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§ 1 Toepasselijkheid 

(1) De inkopen, het aannemen van goederen en diensten (hierna 

gezamenlijk aan te duiden als “leveringen”) van de besteller 

geschieden enkel op grond van de volgende voorwaarden, die 

van toepassing zijn op alle privaat- en publiekrechtelijke 

(rechts)personen die goederen of diensten leveren 

(“leverancier”). Door een onvoorwaardelijke 

inontvangstneming hiervan stemt de leverancier in met hun 

uitsluitende toepassing op de desbetreffende levering, en ook op 

alle verdere transacties. Tegenstrijdige of van deze 

voorwaarden afwijkende voorwaarden erkent de besteller niet, 

tenzij de besteller voor de toepassing daarvan zijn 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. De 

voorwaarden van de besteller zijn ook dan van toepassing, 

wanneer hij kennis heeft van tegenstrijdige en afwijkende 

voorwaarden van de leverancier en hij de levering zonder 

voorbehoud aanneemt. 

(2) De besteller behoudt zich het recht voor, zijn algemene 

inkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te veranderen. De 

leverancier stemt in met de uitsluitende toepassing van de 

gewijzigde voorwaarden, wanneer hij niet binnen een week na 

ontvangst daarvan daar schriftelijk bezwaar tegen maakt. 

 

§ 2 Aanbod, aannemen, doorgeven van opdrachten en 

prijsopgaven, vertrouwelijkheid 

(1) Basis van de bestelling zijn ook de daartoe behorende 

documenten als zijnde tekeningen, technische 

leveringsvoorwaarden, bouwvoorschriften, 

materiaalvoorschriften enz., en ook de relevante 

ongevallenpreventievoorschriften en voorschriften inzake 

gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het is enkel 

toegestaan de documenten aan derden ter inzage te geven of te 

verstrekken met schriftelijke toestemming van besteller.  

(2) Informatie over prestaties of technische, 

natuurwetenschappelijke, chemische, mechanische of verdere 

kenmerken en DIN-, VDE- of andere contractueel 

overeengekomen normen binnen een onderneming of 

fabrieksnormen gelden bij sluiting van de overeenkomst als 

garantie voor de kwaliteit.  

(3) De leverancier is verplicht de bestelling binnen 10 

werkdagen vanaf de besteldatum aan te nemen en te bevestigen. 

Aanvullingen, beperkingen of andere afwijkingen van de 

bestelling c.q. van de daartoe behorende documenten vereisen 

de schriftelijke toestemming van de besteller.  

(4) Het deels of geheel uitbesteden van de opdrachten aan 

derden is enkel toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke 

toestemming. Ook bij de verstrekking van de toestemming geldt 

de door de leverancier ingeschakelde derde als diens 

uitvoerende hulp.  

(5) Behoudens een afwijkende, schriftelijke overeenkomst zijn 

de door de leverancier gemaakte prijsopgaven bindend en 

kosteloos.  

(6) De leverancier dient de opdracht en de sluiting van de 

overeenkomst en ook de contractvoorwaarden vertrouwelijk te 

behandelen. Hij mag de bestelling enkel met schriftelijke 

toestemming van de besteller als referentie of voor 

reclamedoeleinden noemen.  

 

§ 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden, verrekenings- en 

retentierechten van de besteller 

(1) De in de bestelling genoemde prijzen zijn vaste prijzen incl. 

verpakking en excl. btw. Prijsverhogingsvoorbehoud vereist de 

expliciete schriftelijke toestemming van de besteller.  

(2) Alle facturen dienen in twee exemplaren te worden voorzien 

van de bestel-, artikel- en pakbonnummers van de leverancier. 

Ze dienen in de valuta van de overeenkomst te worden 

verstrekt. Goud- of valutaclausules erkent de besteller niet.  

(3) Facturen worden naar keuze van de besteller of 14 dagen na 

ontvangst van de factuur met 3 % korting van het brutobedrag 

van de factuur of na 30 dagen netto betaald, waarbij de looptijd 

van de betalingstermijn pas begint na de ontvangst van een 

controleerbare factuur over het geleverde materiaal c.q. na 

overname van de uit te voeren prestatie incl. de bestelde 

documenten en certificaten. Alle betalingen vinden plaats onder 

voorbehoud van de rechten van de besteller in geval van een 

ontoereikende levering. Voor zover reeds op de vervaldatum 

van de factuur reclames bekend zijn, heeft de besteller het recht, 

betalingen van redelijke hoogte in te houden. Voor het overige 

geniet de besteller verrekenings- en retentierechten in wettelijke 

omvang. 

