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Algemene inkoopvoorwaarden IVECO SCHOUTEN 
 
Deze inkoopvoorwaarden hebben betrekking op de volgende vennootschappen: 

 Schouten Alblasserdam BV 
 Schouten Almkerk BV 
 Schouten Amsterdam BV 
 Schouten Doetinchem BV 
 Schouten Nijmegen BV 
 Schouten Spijkenisse BV 
 Schouten Tiel BV 
 Schouten Tilburg BV 
 Schouten Utrecht BV 
 Schouten Veghel BV 
 Schouten Administratie en Logistiek BV 
 Altena Trucks BV 
 Rolande LNG BV 
 Fred Schouten Holding BV 

Hierna wordt de term “ Iveco Schouten Bedrijven” gebruikt. Deze term bevat alle hierboven 
genoemde vennootschappen. 
 
1 Algemeen, Definities 

 
1.1 De navolgende algemene inkoopvoorwaarden zijn 

van toepassing op alle overeenkomsten en de 
uitvoering daarvan welke betrekking hebben op 
goederen en/of diensten, waarbij de inkopende 
partij optreedt als koper van zaken en/of diensten. 
Bepalingen in individuele schriftelijke 
overeenkomsten, welke afwijken hiervan, 
prevaleren boven deze algemene 
inkoopvoorwaarden. 

 
1.2 Onder “de leverancier” wordt verstaan: iedere 

(rechts)persoon, die met de inkopende partij een 
overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst 
te sluiten, met betrekking tot de verkoop van 
goederen en/of diensten. 

 
1.3 Onder “de inkopende partij” wordt verstaan: de 

(rechts)persoon, die met de leverancier een 
overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst 
te sluiten, met betrekking tot de koop van 
goederen en/of diensten. De inkopende partij is 
een (rechts)persoon, die geheel of gedeeltelijk deel 
uitmaakt van de Iveco Schouten bedrijven en mede 
ten behoeve van overige (rechts)personen geheel 
of gedeeltelijk deel uitmakend van Iveco Schouten 
bedrijven kan handelen, in welk geval bedoelde 
(rechts)perso(o)n(en) als bestellende partij rechten 
aan het tussen de leverancier en de inkopende 
partij gesloten raamcontract zal/zullen kunnen 
ontlenen (“de bestellende partij”).  

 
1.4 De door de leverancier gehanteerde voorwaarden 

algemene verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden blijven onverlet voor zover 
deze niet in strijd zijn met onderhavige 
voorwaarden. In dat geval zullen deze algemene 
inkoopvoorwaarden prevaleren, zelfs indien 
anderszins voorrang is bedongen, of indien de 
leverancier hier geen uitdrukkelijk bezwaar tegen 
heeft gemaakt. Gebruikmaking van contractuele 
rechten, of de vervulling van contractuele plichten 
door de inkopende partij impliceren geenszins de 

erkenning van de algemene verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden van de leverancier. 

 
 
 
 
2 Documentatie 
 
2.1 Na afsluiting van de overeenkomst erkent de 

leverancier dat hij kennis heeft genomen van de 
wijze van presteren, omvang en kwaliteit van de 
producten en diensten door de beschikbare 
plannen, ontwerpen, technische beschrijvingen en 
overige hem ter hand gestelde informatie te 
inspecteren. Klaarblijkelijke fouten, vergissingen, 
spelfouten en rekenfouten in de documenten, 
tekeningen en ontwerpen van de inkopende partij 
zullen niet leiden tot enige verplichting tegenover 
de inkopende partij. De leverancier zal de 
inkopende partij schriftelijk op de hoogte stellen 
van zulke fouten en vergissingen zo dat de 
overeenkomst gecorrigeerd en hernieuwd kan 
worden. Dit is tevens van toepassing in het geval 
van missende documenten en tekeningen. 

 
2.2 De leverancier is verplicht bij de overeenkomst 

behorende documentatie voorafgaand aan de 
levering ter beschikking te stellen aan de 
inkopende partij. 

 
2.3 De inkopende partij is vrij in het gebruik van deze 

documentatie, waaronder begrepen het 
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik. 
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3 Volumekorting, Wijzigingen in de overeenkomst, 
Onderaanneming, Ketenaansprakelijkheid 

 
3.1 De basis voor berekening van volumekortingen, en 

andere vormen van korting zal inclusief de  
gegenereerde omzetten zijn van organisaties welke 
behoren tot Iveco Schouten Bedrijven. 

