Algemene Inkoopvoorwaarden
EMERSON PROCESS MANAGEMENT B.V.

1.
ALGEMEEN
Uitsluitend schriftelijke orders dan wel afwijkingen daarvan op de officiële
gedrukte orderformulieren van Koper, en deze Algemene Inkoopvoorwaarden,
binden Koper. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene
Inkoopvoorwaarden en het orderformulier prevaleert dat laatste. Koper is niet
gebonden aan de voorwaarden van Leverancier, tenzij Koper uitdrukkelijk
schriftelijk met die voorwaarden akkoord gaat. 'Contract' betekent de
schriftelijke overeenkomst (met inbegrip van deze Voorwaarden en het
orderformulier) die tussen Koper en Leverancier voor de Levering van
Goederen en/of het verlenen van Diensten overeengekomen zijn.
'Contractprijs' betekent de prijs die Koper voor de Goederen en/of Diensten
verschuldigd is aan Leverancier. 'Koper' betekent de bedrijfsnaam bovenaan
deze pagina; 'Leverancier' betekent de persoon, de firma, het bedrijf of de
maatschappij aan wie of welke de order is gegeven. 'Diensten' betekent de
diensten zoals beschreven in het orderformulier van Koper. ''Goederen'
betekent alle materiaal, zaken, subassemblages, apparatuur, software,
systemen en documentatie waarop de order betrekking heeft. 'Emerson'
betekent elke aan Koper gelieerde partij ten behoeve waarvan de Goederen
en/of werkzaamheden worden afgenomen. Koper neemt de Goederen af
namens Emerson.
2.
AFWIJKINGEN
Koper behoudt zich te allen tijde het recht voor om van het orderformulier af te
wijken, en indien dergelijke afwijkingen tot een wijziging van de kosten van
Leverancier leiden, wordt de jegens Leverancier verschuldigde prijs
dienovereenkomstig redelijkerwijs aangepast en door Koper schriftelijk
goedgekeurd. Geldvorderingen en/of verzoeken om wijziging van de deadline
voor levering/voltooiing dienen schriftelijk binnen vijf dagen na de datum van
kennisgeving van de afwijking te geschieden, en zullen na verloop van deze
termijn niet meer ontvankelijk zijn.
3.
KWALITEIT EN GARANTIE
Leverancier garandeert dat: (i) de Goederen aan het contract voldoen. Dit
betekent in ieder geval dat de geleverde Goederen nieuw en ongebruikt zijn,
van een verkoopbare en voldoende kwaliteit, geschikt voor het - hetzij
expliciet, hetzij impliciet - aan Leverancier kenbaar gemaakte doel, en vrij van
alle gebreken, hetzij in het ontwerp, het materiaal of vakmanschap. Tevens
garandeert Leverancier dat: (ii) de Goederen en Diensten voldoen aan de
specificaties, tekeningen, monsters en/of overige in de order opgenomen dan
wel bedoelde beschrijvingen, alsmede aan alle van toepassing zijnde normen,
codes, wetten en regelingen; (iii) Leverancier alle redelijke vakkundigheid, zorg
en toewijding zal betrachten, en de Diensten in overeenstemming met goede
technische en professionele gewoonten zal verrichten; (iv) Leverancier beschikt
over en voldoet aan een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem; (v) de
Goederen c.q. het product van de Diensten worden geleverd met de
documentatie die geschikt en toereikend is voor het gebruik, de installatie,
exploitatie, opslag, het beheer en onderhoud ervan, en (vi) Leverancier beschikt
over een geschikte en toereikende bedrijfslocatie, deskundig en gekwalificeerd
personeel en de vereiste apparatuur en instrumenten om zijn verplichtingen
ingevolge het Contract na te komen. Onverminderd de overige rechten en
(rechts)middelen van Koper, met inbegrip van maar niet beperkt tot een
garantie voor verborgen gebreken en voor gebrek aan zekerheid, dient
Leverancier voor eigen rekening binnen twee jaar na de eerste toepassing,
dan wel een andere eventueel in de order bedongen termijn, alle gebreken te
herstellen die de Goederen en/of werkzaamheden vertonen. Deze garantie en
alle overige door Leverancier of de fabrikant van de Goederen en/of de
uitvoerder van de werkzaamheden en/of de Diensten verleende garanties zijn
volledig aan de afnemer c.q. eindgebruiker van Koper overdraagbaar. Indien
Leverancier de productie van de Goederen staakt, dan garandeert
Leverancier gedurende een termijn van ten minste vijf jaar afdoende
reparatiemogelijkheden, alsmede de levering van reserve-onderdelen.
4.
PRIJS
De in de order vermelde prijzen zijn vast en kunnen niet om enige reden
worden aangepast, behalve zoals in art. 2 is neergelegd, en zijn exclusief
BTW of voorheffingen, die hetzij ten tijde van de order, hetzij later van kracht
zijn.
5.
