ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN - 01 MAART 2021
ALGEMENE BEPALINGEN - AANVAARDING
1.1

De aanvaarding van de inkooporder door de Leverancier (hierna te noemen de "Leverancier") geldt als
aanvaarding van deze Algemene Inkoopvoorwaarden ("AIV"), die de contractuele betrekkingen tussen Schneider
Electric The Netherlands B.V., Schneider Electric Systems Netherlands N.V. en/of ProLeit B.V. (hierna te noemen
"Schneider Electric") en de Leverancier regelen, met inachtneming van de bepalingen van de specifieke
voorwaarden van de order voor producten, leveringen, werken en/of diensten zoals vermeld in de inkooporder
("Order") van Schneider Electric en met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Leverancier tracht op te
leggen of op te nemen, of die impliciet voortvloeien uit de wet, de handelsgewoonten, de praktijk of de gang
van zaken. In dit kader worden Schneider Electric en de Leverancier gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" en
individueel als een "Partij".

1.2

Alle bepalingen van deze Order worden tien (10) werkdagen na ontvangst van de Order geacht door de
Leverancier te zijn aanvaard, tenzij binnen deze termijn schriftelijk een voorbehoud wordt gemaakt aan de
inkoper bij Schneider Electric die de Order beheert, wiens contactgegevens op de eerste pagina van de Order
staan vermeld.

1.3

Hierbij wordt gespecificeerd dat de afnameverplichting van Schneider Electric (d.w.z. de geldigheid van de bij de
Leverancier geplaatste Order) afhankelijk is van de aanvaarding door de Leverancier van alle bepalingen van de
Order, waaronder deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
LEVERING – AANVAARDING VAN LEVERING

2.1

Onder de contractuele leveringsdatum wordt verstaan het moment waarop de goederen zijn aangekomen en
gelost op het in de Order vermelde leveringsadres (of volgens de DPU Incoterm (Incoterms ICC 2020)). Het is
een fundamentele voorwaarde van de Order en het tijdstip van levering is van essentieel belang.

De

daadwerkelijke leveringsdatum is de datum die door de ontvanger van de goederen wordt afgestempeld op de
ontvangstbon (of afleverbon), die naar behoren ondertekend wordt door een van zijn gevolmachtigde
vertegenwoordigers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schneider Electric is een vervroegde
levering niet mogelijk.
2.2

Indien de specifieke voorwaarden van de Order voorzien in een aanvaardingsprocedure, is deze procedure het
instrument waarmee Schneider Electric op verzoek van de Leverancier verklaart dat zij de goederen, werken
en/of diensten die het onderwerp zijn van de Order (met of zonder voorbehoud) aanvaardt ("Levering").
DOORLOOPTIJD – VASTE SCHADEVERGOEDING

3.1

In geval van vertraging in de levering of aanvaarding die niet toe te schrijven is aan:
(a)

Een gebeurtenis buiten de macht van een Partij (of een persoon die namens haar optreedt), die door
haar aard niet kon worden voorzien door die Partij (of die persoon), of indien zij kon worden voorzien,
onvermijdelijk was, en omvat natuurrampen, epidemieën, pandemieën, stormen, overstromingen,
rellen, branden, sabotage, burgerlijke onrust of maatschappelijke onrust, inmenging door civiele of
militaire autoriteiten, (al dan niet verklaarde) oorlogshandelingen of gewapende vijandelijkheden of
andere nationale of internationale calamiteiten of een of meer daden van terrorisme of het uitvallen
van energiebronnen ("een Geval van Overmacht"); of

(b)

Nalatigheid van Schneider Electric,
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zal de Leverancier een vaste schadevergoeding vanwege vertraging verschuldigd zijn, die berekend is over
het totaalbedrag van de Order tegen een percentage van 1% per kalenderweek vertraging tot maximaal 5%

van dit bedrag. De Partijen komen overeen dat de vaste schadevergoeding een reële, vooraf
overeengekomen raming is van de schade van Schneider Electric als gevolg van de vertraging in de levering
of aanvaarding en niet als een boete zal worden beschouwd. Leverancier doet afstand van elk recht om de
geldigheid van de verplichting tot het betalen van een vaste schadevergoeding in twijfel te trekken of te
betwisten. Boven deze maximumgrens behoudt Schneider Electric zich het recht voor:
(a)

