
1. (a) Het bedrijf aanvaardt alleen verantwoordelijkheid voor een order indien deze via het officiële 
bestelformulier van het bedrijf is ingediend en geldig is ondertekend door een bevoegde functionaris van 
het bedrijf.
(b) Bevoegde functionarissen van het bedrijf zijn de directieleden van het bedrijf en andere personen die in 
de schriftelijke machtiging van een benoemd directielid zijn benoemd.

2. Voorwaarden die zijn ingediend of waarnaar wordt verwezen door de leverancier in een document of 
mondeling maken geen deel uit van het contract, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen door een 
vertegenwoordiger van de inkoopafdeling van het bedrijf.

3. Wijzigingen in de orders van het bedrijf maken geen deel uit van het contract, tenzij dit schriftelijk is 
overeengekomen door een bevoegde functionaris.

4. De leverancier houdt alle informatie die het bedrijf inzake deze order heeft verstrekt geheim en zal deze 
niet doorgeven aan een derde partij (met uitzondering van toegestane onderaannemers die zich binden 
aan een geheimhoudingsplicht en alleen in de mate waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het 
subcontract) of die aan de leverancier bekend wordt gemaakt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
krachtens deze order.  De leverancier zal de naam van het bedrijf niet in verband met deze order noemen of 
het bestaan van deze order niet noemen in publiciteitsmateriaal of andere vergelijkbare communicatie met 
derde partijen zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf vooraf.

5. De leverancier mag deze order of een gedeelte hiervan niet toewijzen of overdragen aan een andere 
persoon zonder de schriftelijke toestemming van het bedrijf.  De leverancier mag zonder de schriftelijke 
toestemming van het bedrijf deze order niet in zijn geheel of gedeeltelijk uitbesteden, behalve voor 
materialen, kleine details of onderdelen van de goederen met betrekking tot wat de producent aan de 
ommezijde heeft gespecificeerd, of in de mate waarin uitbesteding een handelsgebruik is in verband met 
het onderwerp van de order.

6. Goederen en materialen moeten strikt volgens de hoeveelheden, specificaties en bepalingen van deze 
order worden geleverd.

7. De leverancier garandeert dat de goederen en/of de werkzaamheden in alle opzichten (behalve door middel 
van ontwerp of specificatie waarbij het bedrijf hetzelfde heeft geleverd) voldoen aan alle relevante wettelijke 
vereisten, statutaire voorschriften of verordeningen, of een ander rechtsinstrument, die van kracht kunnen 
zijn wanneer de goederen worden geleverd en/of de werkzaamheden worden uitgevoerd, welke situatie dan 
ook van toepassing is. 
In ons inkoopdocument wordt het product beschreven dat wordt ingekocht, inclusief waar van toepassing;
(a) Vereisten voor goedkeuringen, procedures, processen en apparatuur;
(b) Vereisten voor kwalificaties van personeel (indien verplicht);
(c) Vereisten voor kwaliteitsbeheersystemen, accreditaties van derde partijen of testvereisten;
(d) Waar van toepassing, de identificatie en revisiestatus van specificaties, tekeningen, procesvereisten, 
inspectie/verificatie-instructies en andere relevante technische gegevens:
(e) Vereisten voor ontwerp, testen, inspectie, verificatie, gebruik van statistische technieken voor (e)
productacceptatie en gerelateerde instructies voor acceptatie door de organisatie.
(f) Vereisten omtrent de behoefte voor de leverancier om:

a) De organisatie inlichten over niet-conform materiaal
b) Goedkeuring van de organisatie verkrijgen voor het gebruik van niet-conforme producten;
c) De organisatie inlichten over wijzigingen in producten en/of processen, leveranciers, locatie van 
productiefaciliteit en, waar vereist, verkrijging van goedkeuring van de organisatie; en; 
d) De toepasselijke vereisten aan de volgende partij in de toeleveringsketen doorgeven, inclusief 
vereisten van de klant;

(g) Aanhoudingsvereisten vastleggen;
(h) Recht op toegang door de organisatie, hun klant en regelgevende instanties voor het toepasselijke 
gebied van alle faciliteiten, op elk niveau in de toeleveringsketen, met betrekking tot de order en alle 
toepasselijke archieven; en
(i) Vereisten voor een conformiteitscertificaat en/of testrapporten.