BETALING
5.1 Koper dient Leverancier te betalen [binnen] twee kalendermaanden en vijf
dagen na de maand waarin aan beide hierna vermelde voorwaarden is
voldaan. (i) Alle Goederen (inclusief de documentatie) zijn ontvangen en/of
Diensten zijn verleend en alle werkzaamheden zijn voltooid. (ii) Er is een
correcte factuur ontvangen, tezamen met die ondersteunende stukken die
Koper redelijkerwijs kan verlangen. Op alle documenten dient het
ordernummer van Koper duidelijk vermeld te zijn. Niet-naleving door
Leverancier van (enig gedeelte van) het voorgaande kan tot vertraging in de
betaling leiden. De betaling door Koper van enig bedrag impliceert onder geen
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enkele omstandigheid de aanvaarding van Goederen, Diensten en/of
werkzaamheden, en is onverminderd enig recht of (rechts)middel van Koper.
Koper is gerechtigd om een jegens Koper door Leverancier verschuldigd
bedrag te verrekenen met door Koper jegens Leverancier verschuldigde
gelden. Indien Leverancier terzake van de nakoming van zijn verplichtingen
jegens Koper in verzuim is, dan komen alle buitengerechtelijke incassokosten
voor rekening van Leverancier. Leverancier is verplicht alle kosten te
vergoeden die door Koper zijn gemaakt met betrekking tot een procedure
waarin Leverancier geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld. Deze
kosten omvatten in ieder geval de kosten van externe deskundigen,
deurwaarders en advocaten, ook voorzover die kosten het door de rechter
toegewezen bedrag overschrijden.
5.2 Koper en afnemer van Koper hebben te allen tijde het recht, met een
maximum van zes (6) jaar na de beëindiging of opzegging van of de finale
betaling ingevolge het Contract - afhankelijk van welke hiervan als laatste
geschiedt - om alle administratieve en gerelateerde documenten en
procedures van het Contract, in zoverre deze betrekking hebben op niet-vaste
of lumpsumbedragen van het Contract, te controleren. Koper en afnemer van
Koper hebben geen recht op het controleren van kosten van Leverancier die
vaste bedragen betreffen of die worden uitgedrukt als percentage van andere
kosten. Leverancier houdt de boekhouding en documentatie die betrekking
hebben op de niet-vaste of niet-lumpsumelementen van het Contract conform
algemeen aanvaarde principes en gewoontes van administratieve
verantwoording en verslaglegging in stand en bewaart deze boekhouding en
documentatie en alle hieraan gerelateerde documenten gedurende een
termijn van zes (6) jaar na de beëindiging of opzegging van of de finale
betaling ingevolge het Contract - afhankelijk van welke hiervan als laatste
geschiedt. Koper en afnemer van Koper hebben het recht om alle
voornoemde bescheiden en documenten te vermenigvuldigen. Leverancier
draagt er zorg voor dat de bepalingen van deze clausule 5.2 in alle
contracten met onderaannemers/verk opers etc. worden opgenomen,
zodat Koper en afnemer van Koper dezelfde rechten hebben ten aanzien van
het uitvoeren van inspecties/controles van subcontracten als ten aanzien van
uitvoering het Contract.
6.
INSPECTIE EN BEVORDERING
Koper, afnemer van Koper en/of, indien deze van afnemer afwijkt, de
eindgebruiker ('Koper c.s.'), en/of elke betreffende officiële instantie, is
gerechtigd om de Goederen en/of werkzaamheden te inspecteren dan wel te
keuren, en om de voortgang van de order op redelijke tijdstippen in de fabriek
van Leverancier of in de fabriek van de onderaannemers of cessionarissen
van Leverancier te bevorderen. Leverancier geeft Koper afdoende kennis van
de fabriekskeuringen van Leverancier en zijn onderaannemers, waarbij Koper
c.s. aanwezig mag zijn. Leverancier verstrekt aan Koper die keuringsbewijzen
die Koper kan verlangen. De bedoelde inspecties, keuringen en/of
aanwezigheid van Koper ontslaan Leverancier niet van enige
aansprakelijkheid. Evenmin impliceert zulks de aanvaarding van de Goederen
en/of werkzaamheden. Leverancier dient Koper onverwijld te verwittigen van
contacten in verband met de order met afnemers van Emerson, de
eindgebruiker (indien deze daarvan afwijkt), en/of elke officiële instantie, en
onthoudt zich ervan instructies van de genoemde partijen op te volgen, tenzij
deze schriftelijk door Koper zijn bevestigd. Leverancier verstrekt schema‟s en
voortgangsrapporten zoals vereist door Koper c.s. voor gebruik door Koper c.s.
ten behoeve van de bevordering van de order en verleent verder alle assistentie
die door Koper c.s. redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht. Alle bijkomende
bevorderingskosten die door Koper c.s. wordt gemaakt als gevolg van een
verzuim/rectificatie of vertraging van de kant van Leverancier zijn voor rekening van
Leverancier.
7.
