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Autodesk Voorwaarden Directe Bestellingen 
  
Op de aangehechte offerte voor producten en/of diensten van Autodesk zoals hieronder weergegeven ("Autodesk") zijn 
deze Voorwaarden Directe Bestellingen en de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder weergegeven) van 
toepassing. Na ondertekening door de bevoegde vertegenwoordiger van de entiteit op wie de offerte betrekking heeft (de 
"Klant"), vormen deze voorwaarden tezamen met de voor de aangekochte producten en/of diensten toepasselijke 
Gebruiksvoorwaarden een bindende overeenkomst tussen Autodesk en de Klant ("Overeenkomst"). Deze Overeenkomst 
treedt in werking vanaf de datum van ondertekening door de Klant. 
  
  
1. Betaling. De betaling dient uiterlijk te worden voldaan dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij op de aangehechte 
offerte anders is weergegeven en op voorwaarde van kredietgoedkeuring van Autodesk. Voor te late betalingen zal een 
rente in rekening worden gebracht van anderhalve procent (1,5%) per maand (18% op jaarbasis), of, indien deze lager is, 
het maximum wettelijk toegestane percentage, vanaf de uiterlijke betaaldatum tot aan het moment dat het volledige 
factuurbedrag is voldaan. Autodesk termijnproducten en webdiensten worden over het algemeen op jaarbasis door 
Autodesk beschikbaar gesteld; echter, Autodesk kan naar eigen goeddunken bepaalde termijnproducten en webdiensten 
op basis van een maandelijkse bestelling beschikbaar stellen. Dit indien de producten en diensten in de aangehechte 
offerte termijnproducten zijn of diensten die maandelijks door Autodesk beschikbaar worden gesteld en maandelijks 
besteld kunnen worden. De Klant stemt ermee in de maandelijkse kosten vooraf te betalen, na ontvangst van een factuur 
van Autodesk; wanneer de Klant deze kosten niet tijdig voldoet, is Autodesk gerechtigd de beschikbaarstelling van de 
producten en/of diensten aan de Klant te beëindigen. Iedere maandelijkse termijn zal automatisch met een maand worden 
vernieuwd, met een maximum van twaalf (12) maanden en zal van rechtswege eindigen indien de Klant i) de bijdrage niet 
tijdig betaal voldoet; ii) Autodesk ten minste 10 dagen van te voren schriftelijk te kennen geeft dat zij het product en/of de 
dienst de volgende maand niet meer wenst af te nemen; of iii) nadat het product en/of de dienst twaalf (12) maanden is 
afgenomen. De maandelijkse kosten voor de eerste gedeeltelijke maand van het product en/of de dienst worden zoals van 
toepassing naar rato berekend. 
  
2. Termijn.  Automatische verlenging.  Abonnementen, onderhoud en/of webservices van Autodesk worden in het 
algemeen door Autodesk voor de termijn van een jaar beschikbaar gesteld. Autodesk kan echter naar eigen goeddunken 
bepaalde abonnementen, bepaald onderhoud en/of bepaalde webservices op maand- of kwartaalbasis of voor een periode 
van meerdere jaren beschikbaar stellen.  Als op de offerte wordt aangegeven dat abonnementen, onderhoud en/of 
webservices automatisch worden verlengd of herhaald, dan worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving 
aan het eind van de termijn van dergelijke abonnementen, dergelijk onderhoud en/of dergelijke webservices en indien 
Autodesk een factuur voor de verlenging verstrekt, die abonnementen, dat onderhoud en/of die webservices automatisch 
verlengd voor opeenvolgende termijnen van dezelfde duur. De prijs voor elke verlengingstermijn (verlengingsprijs) van de 
abonnementen, het onderhoud en/of de webservices, is de dan geldende prijs (plus belasting). Aan het eind van de dan 
geldende termijn, voorziet Autodesk de klant van een factuur (verlengingsfactuur) voor de verlengingsprijs voor de 
volgende verlengingstermijn en de klant stemt ermee in die verlengingsprijs binnen 30 dagen na de datum op de verstrekte 
factuur te betalen. Als de klant binnen 14 dagen na de verlengingsfactuur een schriftelijke kennisgeving indient (via e-mail 
naar na.service@autodesk.com) dat de klant niet wil verlengen als gevolg van een prijsverhoging, dan zal Autodesk de 
abonnementen, het onderhoud en/of de webservices beëindigen.  Als de klant de verlengingsprijs niet op tijd betaalt, kan 
Autodesk de verdere toegang tot dergelijke abonnementen, dergelijk onderhoud en/of dergelijke webservices beëindigen.  
De klant kan op elk gewenst moment ervoor kiezen om een automatische verlenging voor een bepaald abonnement, 
bepaald onderhoud en/of bepaalde webservices te annuleren door Autodesk ten minste 30 dagen voor de 
verlengingsdatum hiervan schriftelijk in kennis te stellen (via e-mail naar na.service@autodesk.com), in welk geval de 
termijn wordt beëindigd aan het eind van de dan geldende termijn.   De voorwaarden en bepalingen van deze offerte 
gelden voor elke verlengingstransactie (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de klant en Autodesk). 
 