 
3.2 De leverancier zal alle wensen ten aanzien van 

kwalitatieve en/of kwantitatieve wijzigingen van de 
levering goederen en diensten honoreren, na het 
sluiten van de overeenkomst, zover dit 
redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, en 
overeenkomst is bereikt over mogelijke prijs- 
uitvoer- of levertijdaanpassing. Deze wijzigingen 
dienen altijd schriftelijk te worden bevestigd door 
de inkopende partij. 

 
3.3 Het overdoen of uitbesteden van een 

overeenkomst of een deel daarvan aan een derde 
partij (onderaannemer) is niet toegestaan zonder 
de schriftelijke toestemming van de inkopende 
partij. 

3.4 In gevallen van overdracht aan een derde van de 
verplichtingen uit de overeenkomst met de 
leverancier of een gedeelte daarvan, is deze 
verplicht aan de inkopende partij te melden, welke 
zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van BTW, 
loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn 
voorgeschreven voor werkgevers.  

 
3.5 De inkopende partij heeft steeds het recht de door 

de leverancier terzake van de verrichte 
werkzaamheden verschuldigde BTW, loonbelasting 
en sociale premies, waarvoor de inkopende partij 
ingevolge wetgeving inzake ketenaansprakelijkheid 
of anderszins hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen 
zijn, aan de leverancier te betalen door storting op 
diens geblokkeerde rekening in de zin van 
laatstbedoelde wetgeving. Onverminderd het hier-
boven in dit artikel bepaalde is de inkopende partij 
te allen tijde bevoegd de in dit artikel bedoelde 
bedragen aan premies sociale verzekering, BTW en 
loonbelasting inclusief premies volksverzekering 
van de door de inkopende partij aan de leverancier 
verschuldigde bedragen in te houden en namens 
de leverancier rechtstreeks aan de betrokken 
instantie te voldoen, in welk geval de inkopende 
partij voor betaling hiervan jegens de leverancier 
gekweten is, voor zover het deze bedragen betreft. 

 
 
4 Prijzen en Tarieven 

 
De overeengekomen prijzen en tarieven zijn 
(exclusief BTW) vast en onherroepelijk, tenzij de 
overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot 
een prijs- of tariefswijziging kunnen leiden. 
Eventuele andere vorderingen worden niet 
geaccepteerd, tenzij schriftelijk is 
overeengekomen. De overeengekomen prijzen en 
tarieven zullen alle kosten voorzien totdat de 
overeenkomst volledig is vervuld (b.v. verpakking, 
transport, verzekering, douanegelden, installatie, 
belasting). BTW zal worden berekend volgens het 
dan geldende tarief. 
 

 
 
 

5 Verzending, Levering 
 
5.1 Levering vindt steeds plaats volgens de conditie 

DDP (Delivery Duty Paid) conform Incoterms editie 
2000. In voorkomende gevallen kan hier slechts van 
worden afgeweken indien dat schriftelijk vooraf is 
overeengekomen.  
 

5.2 Deellevering is niet toegestaan, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. 

 
5.3 Elke levering zal vergezeld gaan van een pakbon 

welke een exacte specificatie bevat van het soort 
en aantal geleverde goederen. Altijd dient op de 
pakbon te worden vermeldt het volledige 
inkoopordernummer, danwel een referentie, de 
bestellende partij of de afroepende partij, de 
materiaalnummers, en het afleveradres. 

 
5.4 Indien een zending, welke niet voldoet aan de in de 

overeenkomst gestelde voorwaarden, wordt 
geweigerd, zijn de kosten van retournering en risico 
voor rekening van de leverancier. 

 
 
5.5 De inkopende partij heeft het recht de levering uit 

te stellen. De leverancier zal in dat geval de zaken 
deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar 
opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. 

 
 
6 Verpakking 
 
6.1 Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zullen 

milieuvriendelijk zijn, in de ruimste zin van het 
woord. 

 
6.2 De inkopende partij heeft te allen tijde het recht de 

verpakkingsmaterialen voor rekening van de 
leverancier aan deze te retourneren. De leverancier 
dient deze geretourneerde verpakkingen te 
accepteren. De plaats van uitvoering van deze 
verplichting is gelijk aan de plaats  waar de 
goederen zijn overgedragen. 