LEVERING EN EIGENDOM
De prijzen die in deze order van dit Contract vermeld staan zijn van
toepassing op transport in overeenstemming met de volgende voorwaarden:
(i) Voor iedere verzending zal Leverancier de goederen in eigendom hebben
vanaf de plaats van productie tot aan de plaats van bestemming die door
Koper is aangegeven, levering kan slechts geschieden en eigendom en zal
slechts overgaan wanneer de goederen in ontvangst zijn genomen door de
Koper op de door hem aangegeven eindbestemming. Het risico van verlies
gedurende het (vracht)vervoer/transport behoort tot de volledige
aansprakelijkheid van de Leverancier, en de Goederen zullen enkel als
geleverd worden aangemerkt nadat deze in ontvangst zijn genomen op de
locatie, aangewezen door Koper in overeenstemming met de voorwaarden uit
deze order. Koper heeft geen verplichting om zich te verzekeren ten behoeve
van het transport van de Goederen tussen de plaats van productie tot aan de
door Koper aangegeven locatie. Leverancier zal de, door Koper, aanbevolen
vervoerder inhuren bij het transporteren van de Goederen vanaf de plaats van
productie tot aan de door de Koper aangegeven plaats van levering. (ii) In
geval van internationale verzendingen zal Leverancier de Goederen
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beschikbaar stellen voor export volledig vrij van douanerechten en zal voor het
transport van de Goederen zorgen naar de consolidating hub of naar de door
Koper opgegeven container werf van vervoerder op de transporthaven.
Leverancier zal alle nodige export licenties en vergunningen verzorgen en
neemt verantwoordelijkheid voor alle vergoedingen en kosten die
samenhangen met export en douaneformaliteiten en het gereed maken van
de Goederen voor het laden, inclusief maar niet beperkt tot
douanetoestemming, container werf / container vracht station, ontvangst,
terminal handling en documentatie kosten. Leverancier is verantwoordelijk
voor de kosten van controle activiteiten, verpakking en juiste opschriften die
noodzakelijk en bedoeld zijn voor de levering van de Goederen. Leverancier
voorziet in en bekostigt, het volgbriefje (“delivery order”) en/of gebruikelijke
transportdocumenten, ten behoeve van levering van de Goederen aan Koper.
Leverancier zal Koper toereikend berichten betreffende de verzending van de
Goederen en informatie verstrekken die op enigerlei wijze noodzakelijk is voor
de levering van de Goederen. Koper betaalt de kosten van controle
voorafgaand aan verzending behalve wanneer betreffende controle voortvloeit
uit een verplichting van het land van export. Koper zal alle noodzakelijke
import licenties en vergunningen verwerven en zal verantwoordelijkheid
dragen voor alle vergoedingen en kosten samenhangend met import
douaneformaliteiten, inclusief maar niet beperkt tot import toestemmingen,
verplichtingen en administratieve kosten. (iii) Met uitzondering van
vergoedingen en kosten samenhangend met (I) export douaneformaliteiten,
(II) Goederen voorbereiden voor laden, en (III) controle activiteiten, verpakking
en het voorzien van juiste opschriften van de Goederen, is Koper
verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot (vracht)vervoer/transport
van de bedrijfslocatie van Leverancier tot aan de eindbestemming. Op
verzoek en ter keuze van Koper, zal Leverancier de kosten van
(vracht)vervoer/transport van Leveranciers bedrijfslocatie tot aan de
exporthaven voorschieten en deze kosten toevoegen aan de factuur aan
Koper. Overigens alle (vracht)vervoer/transport kosten, vanaf de
bedrijfslocatie van Leverancier tot aan de eindbestemming, van de vracht zijn
betaalbaar op bestemming (“freight collect”). Niettegenstaande het
voorafgaande, is Leverancier verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen,
uitgaven of boetes indien Leverancier verzuimt een door Koper goedgekeurde
vervoerder in te huren zonder Kopers geschreven goedkeuring of om
anderzijds de instructies van Koper op te volgen.
8.
RISICO
Leverancier blijft het risico met betrekking tot de Goederen dragen, totdat
deze in overeenstemming met art. 7 zijn geleverd. Leverancier: (i) garandeert
jegens Koper het volledige en onbeperkte eigendom van alle door Leverancier
ingevolge het Contract geleverde Goederen, hetzij bij levering hetzij middels
betalingen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden (waarbij deze
garantie betrekking heeft op dat deel van de Goederen waarvoor de
voortgangsbetalingen zijn verricht), vrij van, niet bezwaard met en niet
onderworpen aan pandrechten van onderaannemers of derden, beperkingen,
voorbehouden,
zekerheidstellingen,
hypotheken,
regelingen
inzake
voorbehouden van eigendomsrechten of enig ander belang van dien aard; (ii)
zal met betrekking tot de Goederen geen aanspraak maken op pandrechten,
beslagleggingen of andere, gelijksoortige aanspraken doen; (iii) zal er zorg
voor dragen dat de ingevolge het Contract geleverde Goederen te allen tijde
vrij van pandrechten, beslagleggingen of hypotheken ten gunste van derden
zullen zijn; (iv) zal, indien Koper hierom op enig moment verzoekt, staven dat de
Goederen of een gedeelte daarvan vrij van en niet bezwaard zijn met pandrechten,
beslagleggingen of hypotheken, met inbegrip van, onbeperkt, regelingen inzake
voorbehouden van eigendomsrechten, die door of ten behoeve van Leverancier
en/of diens onderaannemers en/of leveranciers afdwingbaar zijn; en (v) zal voor
Koper c.s. verweer voeren en hem vrijwaren tegen alle pandrechten,
beslagleggingen of andere, gelijksoortige aanspraken, voortvloeiend uit de
niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen jegens onderaannemers of
leveranciers, werknemers, ondergeschikten of tussenpersonen van
Leverancier.