 

§ 4 Overdracht, verrekenings- en retentierechten van de 

leverancier 

(1) Een overdracht van de uit de overeenkomst voortvloeiende 

vorderingen van de leverancier aan derden is enkel toegestaan 

door schriftelijke toestemming van de besteller. Een incasso 

door derden is uitgesloten.  

(2) Een verrekening tegen vorderingen van de besteller uit de 

zakenrelatie is enkel toegestaan met een gerechtelijk 

vastgestelde of een van de kant van de besteller erkende 

vordering. Hetzelfde geldt voor het inroepen van retentierechten 

door de leverancier.  

 

§ 5 Serielevering, koop na monster 

(1) Met een serielevering mag pas worden begonnen zodra de 

besteller het eerste monster schriftelijk heeft geaccepteerd. In 

dit geval en ook in andere gevallen waarin de verkooporder, het 

uitleveren enz. afhankelijk is van de goedkeuring van het 

monster, is sprake van een koop na monster. Voor zover de 

kenmerken (bijv. de maten) van de bestelde onderdelen c.q. 

prestaties in de documenten van de besteller of verdere 

voorschriften zijn vermeld, dient de leverancier alle beoogde 

veranderingen na verlening van de verkooporder (eventueel 

door monsters) vooraf mee te delen. De veranderingen vereisen 

de schriftelijke toestemming van de besteller. Voor zover deze 

de geschiktheid van de geleverde goederen c.q. te leveren 

diensten voor de in uitzicht gestelde doeleinden betreffen, kan 

de besteller de verandering weigeren en ofwel een levering 

volgens opdracht verlangen of zonder vergoeding van de 

opdracht afzien.  

(2) De toestemming van de besteller t.o.v. tekeningen, 

berekeningen en andere documenten verandert de 

verantwoordelijkheid van de leverancier betreffende de levering 

niet. Dit geldt eveneens voor voorstellen, aanbevelingen en 

meewerken van de besteller.  

 

§ 6 Terugtreding 

Krijgt de besteller kennis van omstandigheden die de 

leverancier betreffen, op grond waarvan gegronde twijfel over 

een juiste afwikkeling van de bestelling bestaat, dan heeft de 

besteller het recht het contract, wat de nog ontbrekende levering 

betreft, zonder (schade)vergoeding te beëindigen. 

 

§ 7 Levering, in gebreke zijn, overmacht, verpakking, 

deelleveringen en risico-overdracht 

(1) De termijnen van levering en prestaties zijn bindend en 

tenzij anders overeengekomen fataal, waarbij de ingang van de 

levering c.q. het leveren van prestaties op de vastgelegde plaats 

van bestemming bepalend is.  

(2) Bij vertraging van de levering heeft de besteller het recht 

een algemene vertragingsvergoeding ter hoogte van 0,5 % van 

de orderprijs per volle week te verlangen, maar niet meer dan 5 

% van de orderprijs in totaal, of na afloop van een door hem 

bepaalde redelijk verlengde termijn de nog niet geleverde 

prestatie door een derde ten koste van de leverancier uit te laten 

voeren. Verdergaande wettelijke vorderingen blijven onverlet. 

De besteller kan in het bijzonder na een vruchteloze afloop van 

een redelijke termijn i.p.v. de prestatie een schadevergoeding 

verlangen, onverminderd het recht van besteller op de 

contractuele boete.  

Het is aan de leverancier bewijs te leveren, dat ingevolge van 

zijn vertraging geen of een geringe schade is ontstaan. 

(3) Overmacht, arbeidsconflicten, onrust of andere, buiten de 

directe controle van de besteller zijnde en tot storingen van het 

bedrijf voerende omstandigheden, bevrijden de besteller voor 

de duur en de omvang van hun uitwerkingen van een 

verplichting tot afname en schadevergoeding. 