3.  Prijzen, kosten en heffingen. Alle prijzen en bedragen die door de Klant onder deze Overeenkomst dienen te worden 
voldaan zijn exclusief belastingen, heffingen en/of andere van overheidswege opgelegde kosten die door iedere jurisdictie 
kunnen worden opgelegd, waaronder begrepen, zonder beperking, iedere federale, provinciale of lokale verkoopbelasting, 
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accijns, belasting voor het gebruik van goederen en diensten en/of een daarmee gelijk gestelde belasting, die ofwel 
gebaseerd is op de levering, het bezit of het gebruik van de producten en/of diensten, de uitvoering van de Overeenkomst 
of anderszins ("Belastingen"), met uitzondering van netto inkomen, netto waarde of franchise belastingen die aan 
Autodesk worden opgelegd. Al deze belastingen die door Autodesk worden geïnd zijn de verantwoordelijkheid van de Klant 
en zullen worden weergegeven als een afzonderlijk item op de factuur aan de Klant (tenzij Autodesk een geldig bewijs van 
uitsluiting voor belasting ontvangt vóór verzending van het product). 
  
4. Levering. Tenzij anders schriftelijk aangegeven door Autodesk, ieder product op de aangehechte offerte dat dient te 
worden verzonden naar de Klant zal aan de Klant of diens vrachtagent worden geleverd zonder belastingafdracht en de 
Klant dient zelf zorg te dragen voor alle van toepassing zijnde Belastingen, heffingen en vergelijkbare kosten die kunnen 
worden opgelegd na de afgifte aan de bezorger bij Autodesk. Tenzij anders schriftelijk aangegeven door de Klant, zal 
Autodesk de bezorger aanstellen en hem wijzen op deze overeengekomen voorwaarden. Alle vracht-, verzekerings- en 
andere verzendkosten, evenals bijzondere verpakkingskosten, dienen door de Klant te worden betaald. Autodesk zal alle 
redelijke commerciële inspanningen verrichten om vertragingen in de bezorging te beperken; echter, indien de bezorging 
met meer dan zestig (60) dagen wordt vertraagd, kan de Klant slechts deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden, zonder 
verdere aanspraken voor beide partijen. Producten zullen worden verzonden op basis van 'vrachtvrij tot' (CPT, Incoterms 
regels 2010), naar de bestemming zoals door de Klant opgegeven in haar bestelling behorende bij de aangehechte offerte. 
Autodesk behoudt zich echter het recht voor om bestellingen van software producten en/of diensten in de aangehechte 
offerte uit te voeren door dergelijke software producten en/of diensten aan de Klant beschikbaar te stellen om deze via 
een website aangewezen door Autodesk of te bereiken via een link, te downloaden, en (indien van toepassing) door het 
versturen van geldige corresponderende serienummers van dergelijke Producten of Diensten naar de Klant. In dat geval zal 
de bezorging geschieden op het moment dat dergelijke (op afstand) elektronische toegang tot de Producten of Diensten 
voor download beschikbaar is gesteld of toegankelijk is gemaakt via een link aan de Klant, of (indien van toepassing) 
geldige corresponderende serienummers zijn verstuurd naar het door de Klant bij de bestelling opgegeven email adres. 
Indien van toepassing zal de Klant verantwoordelijk zijn voor de invoer van Producten die elektronisch beschikbaar zijn 
gesteld in haar land. 

Autodeskentiteit Land of regio van levering Leveringsvoorwaarden (alleen voor fysieke 
levering) 

Autodesk, Inc. Verenigde Staten van Amerika CPT (Incoterms 2010) Autodesk VS faciliteiten 

Autodesk, Inc. Canada DDP (Incoterms 2010) 

Autodesk, Inc. Latijns Amerika CPT (Incoterms 2010) Autodesk 

Autodesk Asia Pte. Ltd. Azië/Pacific (exclusief Australië, Nieuw-
Zeeland en Japan) 

CPT (Incoterms 2010) voor bestemmingen in deze 
geografische regio 

Autodesk Australia Pty. Ltd. Australië CPT (Incoterms 2010voor bestemmingen in deze 
geografische regio 

Autodesk Australia Pty. Ltd. Nieuw Zeeland CPT (Incoterms 2010) voor bestemmingen in deze 
geografische regio 

Autodesk India Private Ltd. India CPT (Incoterms 2010) voor bestemmingen in deze 
geografische regio 

Autodesk, Ltd. Japan Japan DDP (Incoterms 2010) voor bestemmingen in deze 
geografische regio 

Autodesk Software (China) 
Co., Ltd. 