 
6.3 Verwerking respectievelijk vernietiging van 

verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid 
van de leverancier. Indien op verzoek van de 
leverancier verpakkingsmaterialen worden 
verwerkt of vernietigd, dan gebeurt dit voor 
rekening en risico van de leverancier. 
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6.4 Onverlet de voorwaarden van de verzending van 
goederen, zullen de goederen altijd op een wijze 
verpakt zijn ter voorkoming van elke vorm van 
schade aan de goederen welke veroorzaakt kan 
worden door de gevaren van vervoer.  De verpakte 
goederen moeten minimaal een vrije val van 
ongeveer één meter hoogte kunnen weerstaan. 

 
De verpakte goederen moeten kunnen worden 
gestapeld, waarbij de verpakking vormvast is en 
niet beschadigd raakt, ook niet indien andere 
zendingen hierop gestapeld worden. 

 
De verpakkingen/zendingen zullen dusdanig stevig 
zijn ter voorkoming van onbedoeld openenen, 
scheuren of barsten. 

 
De verpakkingen/zendingen dienen te zijn voorzien 
van materiaalnummers, materiaalomschrijving en 
aantallen. Indien deze gestapeld zijn moet deze 
markering op elke verpakking/zending leesbaar 
zijn. 

 
Indien de goederen op een pallet worden vervoerd, 
dient dit bij voorkeur een Europallet te zijn, die 
voldoet aan de DIN norm 15 146.  
 
De leverancier dient altijd het maximum 
totaalgewicht voor (Euro)pallets in acht te nemen. 

 
 
7 Levertijden, Afleverdata 
 
7.1 De overeengekomen levertermijnen en perioden 

van uitvoering zijn steeds uiterste levertermijnen 
en perioden. 

 
7.2 De leverancier is verplicht dreigende 

levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te 
melden aan de inkopende partij, of in het geval van 
een raamovereenkomst de bestellende partij onder 
opgaaf van redenen.. 

 
7.3 Indien de leverancier deze levertermijnen of 

perioden van uitvoering niet nakomt, is de 
leverancier zonder nadere ingebrekestelling in 
verzuim c.q. in gebreke. De inkopende partij is dan, 
onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist. 
Ontvangst of acceptatie van te late levering of 
uitvoering laat het recht van de inkopende partij op 
schadevergoeding of uitoefening van 
boetebedingen c.q. forfaitaire schadevergoedingen 
onverlet. Een contractueel overeengekomen 
boetebeding c.q. forfaitaire schadevergoeding kan 
worden uitgeoefend wanneer een bezwaar wordt 
ontvangen door de leverancier binnen tien 
werkdagen na ontvangst of acceptatie. 

 
 
8 Keuring 
 
8.1 De inkopende partij is gerechtigd te allen tijde 

zaken zowel tijdens de productie, bewerking en 
opslag als na levering te (doen) keuren, 
onverminderd de verplichtingen van de leverancier. 

 
8.2 Op eerste verzoek zal de leverancier, na het maken 

van een afspraak, toegang verschaffen aan de 
inkopende partij of diens vertegenwoordiger tot de 

plaats van productie, bewerking of opslag. De 
leverancier zal kosteloos zijn medewerking 
verschaffen aan de keuring. 

 
8.3 Indien een keuring, zoals in artikel 8.1 genoemd, 

door toedoen van de leverancier niet op het 
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel 
indien een keuring moet worden herhaald, komen 
de daaruit voor de inkopende partij voortvloeiende 
kosten voor rekening van de leverancier. 

 
8.4 In geval van afkeuring is de leverancier gehouden 

binnen vijf werkdagen zorg te dragen voor herstel 
of vervanging van de betreffende goederen. Indien 
de leverancier niet voldoet aan deze verplichting is 
de inkopende partij gerechtigd de overeenkomst 
zonder verdere ingebrekestelling geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht 
tot schadevergoeding en overige rechten. 

 
8.5 Indien de leverancier niet binnen twee werkdagen 

de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, dan 
heeft de inkopende partij het recht deze zaken aan 
de leverancier voor diens rekening en risico te 
retourneren.  

 
 
9 Facturen 
 
9.1 De factuur zal minimaal dezelfde gegevens 

bevatten als de pakbon (artikel 5.3), het volledige 
inkoopordernummer, de bestellende partij, of in 
het geval van een raamcontract de afroepende 
partij, budgetcode per factuurregel van de 
bestellende partij, of in geval van een raamcontract 
de afroepende partij, de materiaalnummers, en het 
afleveradres, gesorteerd per budgetcode. 