(4) Voor zover niet anders overeengekomen, dient de levering 

vrij aan de door de besteller aangegeven plaats van bestemming 

voor risico van de leverancier te worden bezorgd; bij eigen 

afhaling dienen de vrachtkosten aan de besteller te worden 

vergoed. Bij levering vanaf de fabriek wordt de leverancier 

verplicht de voor de besteller voordeligste wijze van verzending 

te kiezen, voor zover de wijze van verzending niet is 

voorgeschreven.  

(5) De leverancier heeft enkel het recht op meer-, minder- of 

deelleveringen, indien en voor zover de besteller hiermee 

schriftelijk heeft ingestemd.  

(6) De producten dienen vakkundig te worden verpakt. Voor 

opnieuw te gebruiken en geretourneerde verpakkingen dient de 

besteller te worden gecrediteerd. Worden de eventueel 

vastgelegde verpakkings- of verzendingsvoorschriften van de 

besteller niet nagekomen, dan heeft deze het recht de levering 

van de producten te weigeren zonder dat hij daardoor in 

verzuim komt voor wat betreft de inontvangstneming van de 

levering.  

(7) Voor hoeveelheden, gewichten en maten zijn, behoudens 

een andere voorwaarde, de door de besteller bij de 

kwantiteitscontrole berekende waarden bepalend.  

(8) De leverancier dient de besteller onmiddellijk te informeren, 

zodra zich omstandigheden voordoen of hij deze herkent, 

waaruit voortkomt dat de aangegeven levertijd of de 

overeengekomen specificaties niet kunnen worden nagekomen.  

 

§ 8 Aansprakelijkheid 

(1) De leverancier garandeert dat zijn leveringen voldoen aan 

de gebruikelijke regels van de techniek, alle relevante normen 

en de contractueel overeengekomen specificaties alsook aan de 

relevante veiligheidsvoorschriften, en dat deze voorts vrij van 

gebreken en rechtsgebreken zijn.  

(2) De besteller is verplicht de producten op eventuele 

afwijkingen van de kwaliteit en kwantiteit te controleren, voor 

zover en indien dit volgens een correcte gang van zaken 

uitvoerbaar is. De besteller zal gebreken na de ontdekking 

daarvan binnen een redelijke termijn aan leverancier melden. 

De leverancier ziet af van bezwaar voor te late melding van een 

klacht.  

(3) Vorderingen op grond van non-conformiteit van geleverde 

zaken verjaren  24 maanden na ingebruikname, maar uiterlijk 

36 maanden na levering. Op eventueel toepasselijke langere 

wettelijke verjaringstermijnen volgens de artikelen 3:306 t/m 

3:311van het Nederlands Burgerlijk Wetboek kan de besteller 

onverminderd aanspraak maken. Bij rechtsgebreken zal de 

leverancier de besteller bovendien vrijwaren van eventuele 

vorderingen van derden. Vorderingen wegens rechtsgebreken 

zijn na 10 jaar verjaard.  

(4) Op de wettelijke vorderingen m.b.t. gebreken en 

rechtsgebreken kan de besteller onverminderd aanspraak 

maken, voor zover de volgende voorwaarden niets anders 

regelen.  

(5) Enkel de besteller heeft het recht de manier van herstel te 

kiezen.   

(6) Kiest de besteller als herstel de levering van een vervangend 

product zonder gebreken, dan heeft hij het recht het gebrekkig 

product op kosten van de leverancier te retourneren en een 

gebrekloze vervanging te verlangen; hierbij wordt om 

administratieve redenen het geretourneerde product belast en de 

vervangende levering wordt opnieuw berekend; de 

verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken begint bij 

levering van het vervangende product.  

(7) Kiest de besteller als herstel het verwijderen van het gebrek 

ten koste van de leverancier, dan heeft hij het recht, indien 

gevaar dreigt en de leverancier niet onmiddellijk met het 

corrigeren van het gebrek begint, de gebreken ten koste van de 

leverancier zelf te verwijderen of door derden te laten 

verwijderen; de verjaringstermijn voor vorderingen m.b.t. 

gebreken begint met het tijdstip wanneer het gebrek in zijn 

geheel is verwijderd. Het gebrek wordt pas geacht geheel te zijn 

verwijderd zodra de besteller dit schriftelijk heeft bevestigd.  