Vasteland van China Fysieke producten zijn niet beschikbaar om 
aangeboden te worden door Autodesk Software 
(China) Co., Ltd. 

Autodesk France Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, 
Marokko, Algerije, Franse overzeese 

gebieden 

CPT (Incoterms 2010) voor bestemmingen in deze 
geografische regio 

Autodesk GmbH  Duitsland, Oostenrijk Turkije, Rusland, 
GOS-landen, Armenië, Azerbeidzjan, 

Turkmenistan, Kazachstan en 
Oezbekistan 

CPT (Incoterms 2010) voor bestemmingen in deze 
geografische regio 

Autodesk Ireland 
Operations Limited 

 

Ierland CPT (Incoterms 2010) voor bestemmingen in deze 
geografische regio 
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Autodesk SA  Zwitserland, Tsjechië, Polen, Zuid-
Afrika, Hongarije en alle andere landen 
in Europa en Afrika die niet onder een 

ander Autodesk-filiaal vallen 

CPT (Incoterms 2010) voor bestemmingen in deze 
geografische regio 

Autodesk Ltd.  Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, 
Luxemburg, Zweden, Noorwegen, 

Denemarken, Finland, IJsland, Baltische 
Staten, Saoedi-Arabië, Verenigde 

Arabische Emiraten en alle andere 
landen in het Midden-Oosten 

CPT (Incoterms 2010) voor bestemmingen in deze 
geografische regio 

 
5. Gebruiksvoorwaarden voor aangekochte Producten en/of Diensten.  Alle verwijzingen in deze voorwaarden en 
bepalingen en de meegeleverde offerte voor het abonnement, de verkoop, het verkopen, de offerte of de aankoop van 
'producten' die softwareprogramma's zijn, hebben betrekking op de verkoop van de toepasselijke eindgebruikerslicentie of 
services met betrekking tot softwareprogramma's. De klant stemt ermee in om elk product en/of elke dienst waarop een 
abonnement is genomen of dat/die is aangeschaft, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen 
('gebruiksvoorwaarden') die bij een dergelijk product of dergelijke diensten worden geleverd of op andere manier door 
Autodesk worden aangewezen als zijnde van toepassing op het gebruik van een dergelijk product of dergelijke diensten, en 
die beschikbaar zijn op de volgende website(s) of opvolgende website(s) of een andere locatie zoals kan worden 
aangewezen door Autodesk en die hierbij zijn opgenomen via deze verwijzing:  

• Als de klant  een nieuw  Autodesk-product of webservicesabonnement aanschaft of verlengt: 

• https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/general-terms  

• Als de klant een onderhoudsplan verlengt: 

• https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-legacy 

• Als de klant een optie voor bedrijfsondersteuning verkrijgt:  

• https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-legacy 

• Als de klant consultancy- of trainingservices verkrijgt: 

• https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-governing -
the-provision-of-consulting-services 

• Als de klant materiaaltestdiensten aanschaft: 

• https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-governing-the-provision-of-consulting-
services 

 
 