8. De leverancier zal het bedrijf zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen of materialen 
gereed zijn voor levering, zodat het bedrijf de gelegenheid heeft het hierbij voorbehouden recht uit te 
oefenen om de zending vóór verzending te inspecteren. Een dergelijke inspectie zal de leverancier 
echter niet ontheffen van zijn verantwoordelijkheid en mag op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd 
als acceptatie van dergelijke goederen en materialen na levering.  Alle goederen zijn onderworpen aan 
inspectie en acceptatie na levering.
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9. Indien eerdere acceptatie door de leverancier ontbreekt, zal de levering door de leverancier acceptatie van deze voorwaarden vormen.
10. Wanneer een tijd voor levering en/of uitvoering van werkzaamheden door de leverancier is opgegeven, zal tijd cruciaal zijn voor het contract. Om 

twijfel te voorkomen, behoudt het bedrijf het recht voor een order volledig of gedeeltelijk te annuleren zonder compensatie te zijn verschuldigd, 
indien niet binnen de opgegeven termijn wordt geleverd. Het bedrijf kan redelijke compensatie voor verliezen door vertraagde levering vorderen

11. (a) De details waarnaar in Voorwaarde 11(b) wordt verwezen, moeten duidelijk leesbaar zijn op (i) de buitenverpakking van alle goederen die 
volgens deze order worden geleverd en (ii) op de pakbon van de leverancier, die op de buitenkant van dergelijke verpakking moet zijn bevestigd.  
Indien niet aan deze Voorwaarde 11(a) wordt voldaan, kan het bedrijf de levering weigeren.
(b).  De details waarnaar wordt verwezen, zijn: details van goederen, ordernummer, aantal, onderdeelnummer van het bedrijf (indien van 
toepassing), beschrijving en reeksnummer (indien van toepassing).

12. Indien om welke reden dan ook het bedrijf de levering van de goederen niet kan accepteren op of na de overeengekomen leveringsdatum, zal 
de leverancier de goederen opslaan, beveiligen en alle redelijke stappen ondernemen om verslechtering van de kwaliteit te voorkomen tot de 
volgende levering.

13. Het bedrijf kan van tijd tot tijd zonder verplichting tot schadevergoeding of anders jegens de leverancier het leveringsschema dat voor deze order 
is opgegeven wijzigen of tijdelijk dergelijke leveringen opschorten.

14. De goederen en materialen moeten tijdens normale kantoortijden worden geleverd, tenzij eerder anders is overeengekomen.
15. Aanspraak op en eigendom van alle goederen en materialen zullen overgaan op het bedrijf wanneer de levering is voldaan op het adres dat 

door het bedrijf is opgegeven. Alle goederen en materialen vallen onder het risico van de leverancier totdat ze voldoende zijn geïnspecteerd om 
vast te stellen dat ze zijn geleverd volgens de details van de order zonder vermindering van het recht op weigering dat het bedrijf onder deze 
voorwaarden en/of het gemene recht en/of regelend recht kan hebben.

16. De ondertekening van het bedrijf, op elke afleveringsbon of een ander document, die ter ondertekening zijn aangeboden in verband met de 
levering van de goederen, is alleen bewijs van het aantal ontvangen pakketten. Het is geen bewijs dat het correct aantal goederen is geleverd of 
dat de geleverde goederen in goede staat of in het correcte aantal zijn.

17. Wanneer geen betalingsvoorwaarden aan ommezijde zijn gespecificeerd, zal de betaling aan het einde van de maand zijn verschuldigd waarin 
(a) de goederen zijn geleverd of de werkzaamheden zijn afgerond of (indien later) (b) de factuur is gestuurd.

18. Zonder vermindering van rechts- of billijke middelen voor elke vorm van contractbreuk; indien een van de partijen zijn verplichtingen krachtens dit 
contract niet nakomt (anders dan kwesties die worden gedekt door paragraaf 7) en niet naar behoren handelt naar aanleiding van een schriftelijke 
waarschuwing van de andere partij inzake nog een niet-naleving van vergelijkbare aard, of, als dit praktisch is, wordt geacht de niet-naleving 
binnen een redelijke periode te herstellen zoals in de schriftelijke waarschuwing wordt geëist, dan kan de andere partij het contract onverwijld 
beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

19. Tenzij het bedrijf iets anders schriftelijk overeenkomt, moeten alle goederen en materialen kosteloos door de leverancier worden geleverd op het 
bezorgadres dat voor de order is opgegeven.

20. De leverancier gaat ermee akkoord defecte goederen zo snel mogelijk te vervangen en het bedrijf schadeloos te stellen voor alle extra kosten 
en verliezen (inclusief gevolgverlies) die door hen worden gemaakt van een deel van de geleverde goederen of diensten, of het  nu gaat om 
een defect of iets anders, en het bedrijf te vrijwaren van vorderingen inzake schending van patenten of ongevallen van het personeel van de 
leverancier op het terrein van het bedrijf of elders tijdens de uitvoering van het contract tussen de partijen.