9.
TERMIJNEN
De voor levering van de Goederen en/of uitvoering van de Diensten bedongen
termijn is een fatale termijn. Leverancier dient Koper onverwijld te verwittigen
van een mogelijke vertraging in de levering of voltooiing.
10. KLACHTEN
Het is Koper gedurende 14 dagen na levering toegestaan om een klacht over
zichtbare gebreken in te dienen. Het is Koper gedurende 14 dagen na
ontdekking, dan wel een langere door de wet toegestane periode, toegestaan
om een klacht over onzichtbare gebreken in te dienen. Aanvaarding van de
geleverde Goederen tast de vorderingen van Koper jegens Leverancier niet
aan. Leverancier beschikt te allen tijde over reserve-onderdelen. Hij stelt de
reserve-onderdelen ter beschikking van Koper dan wel levert deze op verzoek
van Koper onmiddellijk aan Koper.
11. BEËINDIGING EN OPSCHORTING
Indien Leverancier met [de nakoming van] een bepaling van het Contract in
verzuim is (of indien - geheel naar eigen goeddunken van Koper - blijkt dat
Leverancier niet in staat zal zijn om aan die bepalingen te voldoen), of indien
Leverancier in staat van faillissement of insolventie geraakt, onder bewind
wordt gesteld of zijn onderneming op grond van insolventie begint te vereffenen,
dan is Koper onverminderd alle overige aan Koper ter beschikking staande
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(rechts)middelen gerechtigd om het Contract met onmiddellijke ingang
schriftelijk te beëindigen, gelijkwaardige of soortgelijke producten en/of
werkzaamheden van anderen af te nemen, en de extra kosten daarvan op
Leverancier te verhalen, en/of om zonder voorafgaande kennisgeving de
panden te betreden waar de Goederen zich zouden kunnen bevinden, deze in
beslag te nemen en uit die panden te verwijderen, waarbij Leverancier aanvaardt
dat Koper zijn panden betreedt en de Goederen in beslag neemt, en zich tot het
uiterste zal inspannen om Koper toe te staan om dergelijke actie te nemen. Los
van het voorgaande is Koper gerechtigd om zonder reden en te allen tijde: (i)
zonder aansprakelijkheid de levering van de Goederen en/of de uitvoering van
de Diensten op te schorten; of (ii) de order geheel of gedeeltelijk door middel
van een schriftelijke kennisgeving jegens Leverancier te annuleren, in welk
geval Leverancier zijn prestatie zal staken en Koper Leverancier diens volledig
gedocumenteerde en goed onderbouwde verschotten zal betalen die direct uit
de annulering voortvloeien. Koper is niet aansprakelijk voor schade of
vorderingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen voor
winstderving), behalve zoals uitdrukkelijk in dit artikel is neergelegd.
12. VRIJWARING
Leverancier dient Koper, alsmede de aan hem gelieerde partijen, te vrijwaren
en volledig schadeloos te stellen tegen alle vorderingen, kosten, onkosten,
verliezen en schade die Koper en/of de aan hem gelieerde partijen eventueel
lijden, hoe deze ook ontstaan: (i) ten gevolge van de niet-nakoming door
Leverancier van zijn verplichtingen ingevolge de order; (ii) ten gevolge van de
nalatigheid van Leverancier, zijn agenten, cessionarissen, werknemers,
vertegenwoordigers
of
onderaannemers;
(iii)
op
grond
van
productenaansprakelijkheidsvorderingen die te allen tijde in verband met de
Goederen en niettegenstaande door van toepassing zijnde wetgeving gestelde
termijnen ontstaan; of (iv) ten aanzien van een inbreuk op octrooibrieven, een
geregistreerd ontwerp, een model, handelsmerk, auteursrecht of ander
intellectuele-eigendomsrecht dat voortvloeit uit de verkoop of het gebruik van
de geleverde Goederen of uit Diensten ingevolge dit Contract, ten allen tijde
met dien verstande dat van Leverancier niet wordt verlangd dat deze Koper
vrijwaart voorzover de inbreuk wordt veroorzaakt door een specifiek door
Koper verschaft ontwerp.
13. CESSIE EN UITBESTEDING
Het is Leverancier niet toegestaan om het Contract zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van Koper geheel of gedeeltelijk te cederen, over te
dragen dan wel uit te besteden. Koper is te allen tijde gerechtigd het Contract
zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Leverancier geheel of
gedeeltelijk te cederen of over te dragen aan de afnemer van Koper of een
aan Koper gelieerde partij.
