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Naleving van exportcontrole en sancties (d.d. 30-06-2020) 
 
 
(1) Partijen  - SEW en de klant - erkennen dat (o.a.) de levering en/of dienst of delen daarvan, met name 
de uitvoer en doorvoer van goederen, de overdracht van technologie, handel en tussenhandel, 
technische ondersteuning of het verstrekken van (economische) middelen (etc.) kunnen worden of zijn 
onderworpen aan EU-, Duitse, Amerikaanse en/of andere landspecifieke exportcontrolewetten en -
voorschriften (bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van landen, personen, gebruik e.a.) en sancties 
(hierna aangeduid als exportcontrole en sancties). 
 
(2) De partijen houden zich aan alle toepasselijke wetten en voorschriften ten aanzien van exportcontrole 
en sancties. De partijen erkennen dat de levering en/of dienst waarop dergelijke voorschriften betrekking 
hebben, aan een vergunning/toestemming kunnen zijn of worden onderworpen of kunnen zijn of worden 
verboden. Indien een toepasselijk voorschrift SEW niet slechts tijdelijk zou beletten deze overeenkomst 
na te leven, heeft SEW het recht om de betrokken levering en/of dienst of de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. 
 
(3) Vertragingen als gevolg van zo'n vergunning/toestemmingsproces bij de daarvoor bevoegde 
autoriteiten, verlengen de termijn van uitvoering van deze overeenkomst dienovereenkomstig; dit geldt 
met name voor leveringstijden. 
 
(4) Enig recht op schadevergoeding in verband met de annulering/ontbinding van de overeenkomst om 
redenen genoemd sub 2 en/of weigering of vertraging om redenen genoemd sub 2-3 is uitgesloten, tenzij 
dit betrekking heeft op letsel vanwege overlijden, letsel aan lichaam of gezondheid of tenzij de schade 
opzettelijk of door grove nalatigheid door een partij is veroorzaakt. 
 
(5) De partijen zijn gehouden samen te werken op het gebied van exportcontrole en sancties, waaronder 
in het kader van het vergunning/toestemmingsproces. Op verzoek van één van de partijen verstrekt elke 
partij onmiddellijk relevante informatie/documenten (bijvoorbeeld verklaringen van eindgebruik die in zo'n 
proces vereist zijn) aan de andere partij. 
 
 
 