6. Beperking van aansprakelijkheid.   HET MAXIMUM CUMMULATIEVE EN GEZAMELIJKE BEDRAG WAARVOOR AUTODESK 
EN HAAR BRANCHES, DOCHTERONDERNEMINGEN EN GERELATEERDE ONDERNEMENINGEN, INCLUSIEF HUN 
MEDEWERKERS, BESTUURDERS EN DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN TEN AANZIEN VAN ALLE 
KOSTEN, VERLIEZEN OF SCHADE DIE KUNNEN ONTSTAAN UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST OF DIE DAARMEE 
VERBAND HOUDEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, BUITENCONTRACTUEEL (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS SLECHTS 
BEPERKT TOT DIRECTE SCHADE ZIJDENS DE KLANT EN ZAL NIET HOGER ZIJN DAN DE TOTALE LICENTIE OF ANDERE 
BETAALDE KOSTEN VAN DE KLANT AAN AUTODESK, MET EEN MAXIMUM VAN HONDERDUIZEND DOLLAR ($100.000.00). 
DAARNAAST ZULLEN PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, 
CONSEQUENTIONELE, PUNITIEVE OF VOORBEELDIGE SCHADE OF GEDERFDE WINST, VERLIES VAN INKOMSTEN, 
CONTRACTEN, KLANTEN, GEBRUIKSGENOT, DATAVERLIES, ZAKELIJKE ONDERBREKINGEN, KOSTEN VOOR DE VERVANGING 
VAN GOEDEREN EN DIENSTEN OF HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN VERWACHTE KOSTENBESPARINGEN, ZELFS INDIEN 
GEADVISEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID DAARVAN OF DIT REDELIJK EN VOORZIENBAAR WAS. DE KLANT ERKENT DAT DE 
KOSTEN IN REDELIJKHEID OVEREENKOMEN MET DEZE RISICOTOEDELING. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING 
ONGEACHT HET TEKORTKOMEN IN WEZENLIJKE DOELEN VAN BEPERKTE REMEDIES. 
  
DE KLANT ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE PRODUCTEN EN SERVICES VAN AUTODESK COMMERCIËLE, 
PROFESSIONELE TOOLS ZIJN DIE NIET BEDOELD ZIJN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK OF CONSUMENTENGEBRUIK.  WAAR 
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HET ECHTER AUTODESK NIET IS TOEGESTAAN OM DE VERHAALSMOGELIJKHEDEN VAN DE KLANT, ZOALS BESCHREVEN IN 
DEZE SECTIE, TE BEPERKEN VOLGENS DE GELDENDE WETGEVING, OF WAAR EEN GARANTIE OF WAARBORG WETTELIJK 
WORDT OPGELEGD MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, EN NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN, DAN ZIJN VOOR 
ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN, DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK EN DE ENIGE 
VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KLANT (NAAR KEUZE VAN AUTODESK): (I) IN HET GEVAL VAN GOEDEREN, EEN OF MEER 
VAN DE VOLGENDE: (A) DE VERVANGING VAN GOEDEREN OF DE LEVERING VAN EQUIVALENTE GOEDEREN: (B) DE 
REPARATIE VAN DE GOEDEREN; (C) DE BETALING VAN DE KOSTEN VAN HET VERVANGEN VAN DE GOEDEREN OF ANDERE 
SOORTGELIJKE GOEDEREN; OF (D) DE BETALING VAN HET LATEN VERVANGEN VAN DE GOEDEREN; OF (II) IN HET GEVAL 
VAN SERVICES: (A) HET OPNIEUW LEVEREN VAN DE SERVICES; OF (B) DE BETALING VAN DE KOSTEN VAN HET OPNIEUW 
LATEN LEVEREN VAN DE SERVICES. 
 
7. Export controles. Conform de wetten en regelingen van de Verenigde Staten van Amerika en andere landen die 
betrekking hebben op de internationale handel, zullen Klanten en diens medewerkers, agenten en derden geen producten, 
documenten of technische data (of directe producten daarvan) blootgeven, exporteren of her-exporten, direct of indirect, 
die onder deze Overeenkomst beschikbaar zijn gesteld aan landen, entiteiten of andere partijen die niet nodig zijn om 
dergelijke producten te ontvangen onder het recht van de Verenigde Staten, zoals kan worden gewijzigd door het 
Ministerie van Handel van de Verenigde Staten of het Ministerie van Financiën, of onder andere wetten en regelingen die 
mogelijkerwijs op de Klant van toepassing zijn. De Klant zal uitsluitend verantwoordelijk zijn voor i) het voldoen aan 
dergelijke wetten en regelingen en ii) het bijhouden van mogelijke veranderingen daarvan. 
  
8. Vertrouwelijke informatie. De klant zal alle prijzen en bedrijfsinformatie die door Autodesk beschikbaar is gesteld 
tijdens de duur van de overeenkomst vertrouwelijk houden. De geheimhoudingsverplichting strekt zich niet uit tot a) 
informatie die tijdens of op het tijdstip van overdracht onderdeel uitmaakt van het publieke domein of die daarna in het 
publieke domein komt zonder de schending van een geheimhoudingsverplichting zoals hieronder begrepen; b) informatie 
die op rechtsgeldige wijze is verkregen van een derde zonder schending van een geheimhoudingsverplichting; c) informatie 
waarvan de Klant kan aantonen dat deze in haar bezit was ten tijde van de overdracht. 
  