14. SOFTWARE
Tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, verleent Leverancier - door
dit Contract te aanvaarden – Koper en Emerson een niet-exclusieve,
wereldwijde, eeuwigdurende licentie voor het gebruik van de ingevolge dit
Contract door Leverancier verstrekte software, en voor het in sublicentie
geven van het gebruik van die software aan de afnemer van Koper c.q.
Emerson en (indien deze daarvan afwijkt) de eindgebruiker, zonder betaling
jegens Leverancier van een extra, ander bedrag dan het in het Contract
genoemde bedrag. Koper en Emerson hebben het recht om de software voor
back-up-/archiveringsdoeleinden te kopiëren, en om de software te reverseengineeren, te decompileren of anderszins te gebruiken en te kopiëren, een
en ander zoals in het toepasselijke recht neergelegd.
15. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
Alle matrijzen, mallen, hulpmiddelen, modellen, patronen, materiaal,
tekeningen, ontwerpen, specificaties, software en overige in verband met de
order door Koper verstrekte gegevens blijven te allen tijde eigendom van
Koper c.q. Emerson, dienen bij voltooiing van het Contract aan Koper te
worden overhandigd en dienen door Leverancier uitsluitend voor het doel van
het Contract te worden gebruikt. Daarnaast worden alle octrooien,
auteursrechten, geregistreerde ontwerpen, modellen of overige intellectueleeigendomsrechten die: (i) in overeenstemming met de patronen, tekeningen,
specificaties, ontwerpen of overige gegevens van Koper; of (ii) voor rekening
van Koper uit de uitvoering van het Contract voortvloeien, eigendom van
Koper, en dient Leverancier op verzoek en voor rekening van Koper al die
documenten te ondertekenen die Koper noodzakelijk zal achten om die
intellectuele-eigendomsrechten formeel aan Koper te doen toekomen.
Leverancier gaat ermee akkoord om zonder de voorafgaande schriftelijke
instemming van Koper geen producten aan derden te leveren die gemaakt zijn
met of gebaseerd zijn op de matrijzen, hulpmiddelen, mallen, modellen of het
materiaal, de patronen, specificaties, ontwerpen, tekeningen of overige
gegevens van Koper of Emerson. Dit Contract, het onderwerp daarvan en alle
ontwerpen, tekeningen, specificaties, software en overige informatie, hetzij
van technische of van zakelijke aard, dienen door Leverancier vertrouwelijk te
worden behandeld, en niet zonder de voorafgaande schriftelijke instemming
van Koper door Leverancier aan derden te worden bekendgemaakt dan wel
door Leverancier te worden gebruikt voor advertenties, openlijke
tentoonstelling of publicatie, of voor enig ander doel dan noodzakelijk voor de
behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen ingevolge dit Contract. Indien
door Koper verlangd, dient Leverancier een afzonderlijke, schriftelijke
geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan.
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16. NALEVING VAN WETTEN, REGELINGEN, ETC.
16.1 Leverancier, diens onderaannemers en cessionarissen, en hun
personeel dienen te allen tijde alle van toepassing zijnde wetten, regelingen,
codes en normen na te leven, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle
gezondheids-, veiligheids- en milieuwetten en -regelingen, zoals: (i) de van
toepassing zijnde productveiligheidswetgeving (bijv. de machinerichtlijn
89/392/EEG, de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG, de
laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG); (ii) regelingen inzake de verstrekking van
informatie over stoffen die gevaarlijk voor de gezondheid zijn; en (iii) alle
regelingen die opgelegd zijn door, en betrekking hebben op werkzaamheden
(met inbegrip van veiligheidseisen) op locatie bij Emerson, zijn afnemer c.q.
eindgebruiker.
16.2 Leverancier verklaart en garandeert dat alle Goederen per de datum van
totstandkoming van het Contract in aanmerking komen voor verzending naar
de bestemming, eindgebruik en eindgebruiker, zoals door Koper in
overeenstemming met alle van toepassing zijnde exportcontroleregelingen
medegedeeld, met inbegrip van de van toepassing zijnde Amerikaanse
regelingen en beschikkingen, VN-besluiten, regelingen die van kracht zijn in
het land van Leverancier en/of het land waarvandaan de Goederen zullen
worden geëxporteerd. Leverancier gaat er verder mee akkoord dat: (i) de door
Leverancier vóór de totstandkoming van het Contract ingevulde 'Verklaring
van naleving van de exportregels' [Export Compliance Declaration] onderdeel
van het Contract uitmaakt; (ii) Leverancier Koper zo spoedig mogelijk
informeert, indien de Goederen geheel of gedeeltelijk niet meer in aanmerking
komen voor verzending naar de bovengenoemde bestemming; en (iii) indien
nadere zaken aan het Contract worden toegevoegd, Leverancier zal evalueren
of deze voor verzending in aanmerking komen, en ofwel een nieuw formulier
Export Compliance Declaration zal afgeven, ofwel Koper zal mededelen dat zij
niet voor verzending in aanmerking komen.