Om haar daadwerkelijke schade te verhalen op de Leverancier; en

(b)

Om de Order eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen wegens schending door de Leverancier
(onverminderd eventuele schadevergoeding), waarbij in dit geval de omvang van de vertraging als
een verzuim van de Leverancier wordt beschouwd.

WIJZIGINGEN
4.1

Schneider Electric kan te allen tijde tijdens de uitvoering van de Order wijzigingen in de grootte of de inhoud van
de Levering verzoeken en de Leverancier aanvaardt dat uitgangspunt bij dezen. Dergelijke wijzigingen dienen te
worden vastgelegd in een door Schneider Electric en Leverancier overeen te komen amendement, waarin de
eventuele nieuwe contractuele deadline voor levering/aanvaarding en de bijbehorende aanpassingen in de
economische voorwaarden van de oorspronkelijke Order zijn neergelegd. Indien de Partijen niet binnen vijftien
(15) kalenderdagen na het door Schneider Electric ingediende verzoek tot wijziging schriftelijk overeenstemming
bereiken over de voorwaarden van dit amendement, heeft Schneider Electric het recht om deze wijzigingen op
te leggen, met dien verstande dat Schneider Electric de Leverancier, indien van toepassing, een prijstoeslag
betaalt die zij redelijk acht en behoudens het recht van de Leverancier om dit bedrag te betwisten.

4.2

De Leverancier erkent dat de Levering zal worden geïnstalleerd, geleverd of uitgevoerd in gebieden die reeds
getroffen zijn of in de toekomst getroffen kunnen worden door de heersende COVID-19 epidemieën/pandemie
en dat de situatie kan leiden tot een onderbreking, belemmering of vertraging in het vermogen van Schneider
Electric om deze Levering te aanvaarden of om een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze AIV na te komen,
ongeacht of deze onderbreking, belemmering of vertraging te wijten is aan maatregelen die door autoriteiten
worden opgelegd of welbewust door Schneider Electric worden uitgevoerd als preventieve of curatieve
maatregelen om schadelijke besmetting van Schneider Electric's werknemers te voorkomen. De Leverancier
erkent derhalve dat dergelijke omstandigheden een vrijstelling vormen voor de nakoming door Schneider
Electric van één van haar verplichtingen uit hoofde van deze AIV en de annulering of vertraging van een Order
door Schneider Electric mogelijk maken zonder enige boete of enige andere schadevergoeding of beëindiging
wegens verzuim.
OVERGANG VAN RISICO EN EIGENDOM
Niettegenstaande eventuele verificatiewerkzaamheden of aanvaardingsprocedures bij de Leverancier, vindt de
risico- en eigendomsoverdracht van de Levering plaats bij de levering van de Levering. Indien in een
aanvaardingsprocedure is voorzien, blijft de Leverancier niettemin de inherente risico's voor de Levering dragen
totdat Schneider Electric zonder voorbehoud een acceptatieverklaring afgeeft. In alle gevallen wordt de Levering
voor risico van de Leverancier vervoerd.
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MARKERING, VERPAKKING EN DOCUMENTATIE
6.1

De Leverancier voldoet aan de bepalingen van Verordening (EG) 765/2008, Besluit 768/2008/EG en de
geharmoniseerde EN 50581-norm en alle bijbehorende uitvoeringswetgeving, met inbegrip van de verplichting
van de fabrikant om een conformiteitsverklaring in de vorm van passende technische documenten af te geven.

