertiv-
producten (“Producten”) doorverkopen aan eindgebruikers aan het Programma kunnen deelnemen. 

2. Bepaalde informatie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden van het VVP en het Programma, 
inclusief maar niet beperkt tot prijzen, is vertrouwelijk. Alle vertrouwelijke informatie (i) mag uitsluitend 
worden gebruikt voor het doel van het Programma, (ii) mag niet worden gebruikt om een andere reden of 
voor een ander doel, en (iii) mag aan niemand worden gedistribueerd, bekendgemaakt of verspreid door de 
Reseller met uitzondering van zijn werknemers en agenten die ervan op de hoogte moeten zijn, die 
rechtstreeks betrokken zijn bij het Programma, die op de hoogte zijn gebracht van de vertrouwelijke aard 
van de informatie en gebonden zijn aan een geheimhoudingsovereenkomst met verplichtingen die niet 
minder beperkend zijn dan die welke hierin worden vermeld. De Reseller dient redelijke maatregelen te 
nemen om de geheimhouding en het vermijden van openbaarmaking en onbevoegd gebruik van de 
vertrouwelijke informatie te beschermen. De Reseller mag geen vertrouwelijke informatie bekendmaken 
tijdens deelname aan het Programma en gedurende een periode van vijf (5) jaar daarna. De Reseller dient 
na beëindiging van zijn deelname aan het Programma het gebruik van vertrouwelijke informatie te stoppen 
en alle vertrouwelijke informatie die hij in zijn bezit heeft te retourneren. 

3. Het Programma omvat trainingsprogramma’s voor Resellers. De Reseller moet zijn werknemers die 
betrokken zijn bij de verkoop van Producten aanmoedigen om het trainingsmateriaal te gebruiken en de 
trainingsprogramma’s te voltooien. 

4. De Reseller begrijpt dat de duur van de deelname van de Reseller aan het Programma een periode van één 
(1) jaar is, die zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving automatisch door Vertiv en naar goeddunken 
van Vertiv kan worden verlengd. 

5. De Reseller neemt deel aan het Programma als reseller en mag alleen Producten kopen via Geautoriseerde 
Distributeurs. De meest recente lijst van Geautoriseerde Distributeurs bevindt zich op het Partner-portaal dat 
toegankelijk is via www.vertiv.com. De Reseller erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Reseller 
geen bevoegdheid heeft om producten rechtstreeks van Vertiv te kopen met het doel dergelijke producten 
door te verkopen. 

6. De Reseller kan, indien van toepassing, in aanmerking komen voor kortingsincentives of andere op dat 
moment geldende programma’s, zoals overeengekomen door Vertiv en naar eigen goeddunken van Vertiv. 

7. Vertiv behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van het VPP, het Programma of een 
onderdeel daarvan te wijzigen, aan te passen of te beëindigen, met inbegrip van het wijzigen van prijs- of 
kortingsincentives of andere programma’s, op elk moment en om welke reden dan ook, of zonder reden, na 
dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving aan de Reseller. De Reseller kan zijn deelname aan het 
Programma beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Vertiv, met inachtneming van een opzegtermijn 
van dertig (30) dagen. Indien de Reseller deze Algemene Voorwaarden van het VVP schendt, kan Vertiv zijn 
deelname aan het Programma onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving beëindigen. Indien de Reseller 
rechtstreeks biedt op een dienstenproject of Producten of hier een poging toe doet, in plaats van te handelen 
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als Vertiv-reseller, vormt een dergelijke handeling een schending van deze Algemene Voorwaarden van het 
VPP. 

8. Niets in deze Algemene Voorwaarden van het VPP weerhoudt Vertiv van de rechtstreekse marketing, 
verkoop, lease of onderhoud van Producten aan een klant. 

9. De Reseller erkent dat alle handelsnamen en handelsmerken van Vertiv (de “Handelsmerken”) geldig zijn 
en dat hij GEEN recht heeft op, of een belang heeft in Handelsmerken die het eigendom zijn van Vertiv. De 
Reseller stemt ermee in Vertiv te identificeren als de eigenaar van zijn handelsnamen en handels-
/dienstenmerken in alle promotiematerialen. Vertiv behoudt zich het recht voor om al het promotiemateriaal 
vooraf goed te keuren en/of af te keuren. 

10. Deze Algemene Voorwaarden van het VPP, met inbegrip van prijslijsten of planningen, offertes, 
bevestigingen en alle door specifieke verwijzing hierin of daarin opgenomen documenten, vormen de 
volledige en exclusieve verklaring van de voorwaarden van de overeenkomst die van toepassing zijn op het 
Programma. 