16.3 Leverancier is en blijft de enige verantwoordelijke voor de volledige
naleving (“compliance”) van de geleverde Goederen, of onderdelen van
Goederen, van alle toepasselijke regels en verordeningen (“Wetgeving”)
betreffende beperkingen of gevaarlijke inhoud (“RoHS”) zoals richtlijn
2002/95/EG (RoHS) van 27 januari 2003 (“EU RoHS”), the Administrative
Measures on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Goods
as of 28 february 2006 (“China RoHS”), etc. en alle andere uitgaven evenals
alle nationale of locale verordeningen voortkomend in tenuitvoerlegging van
de bovengenoemde RoHS Wetgeving. Derhalve moeten alle geleverde
Goederen of onderdelen van Goederen geschikt zijn voor en aansluiten bij
met RoHS voorschriften in overeenstemming zijnde productie en verkoop.
Leverancier zal de standaardverklaring van Koper inzake naleving van de
RoHS op onderdeelnummerniveau invullen en ondertekenen, de juiste
systemen en processen toepassen, teneinde op de juistheid van deze
vaststellingen toe te zien, en een goede boekhouding voeren, zodat alle
producten of onderdelen van producten getraceerd kunnen worden. Voorzover
producten of onderdelen van producten niet in overeenstemming met de
bovengenoemde eisen worden geleverd, behoudt Koper zich het recht voor
om de verzamelorder of een enkele order voor rekening van Leverancier te
annuleren. Leverancier verplicht zich om Koper behoorlijk en direct te
informeren over wijzigingen die van invloed zijn op naleving van de RoHS. Bij
bewezen schendingen door Leverancier van nationale of internationale RoHSnalevingsregelingen verplicht Leverancier zich om Koper vrij te stellen en
schadeloos te stellen met betrekking tot alle vorderingen, aansprakelijkheid,
verliezen, schade, vonnissen en externe verantwoordelijkheid, ongeacht de
rechtsgrond daarvan, en om alle nadeel, verlies of schade die bij schending
ten nadele van Koper optreedt, voor zijn rekening te nemen.
16.4 Voorzover door het toepasselijke recht vereist, is Leverancier
verantwoordelijk voor het ophalen, behandelen, terughalen of van de hand
doen van: (i) de Goederen of enig gedeelte daarvan, als deze op grond van de
wet worden geacht 'afgedankt' te zijn; en (ii) alle zaken waarvoor de Goederen
of enig gedeelte daarvan als vervanging dienen. Indien op grond van het
toepasselijke recht, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuurwetgeving, Europese richtlijn 2002/96/EG (WEEE) en aanverwante
wetgeving in EU-lidstaten, van Leverancier wordt verlangd dat deze zich
ontdoet van 'afgedankte Goederen' of enig gedeelte daarvan, dan dient
Leverancier zich geheel voor eigen kosten (met inbegrip van alle
administratie- en transportkosten) van die Goederen te ontdoen.
16.5 Leverancier dient alle van toepassing zijnde anti-corruptie-, antigeldwitwas- en anti-terreurwetten na te leven, met inbegrip van maar niet
beperkt tot die van de Verenigde Staten, het land van Leverancier, het land
van Koper en het land dat de eindbestemming van de Goederen is en/of waar
door Leverancier werkzaamheden dienen te worden verricht, alsmede alle
tussenliggende landen ('Relevante Wetten'). Tevens verklaart en garandeert
Leverancier dat hij in relatie tot de order of anderszins geen Relevante Wetten
heeft geschonden en ook niet op enigerlei wijze zal schenden. De
aanvaarding door Leverancier van de order wordt geacht een bekrachtiging te
vormen door Leverancier van naleving van alle Relevante Wetten.
16.6 Leverancier dient onverwijld een effectief programma met betrekking tot
de naleving van de Relevante Wetten te implementeren en aan te houden,
welk programma voor Koper aanvaardbaar is en dat omvat: (i) de vaststelling
van een gedragscode of 'ethische code' ('Code van Leverancier'); (ii) de
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implementatie van een systeem van interne controle en een systeem voor het
opstellen en bijhouden van een nauwkeurige administratie, die voldoet aan de
eisen van de Code van Leverancier en de Relevante Wetten; (iii) de
vaststelling van procedures ter naleving van de Code van Leverancier en de
Relevante Wetten; (iv) de implementatie van een opleidingsprogramma met
betrekking tot naleving van de Code van Leverancier en de Relevante Wetten;
(v) de implementatie van een programma van interne toetsing van en controle
op naleving; (vi) de implementatie van een systeem voor de rapportage over
overtredingen van de Code van Leverancier en de Relevante Wetten; en (vii)
de implementatie van een procedure voor het straffen van werknemers die de
Code van Leverancier en/of de Relevante Wetten overtreden. Koper is hetzij
zelf, of door inschakeling van een derde, gerechtigd om een dergelijk
nalevingsprogramma gedurende normale werktijden te controleren, waarbij
slechts op redelijke termijn kennis dient te worden gegeven, en behoudens
ondertekening door Koper dan wel de derde van een geschikte
geheimhoudingsovereenkomst.
16.7 Naleving door Leverancier van de eisen van dit art. 16 vormt een
essentieel onderdeel van de order, en niet-nakoming ingevolge dit art. 16
vormt een wezenlijke niet-nakoming van de order.
