MET BETREKKING TOT COVID-19 WORDT DE AANDACHT VAN DE KLANT GEVESTIGD OP HET
VOLGENDE, HETGEEN EEN BIJZONDERE CONTRACTVOORWAARDE INHOUDT, DIE GEACHT
WORDT TE ZIJN OPGENOMEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET BEDRIJF [ZOALS
HIERONDER GEDEFINIEERD].
Bijzondere voorwaarde – COVID-19
Voor de toepassing van deze bijzondere voorwaarde hebben de volgende termen de volgende
betekenissen: (i) de term "Bedrijf" betekent elke entiteit van de Enerpac Tool Group die de leverancier is
van de goederen en/of diensten; (ii) de term "Klant" betekent de partij die de goederen en/of diensten
aanschaft die onder deze Offerte vallen; (iii) de term "Gelieerd bedrijf" betekent, met betrekking tot een
partij, elke andere partij die van tijd tot tijd direct of indirect zeggenschap heeft, al dan niet gezamenlijk,
over deze partij; (iv) de term "Bedrijfsgroep" betekent het Bedrijf, de onderaannemers en de respectieve
Gelieerde bedrijven ervan, en hun respectieve directeuren, functionarissen en werknemers (inclusief
uitzendkrachten), maar omvat geen leden van de Klantengroep, en "Bedrijfsgroep" zal tevens alle
onderaannemers van de onderaannemers van het Bedrijf (op welk niveau dan ook) omvatten; (v) de term
"Klantengroep" betekent de Klant, de Gelieerde bedrijven ervan en hun klanten, en hun respectieve
directeuren, functionarissen en werknemers (inclusief uitzendkrachten), maar omvat geen leden van de
Bedrijfsgroep, en (vi) “Contract” betekent het contract dat tussen het Bedrijf en de Klant is afgesloten.
Het Bedrijf en de Klant erkennen dat er bij het aangaan van dit Contract veel ruimte is voor onzekerheid
met betrekking tot de huidige COVID-19-pandemie. De Partijen zijn overeengekomen dat het billijk en
redelijk is om het Contract te voorzien van bescherming en ondersteuning met betrekking tot COVID-19.
Als gevolg hiervan wordt de volgende bepaling (“de Bijzondere voorwaarde") opgenomen in de Algemene
voorwaarden van het Bedrijf. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene voorwaarden van het
Bedrijf en de Bijzondere voorwaarde, heeft de Bijzondere voorwaarde voorrang
A. In het geval dat een partij wordt belemmerd, gehinderd of vertraging oploopt bij de
uitvoering van een van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract als gevolg van de
impact, effecten of gevolgen van de COVID-19-pandemie, zal de partij in kwestie geen
inbreuk maken op het Contract of anderszins aansprakelijk zijn voor een dergelijke
tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze verplichtingen, en de Partijen
kunnen aanspraak maken op een billijke aanpassing van het Contract. De Partijen
erkennen en komen overeen dat deze bepaling van toepassing zal zijn op elke impact en
elk effect of gevolg van COVID-19, waaronder, maar niet beperkt tot, hetgeen bekend
was, of wat redelijkerwijs door de betrokken partij kon worden overwogen op de datum
van de uitvoering van dit Contract.
B. Behoudens enige aanpassing van het Contract op grond van paragraaf A, zullen de
Partijen elkaar bijstaan, vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen (inclusief de
Bedrijfsgroep en de Klantengroep) tegen alle vorderingen, eisen, procedures, schade,
kosten (met inbegrip van juridische kosten), verliezen, aansprakelijkheden en onkosten
die voortvloeien uit, verband houden met of in verband staan met COVID-19.