 9. Overmacht. Noch Autodesk, noch de klant kan aansprakelijk worden gesteld bij het niet nakomen van deze 
voorwaarden en bepalingen, met uitzondering van de betalingsverplichting, indien van een dergelijke niet-naleving kan 
worden aangetoond dat dit het directe resultaat is van een staking, uitsluiting, overmacht, diefstal, noodgeval of andere 
kwestie of gebeurtenis waarover partijen geen directe controle hebben. 
 

10.  Faillissement en schending. Als de klant in gebreke blijft van betaling van een uitstaand bedrag of als op het eigendom 
of bezittingen van de klant beslag wordt gelegd, of als de klant een regeling treft of aanbiedt een regeling te treffen met 
schuldeisers, of een daad van faillissement begaat of een daad die een daad van faillissement zou zijn als deze zou worden 
begaan door een individu, of als een verzoekschrift tot een dwangbevel wordt gepresenteerd in het geval van een individu 
of de aanstelling van een bewindvoerder, een bewindvoerder en manager of uitstel van betaling of curator of 
bewindvoerder in geval van een bedrijf, dan heeft Autodesk het recht om op elk moment daarna de overeenkomst die 
onder deze voorwaarden en bepalingen is aangegaan te beëindigen (inclusief maar niet beperkt tot de geldende 
gebruiksvoorwaarden die worden geleverd bij de producten en/of diensten waarop een abonnement wordt genomen of 
die worden aangeschaft), zonder afbreuk te doen aan het recht van Autodesk om monetaire schadevergoeding te 
vorderen. 
 

11. Verklaring van afstand.  Wanneer Autodesk niet de naleving kan afdwingen van een van deze voorwaarden en 
bepalingen, dan heeft dit geen invloed op het recht van Autodesk om de naleving af te dwingen van andere voorwaarden 
en bepalingen of om in de toekomst de naleving van de voorwaarden en bepalingen af te dwingen. 
 

12. Producten van derden.  Hardware en/of software van derden geleverd door Autodesk voor gebruik samen met 
Autodesk-producten, zijn onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de derde partij en/of de 
licentieovereenkomsten die tussen de klant en de derde partij zijn overeengekomen. De hardware en software van de 
derde partij worden 'ALS ZODANIG' door Autodesk aangeboden, zonder enige garantie. Verklaringen of garanties ten 
aanzien van dergelijke hardware of software van derden, zijn, indien aanwezig, slechts zoals verleend door de 
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desbetreffende derde partijen bij dergelijke producten.  Eventuele verklaringen, garanties of andere soortgelijke 
verplichtingen met betrekking tot de hardware en software van derde partijen, lopen rechtstreeks van de derde partij naar 
de klant en Autodesk draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke verklaringen, garanties of verplichtingen of 
het ontbreken daarvan. 
 

13.  Toewijzing.  Autodesk kan een van de of alle rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan de 
respectievelijke opvolgers en toegestane rechtsverkrijgers van Autodesk en deze rechten of verplichtingen zullen bindend 
zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn door dergelijke opvolgers en rechtsverkrijgers. Een klant mag een deel 
van of alle verplichtingen van de klant onder deze overeenkomst niet aan anderen overdragen zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Autodesk. 
 
14. Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen en vervangt alle 
voorgaande overeenkomsten, gebruiken, onderhandelingen en discussies van partijen, hetzij mondeling of schriftelijk, en 
er bestaan geen garanties, vertegenwoordigingen of andere overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het 
onderwerp van deze overeenkomst, behalve indien dit uitdrukkelijk blijkt uit deze Overeenkomst. Daarnaast erkent de 
Klant dat er geen bijkomende of andersluidende voorwaarden, weergegeven op een aankoop order die is uitgegeven door 
de Klant, inclusief voorgedrukte voorwaarden, van toepassing zullen zijn op deze Overeenkomst of voor Autdesk bindend, 
tenzij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Autodesk is ingestemd. De Klant erkent 
en stemt ermee in dat i) Autodesk niet verplicht is om Autodesk bedrijfs- of productplannen, productkaarten en 
voorgestelde productspecificaties die Autodesk mogelijkerwijs met de Klant heeft besproken, door te voeren of te 
implementeren, waaronder begrepen wat besproken is in het kader van geheimhoudingsovereenkomsten; ii) iedere uiting 
van Autodesk, waaronder begrepen iedere uiting die verband houdt met dergelijke plannen, niet het oogmerk heeft een 
belofte of garantie te behelzen van toekomstige levering van producten, diensten of kenmerken; en iii) de Klant geen 
aankoopbeslissingen maakt vertrouwende op Autodesk's verklaringen die zij heeft gedaan met betrekking tot dergelijke 
plannen of anderszins. 
 