16.8 De leverancier is en blijft de enige verantwoordelijke voor het volledig
voldoen door de geleverde producten, delen van producten of stoffen aan de
eisen van Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) van 18 december 2006 als
geamendeerd of gewijzigd en met inbegrip van alle verdere publicaties
evenals aan alle nationale reguleringen gepubliceerd ter uitvoering van deze
Verordening. De leverancier garandeert dat is voldaan aan alle verplichtingen
voortvloeiend uit REACH. In het bijzonder garandeert Leverancier dat alle
chemische stoffen waaruit aan Koper geleverde producten of delen van
producten bestaan of die hierin vervat zijn, indien vereist vooraf geregistreerd
(preregistratie) en/of geregistreerd zijn, en indien deze onderworpen zijn aan
de autorisatie (vergunningverlening) krachtens REACH geautoriseerd zijn voor
gebruik door Koper, en dat, indien van toepassing, aan alle voorwaarden van
een beperking conform Bijlage XVII van REACH is voldaan en dat Verkoper,
indien van toepassing, zal voldoen aan zijn verplichting om, conform REACH
en de volgens artikel 32 en 33 van REACH vereiste te verstrekken informatie,
volledige veiligheidsinformatiebladen te verstrekken. Verkoper zal de
publicaties volgen die het Europees Agentschap voor chemische stoffen
uitgeeft m.b.t. de stoffen die voldoen aan de criteria voor autorisatie conform
REACH (stoffen van zeer groot belang op de „kandidatenlijst‟) en Koper
onverwijld informeren wanneer aan Koper geleverde producten of delen
daarvan een stof bevatten die officieel is voorgedragen voor opname in de
kandidatenlijst. De leverancier verplicht zich om de koper naar behoren en
onverwijld in te lichten over alle wijzigingen die van invloed zijn op het voldoen
aan REACH. Ingeval van annulering van collectieve of enkelvoudige
opdrachten of bewezen schending van nationale of internationale wetgeving
betreffende het voldoen aan REACH door de leverancier, verplicht de
leverancier zich om de koper vrij te stellen en te vrijwaren tegen alle
vorderingen, aansprakelijkheid, verlies, schade, rechterlijke uitspraken en
verantwoordelijkheid jegens derden, ongeacht de juridische gronden daarvoor,
en om alle nadelen, verliezen of schade op zich te nemen die ingeval van
inbreuk voortvloeien ten nadele van de koper.
16.9 De Leverancier zal voldoen aan alle voorschriften van het Internationale
Verdrag voor de bescherming van planten (“IPPC”) ten aanzien van het
verpakkingsmateriaal voor massief hout (“SWPM”) zoals neergelegd in ISPM15 en elders. Leverancier staat er voor in dat al het SWPM wordt voorzien van
het IPPC-logo, de landencode, het nummer dat door de organisatie voor de
bescherming van planten is toegekend en de IPPC behandelingscode en
zorgt voor de juiste certificering.
16.10 Leverancier is en blijft inzake geleverde batterijen of accu‟s, die hetzij
als zodanig hetzij geïntegreerd in apparaten worden geleverd, als enige
verantwoordelijk voor de volledige naleving van de toepasselijke
verplichtingen ingevolge de EU richtlijn inzake batterijen en accu‟s en
afgedankte batterijen en accu‟s, richtlijn 2006/66/EC van 6 september 2006,
zoals gewijzigd en geamendeerd ("Richtlijn inzake batterijen"), en alle verdere
publicaties evenals alle nationale of lokale regelingen die uitgevaardigd zijn
voor de implementatie en/of uitvoering van de Richtlijn inzake batterijen
(gezamenlijk de "Wetgeving inzake batterijen"). Alle geleverde batterijen en
accu‟s dienen met name te voldoen aan de verbodsbepalingen voor materiaal,
de vereisten voor de etikettering en de vereisten met betrekking tot de
verwijderbaarheid van afgedankte batterijen en accu‟s en eveneens aan alle
toepasselijke informatievereisten. Indien Leverancier en Koper in dezelfde
lidstaat zijn gevestigd, zorgt Leverancier ervoor dat hij in de betreffende
lidstaat als producent geregistreerd staat. Leverancier zal de
standaardverklaring betreffende de naleving van de wetgeving inzake
batterijen van Koper ondertekenen en invullen, gebruik maken van de juiste
systemen en processen teneinde de nauwgezetheid van deze bepalingen te
garanderen en zorgen voor een goede verslaglegging, teneinde alle aan
Koper geleverde batterijen en accu‟s te kunnen traceren. Voor zover batterijen
en accu‟s niet worden geleverd in overeenstemming met bovengenoemde
vereisten, behoudt Koper zich het recht voor om collectieve of enkelvoudige
opdrachten op kosten van Leverancier te annuleren. Leverancier verplicht zich
de Koper naar behoren en onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen
die van invloed zijn op de naleving van de vereisten ingevolge de wetgeving
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inzake batterijen. Ingeval van bewezen schending door Leverancier van de
wetgeving inzake batterijen, verplicht Leverancier zich, om de koper vrij te
stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verlies,
schade, rechterlijke uitspraken en verantwoordelijkheid jegens derden,
ongeacht de juridische gronden daarvoor, en om alle nadelen, verliezen of
schade op zich te nemen die ingeval van inbreuk voortvloeien ten nadele van
de koper.