 
Na aflevering of uitvoering zal de leverancier de 
factuur tezamen met alle relevante documentatie 
sturen naar het overeengekomen factuuradres.  

 
9.2 Deelfacturen zijn niet toegestaan tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. 
 
9.3 Facturen van (rechts)personen, welke in 

onderaanneming de verplichtingen van de 
leverancier nakomen, worden niet geaccepteerd. 

 
9.4 Tevens zal op de factuur alle wettelijk verplichte 

informatie worden vermeld, in het bijzonder, doch 
niet uitsluitend, het BTW bedrag inclusief het 
toegepaste BTW tarief. 

 
9.5 Indien de goederen en/of diensten binnen de 

Europese Unie worden geleverd/uitgevoerd, zal de 
factuur, naast de verplichte gegevens, ook het BTW 
nummer van zowel de inkopende partij als de 
leverancier vermelden. 
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10 Betaling, Toewijzing van vorderingen 
 
10.1 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, 

zal betaling van de factuur per bank geschieden, 
binnen 30 dagen netto. De betalingstermijn vangt 
aan na levering en/of acceptatie van de goederen 
en/of diensten, inclusief de overeengekomen 
documentatie, en na ontvangst van een deugdelijke 
factuur conform artikel 9 van deze voorwaarden. 
De factuur dient uiterlijk 1 jaar na levering en/of 
acceptatie door de leverancier aan de inkopende 
partij te worden verstuurd.  

 
10.2 Betaling door de inkopende partij houdt op geen 

enkele wijze afstand van recht in. 
 
10.3 Een door de leverancier ingediende vordering 

jegens de inkopende partij is slechts geldig indien: 
 

a) De leverancier de inkopende partij hiervan 
verwittigt onder vermelding van: 

 
- Inkoopordernummer, 
- Naam, adres, en rekeningnummer van de 

crediteurenrekening, 
- Hoogte van de toegewezen vordering per 

inkooporder, 
- Ingangsdatum van de toewijzing, 
- Overige informatie (soort en omvang van 

deelvorderingen, toewijzing van toekomstige 
vorderingen, etc.) en 

 
b) De inkopende partij de ontvangst van de 

vordering schriftelijk heeft bevestigd voor de 
volgende betaling. 

 
10.4 De inkopende partij heeft het recht de betaling 

geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien hij een 
tekortkoming in de zaken en de eventuele 
installatie/montage daarvan c.q. de geleverde 
goederen en/of diensten constateert. 

 
10.5 De inkopende partij heeft het recht het bedrag van 

de factuur te verminderen met bedragen, die de 
leverancier verschuldigd is aan de inkopende partij. 

 
10.6 Indien geen zekerheid is gesteld voor het herstel 

van gebreken en de leverancier wordt in staat van 
faillissement verklaard of vergelijkbaar als 
genoemd in artikel 16 onder b van deze 
voorwaarden, dan is de inkopende partij gerechtigd 
een bedrag overeenkomend met drie procent van 
het netto factuurbedrag voortvloeiende uit de 
bestelling onder zich te houden strekkende tot 
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen 
van de leverancier. 

 
 
11 Garantiebepalingen, Vorderingen gebaseerd op 

defecten, Wettelijke beperkingen 
 
11.1 Alle door de leverancier geleverde goederen en/of 

diensten dienen te voldoen aan de laatst geldende 
of gebruikelijke technologische standaard(en). De 
leverancier garandeert, dat de door hem geleverde 
producten en diensten in overeenstemming zijn 
met de meest recente eisen op het gebied van 
kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. 
De leverancier garandeert dat geleverde goederen 
en/of diensten aan de overeenkomst 
beantwoorden en in alle opzichten voldoen aan de 

van toepassing wettelijke voorschriften van 
Europese en nationale overheden en 
brancheorganisaties alsmede voldoen aan 
buitenlandse overheidsvoorschriften, indien aan de 
leverancier redelijkerwijs bekend kan zijn dat de te 
leveren goederen en/of diensten (mede) in het 
buitenland zullen worden gebruikt. 