Autodesk Contracting Entity in Quote Geldend recht Forum 
Autodesk, Inc. Staat Californië, VS Marin County, Californië 
Autodesk Asia Pte. Ltd. Singapore Rechtbank van Singapore  
Autodesk, Ltd. Japan Japan Arrondissementsrechtbank van Tokyo Japan 
Autodesk Australia Pty Ltd New South Wales, Australië Rechtbank van de staat New South Wales, 

Australia 
Autodesk Software (China) Co., Ltd. Volksrepubliek China Rechtbank in Bejing, Volksrepubliek China 
Autodesk India Private Limited India Rechtbank van New Delhi, India 
Autodesk Ireland Operations Limited  Ierland Rechtbank van Ierland 
Autodesk  SA Zwitserland Kanton van Neuchâtel 
Autodesk Ltd. (UK) Engeland en Wales Rechtbank van Engeland en Wales 

  
15. Toepasselijke recht. Deze overeenkomst wordt behelsd door en uitgelegd naar Nederlands recht, ongeacht de 
principes van rechtskeuze. Ieder geschil tussen partijen zal exclusief aanhangig worden gemaakt in Nederland. Partijen 
onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken. Het VN-verdrag inzake 
internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst. Indien een 
rechtbank of bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook een bepaling uit deze Overeenkomst ongeldig of 
onvoorzienbaar acht, zal die bepaling effect hebben tot haar toegestane maximum en zullen de andere bepalingen uit deze 
Overeenkomst van kracht en in werking blijven. 
  
16.  Scheidbaarheid. Wanneer en voor zover een bepaling van deze overeenkomst als onrechtmatig, ongeldig of niet-
afdwingbaar wordt beschouwd, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk volgens de van toepassing zijnde wetgeving, dan wordt 
een dergelijke bepaling of een deel ervan buiten toepassing gelaten in het rechtsgebied waar deze of dit onrechtmatig, 
ongeldig of niet-afdwingbaar is voor de omvang waarin deze onrechtmatig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, en zal deze/dit 
worden beschouwd als aangepast voor zover nodig is om te voldoen aan de geldende wetgeving, om een maximaal effect 
van de intentie van de partijen te bereiken.  De onrechtmatigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke 
bepaling in dat rechtsgebied heeft geen enkele gevolgen voor de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van een 
dergelijke bepaling of andere bepalingen uit deze overeenkomst in een ander rechtsgebied. 
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DE TOEPASSELIJKE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEVATTEN BELANGRIJKE AANVULLENDE VOORWAARDEN, GARANTIE 
DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN, WELKE ONDER VERWIJZING DAARNAAR VAN TOEPASSING ZIJN. DE 
HANDTEKENING VAN DE KLANT OP DE OFFERTE TOONT AAN DAT DE KLANT ALLE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT 
DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE INSTEMT HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN. 
  
17. Gehandhaafde bepalingen. Paragraaf 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 en 15  van deze Autodesk Voorwaarden Directe 
Bestellingen blijven ook na verval van deze voorwaarden gehandhaafd. 
 
18, Taal. De partijen bevestigen hierbij dat het hun wens is dat deze overeenkomst, evenals alle andere documenten die 
hiermee verband houden, inclusief kennisgevingen, alleen in het Engels zijn geschreven. Les parties aux présentes 
confirment leur volonté à ce que cette entente ainsi que tous les documents qui s’y rattachent, y compis les avis, soient 
rédigés en anglais. Niettegenstaande het voorgaande, kan het citaat worden verstrekt in het Engels en in één of meer 
andere taalversies. Als er een discrepantie bestaat tussen de Engelse versie en de bijhorende niet-Engelse versie, heeft de 
Engelse versie voorrang. 
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AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANBOD VAN ADVIES- OF 
MATERIAALTESTSERVICES 

 
Als de klant consultancyservices van een Autodesk bedrijf ("Autodesk") heeft gekocht, dan zijn de volgende 
algemene voorwaarden van toepassing op het leveren van de consultancy- of materiaaltestservices,in aanvulling  
op enige andere voorwaarden en condities aanvaard door de klant wanneer de klant die adviesservices heeft 
gekocht ("Overeenkomst").  
 