(8) Het recht op schadevergoeding blijft uitdrukkelijk bestaan. 

De leverancier is volgens de wettelijke voorschriften 

aansprakelijk voor alle schade die op grond van de gebreken 

middellijk of onmiddellijk ontstaat. 

(9) Wordt binnen 6 maanden sinds de risico-overdracht een 

gebrek zichtbaar dan wordt dit geacht al te hebben bestaan ten 

tijde van de overdracht van het risico, tenzij dit vermoeden niet 

strookt met het soort product of het gebrek.  

 

§ 9 Regres 

(1) Indien het door de besteller vervaardigde en/of verkochte 

product ten gevolge van gebreken van de levering door 

leverancier moet worden teruggenomen of de koopprijs moet 

worden gereduceerd of de besteller te maken heeft met andere 

vorderingen m.b.t. de gebreken, dan heeft de besteller tegenover 

de leverancier recht op regres zonder de anders benodigde 

termijnstelling.  

(2) Loopt de besteller ten gevolge van de gebrekkige levering 

transport-, wegen-, arbeids-, materiaalkosten of kosten voor een 

ingangs- of kwaliteitscontrole op, dan dient de leverancier deze 

te vergoeden. Hetzelfde geldt voor alle uitgaven die de besteller 

oploopt door herstelvorderingen van zijn cliënten. 

(3) Afwijkend van § 8 (3) treedt de verjaring in het geval van 

regres op zijn vroegst 2 maanden na het tijdstip in werking, 

waarop de besteller de vorderingen van zijn cliënt is 

nagekomen, echter uiterlijk 5 jaar na levering door de 

leverancier.  

 

§ 10 Productaansprakelijkheid, terugroepen, vrijstelling, 

verzekeringsdekking 

(1) Indien vorderingen m.b.t productaansprakelijkheid of andere 

vorderingen vanwege gebreken van het product of 

rechtsgebreken tegen de besteller worden ingesteld, dient de 

leverancier de besteller hiervan op eerste aanzegging te 

vrijwaren, voor en in zoverre de schade door een fout in zijn 

levering is ontstaan. In de gevallen van toerekenbare 

tekortkoming geldt dit echter alleen dan wanneer de leverancier 

de fout heeft veroorzaakt. Voor zover de schadeoorzaak binnen 

de verantwoordelijkheid van de leverancier ligt, draagt hij in 

zoverre de bewijslast.  

(2) De leverancier komt op voor alle in dit verband ontstane 

kosten, in het bijzonder voor de kosten van rechtsbijstand van 

de besteller en eventuele terugroepingsacties. Over de inhoud 

en omvang van zulke terugroepingsacties zal de besteller de 

leverancier – indien mogelijk en redelijk – informeren. 

Verdergaande wettelijke vorderingen blijven onverlet.  

(3) De leverancier dient zich voldoende te verzekeren tegen 

risico’s m.b.t. de productaansprakelijkheid en andere in § 10 (1) 

genoemde risico’s en dient dit de besteller te allen tijde op 

navraag aan te tonen. 

 

§ 11 Beschermende rechten, geheimhouding 

(1) De leverancier garandeert dat in verband met zijn leveringen 

geen rechten van derden worden aangetast. Wordt aan de 

besteller door een derde op grond hiervan een beroep gedaan, 

dan dient de leverancier hem op de eerste schriftelijke 

aanzegging te vrijwaren.  

(2) Documenten of alle soorten productieapparatuur en ook 

monsters, tekeningen, modellen, gereedschap enz., die de 

besteller aan de leverancier ter beschikking stelt of deze aan 

hem vergoedt mogen enkel voor de productie of de levering aan 

de besteller worden gebruikt en niet aan derden worden 

gegeven en niet voor eigen doelen van de leverancier worden 

gebruikt. Ze dienen geheim te worden gehouden en 

onmiddellijk zonder achterhouden van kopieën, individuele 

artikelen enz. in een feilloze toestand teruggegeven te worden 

of op navraag van de besteller te worden vernietigd, na 



 

 

afwikkeling van de opdracht of zodra vaststaat dat het niet tot 

een bestelling komt of zodra de levering is afgewikkeld. De 

geheimhoudingsplicht geldt ook na afwikkeling van deze 

overeenkomst; zij is ongeldig indien en voor zover de in de 

toevertrouwde documenten behelsde kennis algemeen bekend is 

geworden. Eigendoms- en auteursrechten op de in § 11 (2) art. 