16.11 Leverancier zal voldoen aan alle relevante en toepasselijke nationale
en internationale verordeningen en/of praktijkrichtlijnen betreffende de
verpakking, etikettering, het transport, de opslag en het beheer van
gevaarlijke stoffen die deel uitmaken van de Goederen. De Leverancier zal de
Koper volledige informatie verstrekken over alle ingevolge het Contract
geleverde stoffen waarvan bekend is of redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid of de veiligheid van
personen die hier in verband met hun werk en/of bij het gebruiken van enig
gedeelte van de Goederen mee werken of in aanraking komen, ongeacht of
deze informatie ingevolge toepasselijke wetgeving of verordeningen dient te
worden verstrekt. Indien dergelijke stoffen niet aanwezig zijn, zal Leverancier
dit in een schriftelijke verklaring bevestigen.
16.12 Tenzij anders bepaald in het Contract of de toepasselijke wetgeving zal
Leverancier Koper op diens verzoek certificaten verstrekken van
overeenstemming met de wetgeving en verordeningen die van toepassing zijn
op alle Goederen, Diensten en/of het product van de Diensten.
17. DIENSTEN OP LOCATIE VAN KOPER C.S.
Indien Leverancier ingevolge het Contract verplicht is Diensten uit te voeren
op een locatie die het eigendom of de vestigingsplaats is van de Koper c.s.: (i)
ziet Leverancier erop toe dat zijn onderaannemers en hun respectieve
werknemers en tussenpersonen alle regelingen op het gebied van
gezondheid, veiligheid, milieu, bescherming en andere regelingen,
praktijkrichtlijnen en vereisten die van toepassing zijn op deze locaties
naleven en zal de daarvoor benodigde middelen verstrekken; (ii) Het
personeel van Leverancier en diens onderaannemers die deze Diensten
uitvoeren worden door Leverancier, zonder dat dit voor Koper kosten met zich
meebrengt, voorzien van alle noodzakelijke beschermende uitrustingen (met
inbegrip van maar niet beperkt tot het benodigde veiligheidsschoeisel en
veiligheidshelmen), en (iii) Leverancier zal, tenzij anders bepaald in het
Contract, ten tijde van de uitvoering van de Diensten op deze locatie de
volgende verzekeringen, onder de voorwaarden en met de verzekeraars die

aanvaardbaar zijn voor Leverancier, voor eigen rekening verkrijgen en met
volledige geldigheid in stand houden:
a) Aansprakelijkheidsverzekering of arbeidsongevallenverzekering zoals
vereist volgens de toepasselijke wetgeving.
b) Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (ten aanzien van
motorrijtuigen die wel en geen eigendom zijn) zoals vereist volgens de
toepasselijke wetgeving, met een verzekeringslimiet van tenminste vijf
miljoen Euro (€ 5.000.000) per gebeurtenis ten aanzien van schade aan het
eigendom van derden en onbeperkt in geval van overlijden en persoonlijk
letsel.
c) Alle andere verzekeringen die volgens de toepasselijke wetgeving vereist
zijn.
d) Alomvattende, algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, met een
verzekeringslimiet van tenminste vijf miljoen euro (€ 5.000.000) per
gebeurtenis. Deze verzekering dient een contractuele vrijwaring van
aansprakelijkheid te bevatten.
e) Andere verzekeringen die gezien de aard van de Diensten van toepassing
zijn.
Voor aanvang van de werkzaamheden dient Leverancier de Koper
verzekeringsbewijzen, en vervolgens vervangende exemplaren hiervan, te
verstrekken waaruit deze verzekering blijkt.
18. COMMUNICATIE MET DE AFNEMER/EINDGEBRUIKER VAN KOPER
Leverancier stelt Koper van te voren in kennis van bezoeken die in verband
met het Contract aan de locatie van Leverancier gepland zijn en
vertegenwoordigers van Koper hebben het recht om gedurende al deze
bezoeken aanwezig te zijn. Alle mededelingen in verband met het Contract
van Leverancier aan afnemer/eindgebruiker van Koper worden via
Leverancier verzonden aan Koper en Leverancier stelt Koper onverwijld in
kennis van alle mededelingen in verband met het Contract (met inbegrip van
kopieën/afschriften hiervan) die door Leverancier van afnemer/eindgebruiker
van Koper ontvangen zijn.
19. [TOEPASSELIJK] RECHT
Het Contract wordt in alle opzichten uitgelegd in overeenstemming met het
Nederlands recht, met uitsluiting echter van een eventuele werking hiervan op
hett Weens Koopverdrag van 1980, en heeft ,voor zover toegestaan bij wet, geen
betrekking op tegenstrijdigheden in wet- of regelgeving waarbij de wetgeving van
enig ander rechtsgebied toepasselijk is. Alle geschillen die voortvloeien uit het
Contract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse
rechtbanken.
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_______________________________________________
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