11. De Reseller: 

a. mag Vertiv of de Producten niet op een negatieve, misleidende of bedrieglijke manier 
vertegenwoordigen, hetgeen door Vertiv naar eigen goeddunken zal worden beoordeeld; 

b. dient zijn activiteiten in overeenstemming met de hoogste zakelijke normen uit te voeren; 

c. dient alle toepasselijke wetgeving en voorschriften na te leven en zal zich niet bezighouden met 
activiteiten die Vertiv of een van zijn aangesloten ondernemingen blootstellen aan een risico van sancties 
op grond van de op deze activiteiten toepasselijke wetgeving en voorschriften, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, het OESO-verdrag tegen omkoping, de 
Britse Bribery Act, de Braziliaanse anticorruptiewet en eventuele andere anticorruptiewetten van andere 
rechtsgebieden; 

d. mag Producten niet verkopen voor gebruik of handelen op een wijze die toegepast kan worden in relatie 
met nucleaire, chemische of biologische wapens, raketten of militaire activiteiten; 

e. mag Producten niet verkopen voor gebruik of handelen op een manier volgens welke deze Producten 
gebruikt kunnen worden in verband met medische, levensondersteunende en aanverwante 
toepassingen. In ieder geval stemt Reseller ermee in Vertiv in te lichten over alle volgende kopers of 
gebruikers en om Vertiv te beschermen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor claims, 
verliezen, aanklachten, uitspraken en schadevergoeding, inclusief incidentele en gevolgschade, 
voortvloeiend uit een dergelijk gebruik, ongeacht of de rechtsvordering gebaseerd is op een 
onrechtmatige daad, een contract of anderszins, waaronder een beschuldiging dat de aansprakelijkheid 
van Vertiv gebaseerd is op nalatigheid of risicoaansprakelijkheid. 

f. mag de Producten niet gebruiken voor nucleaire en gerelateerde toepassingen tenzij hij een vrijwaring 
heeft verkregen ten gunste van Vertiv die schriftelijk door Vertiv is goedgekeurd, voor elke vorm van 
nucleaire aansprakelijkheid van de eigenaar van de betreffende nucleaire faciliteit. Deze vereiste is van 
toepassing ongeacht of de Producten worden gebruikt in het “beperkingsgebied” van een nucleaire 
faciliteit of het conventionele gebied. Indien de Reseller niet aan deze clausule voldoet, vrijwaart en 
verdedigt hij Vertiv tegen claims, verliezen, rechtszaken, veroordelingen en schade, met inbegrip van 
incidentele schade, voortkomend uit het gebruik van de Producten in de specifieke nucleaire of 
aanverwante toepassing, ongeacht of de oorzaak van de actie gebaseerd is op een onrechtmatige daad, 
contract of anderszins, met inbegrip van aantijgingen dat de aansprakelijkheid van Vertiv gebaseerd is 
op nalatigheid of strikte aansprakelijkheid; 

g. mag geen acties ondernemen die, en zal stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn oprichters, 
aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en andere personen die namens 
hem werken in verband met deze Algemene Voorwaarden van het VPP (“Gerelateerde personen”) geen 
acties ondernemen op grond van deze Algemene Voorwaarden van het VPP die zouden kunnen leiden 
tot: 
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i. afwijking van Producten van de vermelde bestemming, eindgebruik of eindgebruiker; 

ii. wijziging of transformatie van de Producten voor andere toepassingen dan het eindgebruik dat aan 
Vertiv wordt gemeld; 

iii. gebruik, overdracht, vrijgave, export of wederuitvoer van Producten, technologie of informatie in 
strijd met de toepasselijke exportcontrole- en sanctiewetten en -voorschriften, of -bevelen, met 
inbegrip van die van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en het land van uitvoer, zoals 
deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, of de vereisten van licenties, autorisaties of 
uitzonderingen in verband met licenties in verband hiermee; of 

iv. voorbereiding van valse documenten of het doen van valse verklaringen; en 

h. zal al het Programmabeleid dat van toepassing is op de Reseller doornemen en naleven, met inbegrip 
van maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de Vertiv co-branding richtlijnendie beschikbaar zijn op het 
Partner-portaal dat toegankelijk is via www.vertiv.com, en al het andere beleid dat beschikbaar is op dat 
Partner-portaal. 

12. In het kader van de garanties en de vrijwaringen zoals uiteengezet in artikel 11: 

a. stemt de Reseller er hiermede mee in dat hij zich niet inlaat met activiteiten die Vertiv blootstellen aan 
een risico vaneen strafbaar feit op grond van de wetten en voorschriften van een betrokken rechtsgebied 
dat ongepaste betalingen verbiedt, waaronder, maar niet beperkt tot steekpenningen aan functionarissen 
van een overheid of een agentschap, orgaan of politieke subdivisie daarvan, aan politieke partijen of 
kandidaten voor een openbaar ambt of aan werknemers van klanten of leveranciers; en 

b. verklaart en garandeert de Reseller hiermede dat noch hij noch andere betrokken personen nu of 
gedurende de termijn van deze Overeenkomst zal handelen in een officiële hoedanigheid voor of 
namens, of nu of gedurende de termijn van deze Overeenkomst, een functionaris of werknemer is of 
wordt van een openbare internationale organisatie of overheid of een afdeling, agentschap, orgaan of 
politieke afdeling daarvan, of een functionaris van een politieke partij of een kandidaat voor een politiek 
ambt. 