6.2

De Levering wordt uitgevoerd met de verpakking die geschikt is voor dat type Levering en in een verpakking die
voldoende bescherming biedt, met name tegen het risico van slecht weer, corrosie, trillingen, laad- of
losongelukken en de beperkingen van het vervoer en de opslag, zodat deze goed kan worden geconserveerd.
De verpakking dient te voldoen aan de gebruikelijke normen in de industrie en aan alle specificaties die in de
Order zijn opgenomen. Tenzij anders is voorzien, wordt op de verpakking geen statiegeld geheven, maar indien
dit wel het geval is, wordt de verpakking op kosten van de Leverancier geretourneerd. Bij de Levering wordt de
documentatie geleverd die nodig is voor het gebruik, het onderhoud en de service.

6.3

De voor de Leveringen gebruikte verpakkingen moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in de
toepasselijke EU-richtlijnen en -verordeningen en aan de eisen die worden gesteld in de toepasselijke wettelijke
en reglementaire bepalingen van het nationale recht.

6.4

De Leverancier moet steeds in staat zijn om aan Schneider Electric en de eventuele controleurs een schriftelijke
verklaring van overeenstemming voor de gebruikte verpakking te overleggen.

6.5

Bij de Levering moet de voor het gebruik, het onderhoud en de service benodigde documentatie worden
geleverd en, indien van toepassing, ook alle andere documentatie die vereist is op grond van de Order en/of de
geldende normen.
VERIFICATIE

7.1

De Leverancier is verantwoordelijk voor het verifiëren en certificeren van de overeenstemming van de Levering
met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn volgens de specificaties van Schneider Electric, waarvan de
Leverancier erkent kennis te hebben. De verificatiewerkzaamheden die Schneider Electric vóór, tijdens of na de
levering/aanvaarding uitvoert, ontslaan de Leverancier in geen geval van deze verplichting.

7.2

De Leverancier is alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vergunningen en certificeringen van de
juiste administratieve instanties, die nodig zijn in verband met het ontwerp, de fabricage, het vervoer, de
installatie, de inspectie en het testen van de Levering.
VERZENDING
Gelijktijdig met de verzending van de Levering stuurt de Leverancier Schneider Electric per post een kopie van
de verzendingsnota met vermelding van de referenties en de datum van de Order, het aantal pakketten en een
exacte beschrijving van de verzonden Levering. Bij elke verzending van pakketten dient het origineel van deze
nota te worden bijgevoegd, tezamen met de conformiteitsverklaringen en verificatieverslagen.
AFWIJZING LEVERING
Schneider Electric kan de Leverancier op de hoogte brengen van een afgewezen Levering die niet voldoet aan
de specificaties van de Order. Een afgewezen Levering wordt geacht niet te zijn geleverd/aanvaard en zal door
de Leverancier op zijn kosten binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het afwijzingsbericht worden
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teruggenomen. Bij gebreke daarvan wordt de Levering voor rekening en risico van de Leverancier
teruggezonden. Indien een levering wordt afgewezen, kan Schneider Electric de Leverancier verzoeken de
Levering zo snel mogelijk te vervangen en in dat geval kan Schneider Electric vanaf de in de Order
overeengekomen leveringsdatum de in bovenstaand artikel 3 genoemde vaste schadevergoeding in rekening
brengen.
FACTURATIE
10.1

Elke factuur wordt naar het in de Order vermelde factuuradres gestuurd en bevat de referenties van Schneider
Electric en die van de overeenkomstige Order. Elke factuur heeft betrekking op slechts één enkele Order en
bevat de beschrijving van de gefactureerde Levering, de eenheidsprijzen en de geleverde volumes.