1 genoemde documenten, productieapparaten enz., behoudt de 

besteller zich voor. 

(3) De volgens de richtlijnen van de besteller geproduceerde 

halve of volledige fabricaten mag de leverancier niet aan derden 

leveren, ook wanneer het gaat om delen die de besteller als 

gebrekkig of foutief heeft afgewezen. Zulke gebrekkige of 

foutieve delen dienen ten koste van de leverancier te worden 

vernietigd.  

(4) Voor elk geval van een schending van de in deze § 11 

geregelde plichten betaalt de leverancier aan de besteller een 

contractuele boete ter hoogte van 5 % van de bruto waarde van 

de betreffende opdracht of van de met de betreffende 

inrichtingen geproduceerde fabricaten. De besteller behoudt 

zich het recht voor aanvullend schadevergoeding te vorderen. 

 

§ 12 Aansprakelijkheid van de besteller 

Schadevergoedingsvorderingen van de leverancier, welke niet 

schade aan leven, lichaam of gezondheid betreffen (“overige 

schade”) zijn beperkt tot schade als gevolg van opzet en grove 

schuld. Voor zover de besteller desalniettemin aansprakelijk 

mocht zijn voor schade is de aansprakelijkheid van de besteller 

beperkt tot het bedrag dat deze uitgekeerd krijgt onder haar 

verzekeringen en bij gebreke van een uitkering onder 

verzekering tot een bedrag gelijk aan de waarde van de door 

besteller bij de leverancier geplaatste bestelling De 

schadevergoeding is te allen tijde begrensd tot directe schade, 

met uitsluiting van ieder aansprakelijkheid voor indirecte 

schade waaronder begrepen doch niet beperkt tot gemiste winst, 

bedrijfsonderbreking en gemiste kansen.  

 

§ 13 Overdracht aan Gelieerde Onderneming 

Zonder dat enige verdere kennisgeving vereist is, stemt 

leverancier hierbij onherroepelijk in met overdracht door 

besteller van deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk (met 

inbegrip van sommige of alle verplichtingen van besteller), aan 

eender welke Gelieerde Onderneming. “Gelieerde 

Onderneming” betekent elke dochteronderneming, juridische 

entiteit of joint venture waarin Olin Corporation direct of 

indirect een eigendomsbelang van ten minste 50% heeft. 

Overeengekomen hoeveelheden en andere voorwaarden zullen 

niet worden beïnvloed door een overdracht. Tevens geeft 

leverancier hierbij reeds bij voorbaat toestemming aan besteller 

voor overdracht van deze overeenkomst aan elke derde partij in 

het kader van een verkoop door besteller of aan haar Gelieerde 

Ondernemingen van alle of wezenlijk alle activa of 

eigendommen van besteller of aan deze Gelieerde 

Ondernemingen waarop het onderwerp van deze overeenkomst 

betrekking heeft. Bij overdracht van deze overeenkomst en de 

uitdrukkelijke aanvaarding door de verkrijger van de 

overgedragen verplichtingen van besteller in kader van deze 

overeenkomst door middel van het uitvoeren van een 

overname- c.q. cessieovereenkomst, wordt besteller vrijgesteld 

van alle verplichtingen en aansprakelijkheden in kader van deze 

overeenkomst. 

 

§ 14 Betreden van het fabrieksterrein 

De leverancier zorgt ervoor dat personen die ter uitvoering van 

de overeenkomst het fabrieksterrein van de besteller betreden, 

de bedrijfsregels in acht nemen.  

 

§ 15 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk 

recht 

(1) Indien in de bestelling niet anders vermeld, is de plaats van 

uitvoering voor alle leveringen en betalingen Terneuzen, 

Nederland.  

(2) Bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst 

resulterende geschillen is de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 

Nederland. . De besteller heeft het recht de leverancier ook aan 

te klagen bij het gerecht van de plaats van zijn hoofdkantoor.  