1. Serviceovereenkomst. Autodesk verstrekt de Klant en de Klant neemt af van Autodesk de services die worden 
vermeld in de offerte of het bestelformulier van Autodesk ("Offerte of Bestelformulier"), waar de klant die services 
onder heeft gekocht en dat aan die offerte of dat bestelformulier ("Services") is gekoppeld, zoals nader 
gespecificeerd in het serviceschema (indien van toepassing). Autodesk verstrekt de services op de locatie (indien 
aanwezig) die is vermeld op de offerte of het bestelformulier in overeenstemming met het tijdschema dat is 
uiteengezet in het serviceschema (indien aanwezig). Autodesk kan de uitvoering van de services geheel of 
gedeeltelijk uitbesteden aan één of meer geautoriseerde derde partijen onder leiding van Autodesk, op 
voorwaarde dat Autodesk te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de services. Les parties aux 
présentes confirment leur volonté à ce que cette entente ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, y compris 
les avis, soient rédigés en anglais.  
 
2. Betaling van vergoeding en onkosten. Autodesk zal alle kosten, werkelijke onkosten en belastingen, indien 
van toepassing, maandelijks en bij voltooiing van het project, factureren. Betaling is in overeenstemming met de 
Offerte of het Bestelformulier. De Klant zal Autodesk vergoeden voor alle materialen, toepasselijke belastingen, 
en alle redelijke contante uitgaven die Autodesk heeft gemaakt bij het leveren van de Services, inclusief maar niet 
beperkt tot project gerelateerde reis- en verblijfskosten. Behalve in het geval van vooraf goedgekeurde uitgaven, 
verkrijgt AUTODESK UW voorafgaande goedkeuring voor reis- of reisgerelateerde kosten. De Klant neemt een 
regelitem voor dergelijke uitgaven op in zijn inkooporder of in het document met de uitzonderingen van de 
inkooporder. De Klant erkent dat deze overeenkomst alleen voor het leveren van de geïdentificeerde services is.  
Acceptatie, formeel of anders,is geen vereiste tot betaling van de Services en betaling zal niet worden ingehouden 
op basis van acceptatievoorwaarden. 
 
3. Beperkte garantie. Autodesk garandeert dat de Services zullen worden verstrekt met vakmanschap en 
zorgzaamheid, gebruik makend van competent en gekwalificeerd personeel. BEHALVE ZOALS BEDOELD IN 
DEZE SECTIE EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET ZIJN ER GEEN EXPLICIETE 
OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN 
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Voor zover maximaal toegestaan door 
de wet is het exclusieve rechtsmiddel van de Klant en de enige aansprakelijkheid van de Autodesk, voor schending 
van dergelijke expliciete of impliciete garanties beperkt tot de redelijke inspanningen van Autodesk om het 
betreffende personeel te vervangen door een gekwalificeerde bron.  
 
4. Eigendom. Autodesk of zijn licentiegevers (indien aanwezig) zijn eigenaar van alle producten, concepten, 
materialen, technieken, methoden en kennis die door Autodesk worden gebruikt of geleverd bij het aanbieden van 
Services of die zijn opgenomen in of bij de Services. Met uitzondering van de hieronder verleende licentie heeft 
de Klant geen rechten op dergelijke eigen producten, concepten, materialen, technieken, methoden en kennis, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk. Autodesk mag soortgelijke werkzaamheden op de 
markt brengen, distribueren, ervan afgeleide werken maken en verkopen aan andere klanten zonder 
voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de Klant. Niets in deze Overeenkomst beperkt of verbiedt 
het recht van Autodesk om concepten, technieken en kennis te gebruiken die zijn gebruikt of ontwikkeld tijdens 
de uitvoering van de Services.  
 
5. Licentie voor werkproducten. Autodesk verleent de Klant een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, 
niet-overdraagbare, rechtenvrije licentie om de Services en de producten, concepten, materialen, technieken, 
methoden en kennis te gebruiken die zijn opgenomen in of bij de Services in de interne zaken van de klant. Deze 
licentie is niet van toepassing op enige software van Autodesk of van derden die voorafgaand aan, gelijktijdig met 
of volgend op de levering van de Services kan worden geleverd. Het gebruik van dergelijke software door de Klant 
is uitsluitend onderworpen aan de licentieovereenkomst(en) die bij dergelijke software hoort.  
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6. Verantwoordelijkheden van de Klant. In aanvulling op de verantwoordelijkheden van de Klant die zijn vermeld 
in het Serviceschema (indien van toepassing), zal de Klant, indien nodig, werkruimte en aanverwante faciliteiten 
bieden en toegang hebben tot al het benodigde personeel van de Klant en informatie die nodig is voor Autodesk 
om werkzaamheden uit te voeren onder deze Serviceorder. De Klant erkent dat dergelijke toegang en faciliteiten 
essentieel zijn voor het leveren van het werk hieronder.  
 