 
11.2 De leverancier en zijn medewerkers evenals door 

hem eventueel ingeschakelde derden zijn 
gehouden wettelijke voorschriften op het gebied 
van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in acht 
te nemen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en 
reglementen op de in dit artikel genoemde 
gebieden dienen te worden opgevolgd. Een 
exemplaar van deze voorschriften en reglementen 
is op aanvraag onverwijld en gratis voor de 
leverancier ter beschikking.  

 
11.3 Indien enig geleverde zaak/dienst gebreken 

vertoont, al dan niet verborgen, is de inkopende 
partij gerechtigd aanspraak te maken op garantie 
op basis van deze defecten. 

 
11.4 Defecte goederen mogen worden geretourneerd 

op kosten van en voor risico van de leverancier. 
 
11.5 Indien de leverancier het defect niet opzettelijk 

heeft verborgen, zal de leverancier de werking van 
de goederen garanderen voor een periode van 
minimaal twee jaren na levering/acceptatie. Ter 
keuze van de inkopende partij zal de leverancier de 
goederen en/of diensten vervangen, herstellen of 
vergoeden binnen een redelijke termijn, doch ten 
hoogste één maand. 

 
 
12 Aansprakelijkheid 
 
12.1 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die 

kan ontstaan in verband met de uitvoering van de 
verplichtingen, die voortvloeien uit de 
overeenkomst. 

 
 
12.2 De leverancier vrijwaart de inkopende partij tegen 

alle financiële gevolgen van aanspraken van derden 
in enig verband staande met de uitvoering van zijn 
verplichtingen, die voortvloeien uit de 
overeenkomst. 

 
12.3 De inkopende partij heeft het recht van de 

leverancier te verlangen een verzekering af te 
sluiten ter dekking van de risico´s, als hierboven 
genoemd. De leverancier heeft op eerste verzoek 
van de inkopende partij de plicht inzage te geven in 
de daartoe strekkende polis.  

 
 
13 Industrieel en Intellectueel Eigendom 
 

De leverancier waarborgt dat alle geleverde 
goederen/diensten vrij zijn van industriële of 
intellectuele eigendommen. Op eerste verzoek zal 
de leverancier de inkopende partij vrijwaren van 
vorderingen door derden en zal alle kosten dragen 
voor schending van industriële of intellectuele 
eigendommen, voor zover de schending niet te 
wijten valt aan de inkopende partij op grond van 
grove nalatigheid of opzettelijke schending. 
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14 Plaats van prestatie 
 

De plaats van prestatie is de plaats van ontvangst 
(afleveradres) van de goederen of de plaats waar 
de diensten worden geleverd. 

 
 
15 Overmacht 
 
15.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil 

van de partijen onafhankelijke dan wel 
onvoorzienbare omstandigheid, waaronder oorlog, 
revolutie, oproer, overstroming of elke andere van 
buiten komende oorzaak, welke de partij, die zich 
op overmacht beroept, niet heeft kunnen 
voorkomen en waarvan hij de gevolgen niet heeft 
kunnen vermijden, waardoor nakoming van de 
overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij 
niet meer kan worden verlangd. Stakingen bij de 
inkopende partij en/of leverancier worden niet als 
overmacht aangemerkt. 

 
15.2 De leverancier kan zich nooit beroepen op 

overmacht in geval van vertraging of wanprestatie 
van zijn toeleveranciers, opzet, schuld of grove 
nalatigheid van de leverancier of diens personeel of 
vertegenwoordigers. 

 
15.3 De partij welke meent zich te kunnen beroepen op 

opschorting of ontbinding van de overeenkomst op 
basis van overmacht, dient dit direct te melden aan 
de andere partij. 

 
15.4 Indien naar het oordeel van de inkopende partij de 

overmacht van tijdelijke aard is, dan is de 
inkopende partij gerechtigd de nakoming van de 
overeenkomst op te schorten, totdat de 
omstandigheid welke de overmacht veroorzaakt 
niet meer bestaat. 

 
15.5 Indien naar het oordeel van de inkopende partij de 

overmachtsituatie van blijvende aard is, dan is de 
inkopende partij gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder dat de partijen enige vordering 
kunnen doen gelden jegens elkander. 

 
 
16 Ontbinding 
 

Onverminderd zijn overige rechten is de inkopende 
partij gerechtigd zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden indien: 

 
a) De leverancier, of indien van toepassing zijn 

onderaannemer, voor nakoming van de 
overeenkomst personen in dienst heeft 
welke niet in bezit zijn van een 
werkvergunning voor zover dit door de 
overheid verplicht is gesteld. 

 
b) De leverancier in staat van faillissement 

wordt verklaard, eventueel benodigde 
vergunningen verliest, tot boedelafstand 
overgaat, een verzoek tot surséance van 
betaling indient, dan wel beslag op het 
geheel of gedeelte van zijn eigendommen 
wordt gelegd. 