10.2

Schneider Electric behoudt zich het recht voor om de betaling op te schorten van elke factuur die niet voldoet
aan de reglementaire bepalingen en/of die van dit artikel. Schneider Electric zal aan de Leverancier een
debetnota of een factuur afgeven voor eventuele afwijkingen in grootte of de kwaliteit van de geleverde
Levering of de gefactureerde prijs. De Leverancier moet elke betwisting van de debetnota of factuur binnen
vijfenveertig (45) kalenderdagen na uitgifte melden en indien binnen die termijn geen betwisting wordt gemeld,
wordt de Leverancier geacht de debetnota of factuur te hebben aanvaard en moet hij de overeenkomstige
creditnota uitgeven of de overeenkomstige terugbetaling doen binnen vijf (5) werkdagen.
PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

11.1

Tenzij anders bepaald in de Order, zijn de in de Order vermelde prijzen vast en niet vatbaar voor wijziging en
worden ze geacht franco te zijn, inclusief verpakking, verzekering en leveringskosten, en exclusief BTW.

11.2

Bij gebreke van andersluidende bepalingen in de Order worden betalingen verricht door middel van een
bankoverschrijving negentig (90) dagen na het einde van de maand van levering/aanvaarding, op de 10 e van de
volgende maand. De betaling van de bedragen die overeenkomen met de eventuele debetnota's die Schneider
Electric voor de Order heeft uitgegeven, wordt opgeschort totdat Schneider Electric de overeenkomstige
creditnota heeft ontvangen.

11.3

Naar keuze van Schneider Electric kan de Leverancier worden betaald door Schneider Electric of door Boissière
Finance, aan wie Schneider Electric een mandaat heeft gegeven om haar leveranciers te betalen.

11.4

In geen geval mogen betalingen door Boissière Finance ertoe leiden dat zij de rechten en verplichtingen van
Schneider Electric jegens de Leverancier op grond van de Order overneemt, waardoor de Leverancier geen
vordering kan instellen of een procedure kan starten tegen Boissière Finance met betrekking tot de Order, de
uitvoering ervan of de daaruit voortvloeiende gevolgen.
OVERDRACHT

12.1

De Leverancier zal zijn vordering uit hoofde van de Order niet geheel of gedeeltelijk overdragen of cederen
zonder Schneider Electric's Supplier Accounts Department daarvan minstens vijftien (15) dagen van tevoren
schriftelijk op de hoogte te stellen. Deze voorafgaande kennisgeving geldt ook voor elke afspraak met betrekking
tot een factoringoperatie.

12.2

De Leverancier zal de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Order niet geheel of gedeeltelijk
overdragen/cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schneider Electric.
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12.3

Indien de Leverancier een factoringcontract heeft ondertekend en Schneider Electric daarvan naar behoren op
de hoogte heeft gesteld, zullen al zijn facturen worden betaald aan de factormaatschappij waarmee hij het
contract heeft gesloten.
ONDERAANNEMING
De Leverancier mag een Order niet geheel of gedeeltelijk uitbesteden, tenzij hij voorafgaande schriftelijke
toestemming van Schneider Electric heeft verkregen. Schneider Electric behoudt zich het recht voor de door de
Leverancier voorgestelde onderaannemer af te keuren. Indien de Leverancier een Order geheel of gedeeltelijk
uitbesteedt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schneider Electric, kan Schneider Electric de
Order beëindigen onverminderd een eventuele vordering tot schadevergoeding.
MODELLEN, INSTRUMENTEN, TESTMIDDELEN

14.1

Alle modellen, instrumenten of testmiddelen ("Apparatuur") die specifiek in het kader van de uitvoering van de
Order worden vervaardigd, worden het exclusieve eigendom van Schneider Electric vanaf het moment dat ze
zijn gemaakt en mogen alleen door de Leverancier worden gebruikt om te voldoen aan de door Schneider
Electric geplaatste Orders. Indien de Apparatuur in de lokalen van de Leverancier wordt neergezet, wordt deze
voorzien van een eigendomsplaatje ten name van Schneider Electric en wordt deze op verzoek van Schneider
Electric onmiddellijk in goede, operationele staat aan haar teruggegeven. De Leverancier is verantwoordelijk
voor onderhouds- en normale herstelwerkzaamheden aan de Apparatuur en draagt hiervoor de kosten. Hij
draagt zorg voor de bewaring van de Apparatuur voor zijn risico en draagt er zorg voor dat deze in voldoende
mate door haar eigen verzekeringspolissen wordt gedekt.