13. De relatie tussen de Reseller en Vertiv is die van onafhankelijke opdrachtnemers, en niet van opdrachtgever 
en agent, of joint venture, of partnerschap en de Reseller noch Vertiv is bevoegd om namens de andere 
partij enige verplichting, expliciet of impliciet, te creëren of te veronderstellen, noch om op te treden als, of 
beweren op te treden als agent of wettelijke vertegenwoordiger van de andere partij, voor enig doel. 

14. De rechtskeuze is als volgt:  

a.  Voor transacties met Resellers die zijn gevestigd in een land waar Vertiv een vestiging heeft, zijn op 
deze VPP-voorwaarden de wetten van toepassing van het land waar Vertiv een vestiging heeft via een 
rechtbank met een wettige locatie en jurisdictie. 

b.  Voor transacties in landen waar Vertiv geen vestiging heeft en met Resellers die gevestigd zijn in: 

i. Zuid-Amerika, is op deze algemene VPP-voorwaarden Chileens recht van toepassing via een 
rechtbank met wettelijke locatie en jurisdictie. 

ii. Centraal-Amerika, is op deze algemene VPP-voorwaarden Mexicaans recht van toepassing via een 
rechtbank met wettelijke locatie en jurisdictie. 

iii. Noord-Amerika, is op deze algemene VPP-voorwaarden Amerikaans recht van toepassing via een 
rechtbank met wettelijke locatie en jurisdictie. 

iv. Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is op deze algemene VPP-voorwaarden Brits recht van 
toepassing via een rechtbank met wettelijke locatie en jurisdictie. 

v. Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, is op deze algemene VPP-voorwaarden Singaporees recht van 
toepassing via een rechtbank met wettelijke locatie en jurisdictie. 

14. De door deze Algemene Voorwaarden van het VPP aan de Reseller verleende rechten zijn persoonlijk, tenzij 
hierin specifiek anders aangegeven, en geen van de in dit verband aan de Reseller verleende rechten of 
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verplichtingen mogen worden gesublicentieerd, toegewezen of anderszins overgedragen zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertiv, welke door Vertiv naar eigen goeddunken kan worden 
verleend of afgewezen. Alle bepalingen die door hun aard zijn bedoeld om van kracht te blijven, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot vertrouwelijkheidsverplichtingen, blijven na beëindiging van de Overeenkomst van 
kracht. 

15. Andere incentive- of ondersteuningsprogramma’s en -beleid kunnen naar goeddunken van Vertiv 
afzonderlijk worden geïntroduceerd, beheerd, uitgevoerd en opgelegd. Vertiv behoudt zich het recht voor 
prijzen of productondersteuning aan te passen na kennisgeving aan de Reseller (met inbegrip van online 
prijskennisgeving). 

16. Naleving van wetgeving/belangenverstrengeling. 

a. Het is begrepen en overeengekomen dat Vertiv het recht heeft om, naar eigen goeddunken, deze 
Algemene Voorwaarden van het VPP bekend te maken (en deze van tijd tot tijd te wijzigen), inclusief 
zonder beperking in rekening gebrachte bedragen, verleende kortingen en betaalde commissies uit 
hoofde hiervan, aan agentschappen van de Amerikaanse overheid of aan agentschappen van andere 
toepasselijke overheden, of aan andere personen met wie Vertiv zakendoet. 

b. De Reseller zal voldoende gedetailleerd reageren op elk verzoek van Vertiv, zijn externe auditors of zijn 
juridisch adviseur met betrekking tot de naleving door de Reseller van deze Algemene Voorwaarden van 
het VPP, met inbegrip van het toestaan van het inspecteren van zijn administratie en dossiers op een 
redelijke termijn na een redelijk verzoek door Vertiv of een persoon die hiertoe wordt aangewezen. 

c. In het geval zich de hierboven beschreven verboden activiteiten voordoen, zal de Reseller Vertiv hiervan 
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en kan Vertiv de deelname van de Reseller aan het 
Programma beëindigen en eventuele uitstaande orders of bestaande contracten ab initio nietig verklaren, 

en de Reseller stemt ermee in Vertiv schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en voor altijd te 
vrijwaren van claims of verliezen en toekomstige compensatie voortvloeiend uit dergelijke verboden 
activiteiten op grond van deze Algemene Voorwaarden van het VPP. 

17. Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval is een van beide partijen aansprakelijkheid voor (a) schade 
veroorzaakt door vertraging in prestaties, (b) schade boven de aankoopprijs betaald voor de goederen of 
diensten of (c) indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve of economische gevolgschade van welke aard dan 
ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, gegevens, winst, opbrengst, 
bedrijfsonderbreking of verlies of schade aan eigendom of apparatuur of ander economisch verlies geleden 
door de Reseller als gevolg van de prestaties van Vertiv of de annulering van deze overeenkomst, of een 
claim gebaseerd is op theorieën van schending, garantie, contract, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid, 
onrechtmatige daad of anderszins, zelfs als Vertiv op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke 
schade.  

18. Verkoopvoorwaarden. Voor zover deze algemene VPP-voorwaarden dergelijke voorwaarden niet behandelen 
of in strijd zijn met dergelijke voorwaarden, zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van Vertiv op 
www.vertiv.com van toepassing op alle verkopen. 
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