 

c) De leverancier zijn bedrijf of een aanzienlijk 
deel daarvan verkoopt, waardoor naar het 
oordeel van de inkopende partij, de 
nakoming van verbintenissen in gevaar kan 
komen. 

 
d) De leverancier enig persoonlijk voordeel, 

materieel of immaterieel, met een 
geldswaarde van meer dan 50 Euro, is of 
wordt aangeboden of verschaft aan een 
persoon, welke deel uitmaakt van het bedrijf 
van de inkopende partij of aan een van zijn 
ondergeschikten of vertegenwoordigers.  

 
e) Een zakelijke relatie ontstaat tussen de 

leverancier en een directe concurrent van 
één van de organisaties die behoren tot de 
Iveco Schouten bedrijven, waardoor 
voortzetting van de overeenkomst in 
redelijkheid niet langer van de inkopende 
partij gevergd kan worden. 

 
f) Overlijden van een aandeelhouder met een 

meerderheidsaandeel in het bedrijf van de 
leverancier of na het overlijden van een 
bestuurder van het leverende bedrijf 

 
17 Geheimhouding 
 
17.1 De leverancier is verplicht tot geheimhouding ten 

aanzien van de interne processen en faciliteiten 
van de inkopende partij, voor zover dit niet voor de 
hand liggend is. Verder zal deze 
geheimhoudingsplicht van toepassing zijn op alle 
documenten en andere informatie welke de 
leverancier heeft ontvangen, of kennis van heeft 
genomen, in het bijzonder echter niet uitsluitend 
informatie inzake prijzen/tarieven. Verder 
verzekert de leverancier, dat zijn werknemers en 
onderaannemers deze verplichtingen nakomen. 
Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht, ook na 
het beëindigen van de overeenkomst. 
 

17.2 Indien de leverancier deze geheimhoudingsplicht 
schendt, is de inkopende partij gerechtigd de 
overeenkomst zonder verdere berichtgeving te 
ontbinden en/of vorderingen te doen gelden, in het 
bijzonder vorderingen ten aanzien van schade. 

 
17.3 De contractuele partijen zijn overeengekomen dat 

persoonlijke gegevens mogen worden opgeslagen 
en verwerkt door de partijen, voor zover dit niet in 
strijd is met enige wettelijke bepaling. Persoonlijke 
gegevens mogen echter nooit worden verstrekt aan 
derde partijen, tenzij dit vooraf schriftelijk is 
overeengekomen. 
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18 Overige voorwaarden 
 

18.1 Overeenkomsten worden in de taal c.q. een van de 
officiële talen opgesteld van het land waar de 
inkopende partij gevestigd is. In het geval dat er 
een vertaling van een overeenkomst wordt 
gemaakt, is uitsluitend de originele versie geldig. 

 
18.2 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen is 

uitsluitend het recht van toepassing van het land, 
waar de hoofdzetel van de inkopende partij is 
gevestigd. Toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag is uitgesloten. 

 
18.3 De gesloten overeenkomsten blijven van kracht in 

het geval één of enkele bepalingen van de 
overeenkomst hun geldigheid verliezen. De partijen 
zullen in dat geval in onderling overleg een 
voorziening treffen in de geest van de 
overeenkomst, voor zover mogelijk binnen de 
economische en wettelijke beperkingen.  

 
18.4 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die 

welke slechts door één der partijen als zodanig 
wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door 
middel van goed overleg tot een oplossing worden 
gebracht. 

 
18.5 Geschillen worden berecht door de bevoegde 

rechter in het arrondissement, waarin het bedrijf 
van de inkopende partij gevestigd is. 

 
 

19 Duurzaam ondernemen 

 
19.1 De leverancier zal duurzaam ondernemen in 

de breedste zin van het woord toepassen om 
een tussen financieel economische resultaten, 
sociale belangen en het milieu te ondernemen. 
Duurzaam ondernemen is afgeleid van het 
begrip duurzame ontwikkeling waarbij niet 
alleen rekening wordt gehouden met het hier 
en nu maar ook met toekomstige generaties. 