7. Vertrouwelijke informatie. Door hun relatie hebben Autodesk en de Klant mogelijk toegang tot bepaalde eigen 
informatie en materialen van de ander, inclusief bedrijfsplannen, klanten, technologie, bedrijfsgeheimen en 
producten die vertrouwelijk zijn en van grote waarde voor de respectieve partij, welke waarde in het gedrang zou 
komen als dergelijke informatie werd bekendgemaakt aan derden ("Vertrouwelijke informatie"). Autodesk en de 
Klant gaan ermee akkoord dat geen van beiden Vertrouwelijke informatie bekend zal maken aan een derde partij 
en elke redelijke voorzorgsmaatregelen zal nemen om de Vertrouwelijke informatie te beschermen. In geval van 
beëindiging van deze Overeenkomst zal elke partij alle Vertrouwelijke Informatie die zij van de andere partij heeft 
ontvangen, onverwijld retourneren. De bepalingen van dit onderdeel zijn niet van toepassing op enige informatie 
die (i) beschikbaar is of wordt voor het publiek anders dan door schending van de Overeenkomst door de 
ontvangende partij; (ii) rechtmatig wordt ontvangen door de ontvangende partij van een derde partij zonder 
vertrouwelijke imitaties, (iii) onafhankelijk wordt ontwikkeld door medewerkers van de ontvangende partij zonder 
toegang tot vertrouwelijke informatie, of (iv) bekend is bij de ontvangende partij zonder enige beperking van het 
gebruik of de bekendmaking ervan voorafgaand aan de eerste ontvangst ervan bij de onthullende partij.  Deze 
Overeenkomst zal niet gebruikt worden vertrouwelijke informatie vrij te geven die (a) speciaal is ontworpen voor 
een militaire of ruimtevaarttoepassing of is onderworpen aan militaire controles overeenkomstig de International 
Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), de Export Administration Regulations van de VS, of andere van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving; of (b) vereist dat één van de werknemers of onafhankelijke contractanten van de 
ontvanger een veiligheidsmachtiging heeft volgens de wetten of voorschriften van eender welk rechtsgebied. 
 
8. Afsluiting. In het geval dat een van de partijen wezenlijk inbreuk maakt of in gebreke blijft in de nakoming van 
enige van haar verplichtingen hieronder (welke schending of verzuim niet is hersteld binnen vijftien (15) dagen na 
schriftelijke kennisgeving die de inbreuk of verzuim specificeert aan de in gebreke blijvende partij) of indien de 
Klant nalaat om Autodesk een bedrag te betalen dat krachtens de Overeenkomst moet worden betaald, kan de 
partij die niet in gebreke is door schriftelijke opzegging dat deel van de Overeenkomst met betrekking tot de 
Services beëindigen vanaf de datum die is vermeld in een dergelijke kennisgeving van beëindiging. In geval van 
beëindiging om welke reden dan ook, moet de Klant Autodesk betalen voor alle Services en geleverde producten 
(indien van toepassing) die zijn verleend tot de datum van beëindiging voor een bedrag gelijk aan dat deel van de 
services dat is geleverd tot de datum van beëindiging, evenals voor alle inwerkprocessen op basis van tijd en 
materialen tegen de dan geldende standaard Autodesk-tarieven voor vergelijkbare services. In het geval van 
beëindiging zoals hierboven vermeld door Autodesk wegens schending door de Klant, zal de Klant Autodesk ook 
alle kosten vergoeden die zijn gemaakt voor het beëindigen of opnieuw onderhandelen over enige leverancier- of 
uitbestedingsovereenkomsten die Autodesk is aangegaan in verband met deze serviceovereenkomst of voor 
herplaatsing van Autodesk-personeel.  
 
9. Vervaldatum. Deze algemene voorwaarden zullen vervallen na voltooiing van de Services en volledige betaling 
voor die Services, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met deze sectie.  
 

10. Wijzigingen. Als de Klant na ondertekening de wens heeft om het werk dat onder deze Serviceorder wordt 
uitgevoerd te wijzigen of uit te breiden, zullen de partijen schriftelijke wijzigingsorders ontwikkelen en 
ondertekenen. Voordat de klant wijzigingsopdrachten uitgeeft, verstrekt Autodesk een gedetailleerde beschrijving 
van de werkzaamheden die moeten worden voltooid, schattingen van kosten en uitgaven en de duur. De klant 
autoriseert de wijzigingsorder via een schriftelijke kennisgeving voordat Autodesk enig werk initieert. De prijzen 
worden in elke wijzigingsorder vermeld. 
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