21. Alle prijzen die in de order zijn opgegeven, zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd.
22. De leverancier garandeert dat de prijs van de artikelen die in de order zijn opgegeven niet hoger zijn dan de prijzen die de leverancier aan andere 

klanten rekent voor dezelfde artikelen in gelijke of kleinere hoeveelheden en andere vergelijkbare omstandigheden.
23. De rechten en rechtsmiddelen van het bedrijf krachtens het contract zullen niet worden verminderd, opgeheven of gedelgd. De acceptatie van de 

uitvoering door de leverancier zal niet als ontheffing van zijn verplichtingen volgens dit contract worden geïmpliceerd door toegeeflijkheid, gedoging 
of uitstel door het bedrijf of door het niet nakomen of vertragen door het bedrijf van de uitoefening van dergelijke rechten of rechtsmiddelen door 
betaling door de leverancier van het bedrag dat uit hoofde van het contract is verschuldigd.

24. (a) Indien de leveranciers of het bedrijf de verplichtingen krachtens deze order met vertraging of helemaal niet uitvoeren vanwege omstandigheden 
buiten de redelijke macht van beiden (inclusief en  zonder beperking elke vorm van overheidsinterventie, stakingen en uitsluitingen die relevant 
zijn voor deze order, falen van machines of vertragingen door betrokken onderaannemers), zal een dergelijke uitvoering worden opgeschort. 
Indien deze niet binnen een redelijke tijd na de deadline kan worden voltooid, kan deze order door beide partijen worden geannuleerd.  Het bedrijf 
zal de leverancier een bedrag betalen dat billijk en redelijk is onder alle omstandigheden van het geval met betrekking tot de werkzaamheden 
die door de leverancier volgens deze order zijn uitgevoerd voordat werd geannuleerd en met betrekking tot wat het bedrijf als voordeel heeft 
gekregen.  Deze Voorwaarde kan alleen van kracht zijn indien de partij die hiervan gebruik wil maken de andere partij hierover schriftelijk heeft 
ingelicht.
(b) Krachtens Voorwaarde 24(a) behoudt het bedrijf zich het recht voor de gehele of gedeeltelijke order of een zending te annuleren indien deze 
niet is vervuld volgens alle instructies en specificaties van deze order.
(c) Indien de leverancier failliet wordt verklaard of er een inbeslagname van de goederen is of hij onder toezicht van de rechtbank staat, of een 
regeling, overdracht of toewijzing treft met zijn crediteurs, of van plan is dit te doen of dit heeft aangevraagd op grond van de faillissementswet, 
of (als bedrijf) indien een oplossing is gevonden of een beschikking is gegeven voor staking van de bedrijfsactiviteiten (behalve voor het doel van 
een doorstart of fusie) of een curator of beheerder die door een crediteur is benoemd of actie wordt ondernomen die het voorgaande zou kunnen 
veroorzaken, heeft het bedrijf het recht deze order onverwijld schriftelijk zonder aansprakelijkheid bij de leverancier te annuleren, maar zonder 
vermindering van elk ander recht of vordering die het bedrijf kan hebben op de datum van een dergelijke opzegging.
(d) Indien het bedrijf deze order annuleert krachtens Voorwaarde 24(b) en/of 24(c) wat betreft alle of een deel van de goederen en/of 
werkzaamheden die onder deze order vallen, heeft het bedrijf het recht deze bij een andere partij in te kopen die een vergelijkbare waarde en 
kwaliteit kan leveren, of een redelijk alternatief hiervoor, met inachtneming van de noodzaak van de levering op de datum die aan ommezijde is 
opgegeven, of een contract te sluiten met een derde partij om werkzaamheden met een vergelijkbare beschrijving en kwaliteit uit te voeren. In 
dat geval moet de leverancier op verzoek alle annuleringskosten aan het bedrijf vergoeden, inclusief het verschil indien de prijs hoger uitvalt dan 
aan ommezijde is opgegeven.

25. De leverancier zal het bedrijf inlichten over niet-conforme producten en goedkeuring voor dit product van het bedrijf verkrijgen voordat het wordt 
verzonden.

26. De leverancier zal het bedrijf inlichten over wijzigingen in het product, de processen en/of leveranciers en waar het van toepassing is om de 
goedkeuring van het bedrijf te verkrijgen.

27. Elk geschil met betrekking tot de interpretaties, geldigheid, toepassing of anders zal worden geregeld door de Engelse wet en de Engelse 
rechtbanken en de rechtbanken van Mechelen zullen de exclusieve jurisdictie hebben.
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