(3) Deze overeenkomst, en de interpretatie daarvan, wordt 

beheerst door Nederlands recht, uitgezonderd de regelingen van 

het internationaal privaatrecht en de VN-Verdrag inzake 

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 

(CISG). 

 

§ 16 Dataopslag 

De besteller en alle overige ondernemingen van het Blue Cube 

concern hebben het recht de in verband met deze overeenkomst 

verkregen data overeenkomstig de Nederlandse wetgeving 

inzake gegevensbescherming op te slaan, te verwerken en 

binnen het concern door te geven.  

 

§ 17 Anti-omkoping 

Leverancier dient:  

(1) te voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten, 

regelgeving en codes met betrekking tot anti-omkoping en anti-

corruptie met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act (indien van toepassing) 

(“Relevante Eisen”); 

(2) geen, en ervoor te zorgen dat alle managers, bestuurders, 

werknemers en vertegenwoordigers van leverancier geen, 

aanbieding, betaling, belofte om te betalen of autorisatie voor 

de betaling van eender welk bedrag te doen, of een aanbod, gift, 

belofte tot gift, of autorisatie tot een gift van eender welke 

waarde te doen aan (a) eender welke buitenlandse ambtenaar 

(of buitenlandse politieke partij, ten behoeve van het 

beïnvloeden van eender welke handeling of eender welk besluit 

van dergelijke buitenlandse ambtenaar, of het veilig stellen van 

eender welk oneigenlijk voordeel, of dergelijke buitenlandse 

ambtenaar te bewegen zijn/haar invloed aan te wenden bij een 

buitenlandse regering, of daaraan gelieerde instantie, om 

invloed uit te oefenen op eender welke handeling of 

beschikking van deze regering of daaraan gelieerde instantie 

voor het verkrijgen of behouden van handel voor of met, of het 

sluizen van handel van handel naar, eender welk persoon, of (b) 

eender welk persoon, wetende dat het geheel of een deel van 

dergelijk geldbedrag of voorwerp van waarde zal worden 

aangeboden, gegeven of beloofd, direct of indirect, aan een 

buitenlandse ambtenaar (of buitenlandse politieke partij), of 

eender welke kandidaat voor een buitenlandse politieke functie, 

voor elk van de hierboven beschreven verboden doeleinden; 

(3) te voldoen aan het anti-omkopings-, anti-corruptie- en 

ethisch beleid van besteller, zoals door besteller van tijd tot tijd 

bijgewerkt (“Relevant Beleid”); 

(4) gedurende de looptijd van deze overeenkomst zijn eigen 

beleid en procedures te handhaven om naleving van de 

Relevante Eisen en het Relevant Beleid te waarborgen en deze 

in voorkomend geval af te dwingen; 

(5) besteller onmiddellijk op de hoogte te stellen van eender 

welke aanvraag of eis voor eender welk ongepast of verdacht 

financieel of ander voordeel van welke aard dan ook ontvangen 

door leverancier in verband met de uitvoering van deze 

overeenkomst; 

(6) besteller onmiddellijk schriftelijk ervan in kennis te stellen 

indien een openbare ambtenaar in het land van leverancier een 

manager of medewerker van leverancier wordt, of een direct of 

indirect belang in leverancier verwerft, en leverancier 

garandeert dat hij op de datum van deze overeenkomst geen 

dergelijke openbare ambtenaren als directe of indirecte 

eigenaren, managers of werknemers heeft; en 

(7) binnen drie maanden na de datum van deze overeenkomst, 

en daarna jaarlijks, besteller schriftelijk, ondertekend door een 

manager van leverancier, de naleving van paragraaf 17 door 

leverancier en alle personen als bedoeld in paragraaf 17 (10) te 

bevestigen. Leverancier zal op redelijk verzoek van besteller 

bewijs van naleving verschaffen. 

(8) Leverancier erkent dat (1) “buitenlandse ambtenaar” 

betekent: een ambtenaar of werknemer van een buitenlandse 

regering of departement, agentschap of instantie daarvan, of van 

een openbare internationale organisatie, of enige persoon die 

optreedt in een officiële hoedanigheid voor of namens een 

dergelijke regering of departement, agentschap of instantie, of 

voor of namens een dergelijke openbare internationale 

organisatie, met inbegrip van werknemers van staatsbedrijven 

in het land van activiteit van leverancier, en dat (2) voor 

toepassing van deze paragraaf 17 “buitenlands” betekent eender 

welk rechtsgebied anders dan de Verenigde Staten van 

Amerika. 

(9) Leverancier verklaart en garandeert verder dat (1) zowel op 

dit moment als op elk moment tijdens de looptijd van deze 

overeenkomst geen eigenaar, directeur, manager, werknemer of 

vertegenwoordiger van leverancier een ambtenaar, werknemer 

of kandidaat voor een openbaar ambt is, of een volledige of 

deeltijdse positie bekleedt bij eender welke regering of 

onderneming in staatseigendom of gecontroleerd door de staat 

in eender welk rechtsgebied, en dat (2) zij niet werd 

veroordeeld voor of schuldig is bevonden aan een overtreding 

met betrekking tot fraude, corruptie of morele verdorvenheid. 

(10) Leverancier ziet erop toe dat alle toegestane 

vertegenwoordigers en onderaannemers die diensten verrichten 

of goederen verstrekken in het kader van deze overeenkomst dit 

alleen doen op basis van een schriftelijke overeenkomst die 

deze personen voorwaarden oplegt en verzekert die 

gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden opgelegd aan 

leverancier in dit paragraaf 17 (“Relevante Voorwaarden”).  

Leverancier is verantwoordelijk voor de naleving door deze 

personen van de Relevante Voorwaarden, en is jegens besteller 

rechtstreeks aansprakelijk voor elke inbreuk door deze personen 

op eender welke van de Relevante Voorwaarden. 

(11) Schending van deze paragraaf 17 zal als een tekortkoming 

van deze overeenkomst zoals vermeld in paragraaf 19 worden 

beschouwd.  

 

§ 18 Naleving  

(1) Leverancier stemt ermee in dat hij en zijn werknemers 

zullen handelen in overeenstemming met alle toepasselijke 

wettelijke eisen van het land waarin het bedrijf wordt gevoerd 

en daarnaast stemt leverancier ermee in dat alle hierdoor 

ontvangen inkomsten niet zullen worden gebruikt voor 

onwettige of illegale doeleinden.  In het bijzonder garandeert 

elke partij van deze overeenkomst met name dat zij geen 

aanbod heeft gedaan, en dat zij geen aanbod zal doen of zal 

toestaan dat uit haar naam een aanbod zal worden gedaan, 

direct dan wel indirect, voor een betaling of belofte van betaling 

van om het even welke waarde aan een regeringsfunctionaris, 

politieke partij of lid daarvan, of aan een kandidaat voor het 

openbaar ambt, met het oog op het verkrijgen of behouden van 

handel gerelateerd aan deze overeenkomst. 

(2)  Leverancier verklaart en garandeert dat noch hij, noch diens 

vertegenwoordigers of iemand waarvoor hij zaken waarneemt, 

medewerking verleent aan, of eigendom is van of direct of 

indirect gecontroleerd wordt door, een perso(o)n(en) 

aangewezen of geïdentificeerd overeenkomstig eender welke 

nationale of internationale wet of verordening met betrekking 

tot handels- en economische sancties, verboden of beperkingen 

(een “Gesanctioneerde Entiteit”).  

 

§ 19 Beëindiging 

Onverlet het overigens voorwaarden bepaalde heeft besteller 

het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te 

zeggen door schriftelijke kennisgeving aan leverancier in geval 

van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze 

overeenkomst en (indien deze tekortkoming herstelbaar is) 

leverancier in gebreke blijft de tekortkoming binnen tien dagen 

na schriftelijke kennisgeving van deze tekortkoming te 

verhelpen.  

 

§ 20 Geldende voorwaarden & wijzigingen 

Door het aanvaarden van bestellers bestelling, stemt leverancier 

in met alle bepalingen en voorwaarden van deze algemene 

inkoopvoorwaarden, met uitsluiting van aanvullende of 

afwijkende bepalingen opgenomen in de offerte of 

opdrachtbevestiging van leverancier of waaraan leverancier 

refereert. Wijzigingen aan of aanpassingen in deze 

overeenkomst van welke aard dan ook zijn alleen van kracht 

indien schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide 

partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