14.2

In geval van schade dient de Leverancier de Apparatuur op eigen kosten en zo spoedig mogelijk in de
oorspronkelijke staat te herstellen, tenzij de Apparatuur onherstelbaar wordt bevonden, in welk geval hij
Schneider Electric moet compenseren voor de reële marktwaarde, die niet minder dan vijfentwintig procent (25
%) van de vervangingswaarde mag bedragen.
GARANTIE

15.1

De Leverancier garandeert dat de Levering voor een periode van vierentwintig (24) maanden, ingaande op de
datum van levering of aanvaarding voor zover een aanvaardingsprocedure vereist is, vrij zal zijn van enig gebrek
in het ontwerp, de prestatie, het materiaal, de fabricage of het vakmanschap. Indien Schneider Electric of de
klant van Schneider Electric een gebrek of probleem met de Levering ontdekt, verbindt de Leverancier zich er
derhalve toe om de Levering, naar keuze van Schneider Electric, in zijn omgeving op zijn kosten te herstellen, te
repareren of te vervangen (met inbegrip van eventuele reis-, demontage- en hermontagekosten) zodat deze in
alle opzichten volledig in overeenstemming met de bepalingen van de Order en het gebruik waarvoor deze is
bestemd functioneert.

15.2

Indien een beroep wordt gedaan op deze garantie en de Leverancier het gebrek niet binnen een redelijke termijn
herstelt, beoordeeld in het licht van de beperkingen waarmee Schneider Electric of zijn eigen klant wordt
geconfronteerd, behoudt Schneider Electric zich het recht voor om dit rechtstreeks of via een derde te doen, die
in de plaats en voor rekening en risico van de Leverancier optreedt.

15.3

Elke dienst die wordt verleend en/of elk voorwerp dat wordt vervangen/hersteld/gerepareerd ingevolge deze
garantie zal worden gedekt door deze garantie voor een periode van vierentwintig (24) maanden onder de

01 maart 2021 Algemene Inkoopvoorwaarden

5

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN - 01 MAART 2021
hierboven vermelde voorwaarden en condities. Deze garantie dekt alle onderdelen/diensten voor zover deze
niet als verbruiksgoederen worden behandeld, met een gebruiksduur van minder dan vierentwintig (24)
opeenvolgende maanden.
15.4

De Leverancier zal gedurende tien (10) jaar vanaf de levering/aanvaarding van de Levering alle
reserveonderdelen leveren.
VRIJWARING
Leverancier zal Schneider Electric volledig en op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos stellen voor alle
aansprakelijkheden (met inbegrip van eventuele fiscale aansprakelijkheid), directe, indirecte en gevolgschade,
schadevergoeding, vorderingen, procedures en gerechtelijke kosten (op vrijwaringsbasis) vonnissen en kosten
(met inbegrip van handhavingskosten) die Schneider Electric op enigerlei wijze direct of indirect oploopt of
maakt als gevolg van of in verband met een schending van, of het niet of niet tijdig uitvoeren of het nalatig
uitvoeren van een van de verplichtingen van de Leverancier ingevolge deze AIV of de Order, met dien verstande
dat dit artikel niet van toepassing is op enige schending van, of het niet uitvoeren of niet tijdig uitvoeren of
nalatig uitvoeren van artikel 23.
INTELLECTUELE EIGENDOM

17.1

De door Schneider Electric bestelde Levering, met inbegrip van alle geleverde goederen, bevindingen,
uitvindingen, knowhow, software en intellectuele werken die zijn ontworpen of ontwikkeld in het kader van de
diensten en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten ("Resultaten"), worden het exclusieve eigendom
van Schneider Electric tegen betaling van de overeengekomen prijs.

17.2

Dienovereenkomstig zal de Leverancier:
(a)

Alle Resultaten en alle bijbehorende intellectuele/industriële eigendomsrechten aan Schneider
Electric overdragen indien en voor zover deze zijn gecreëerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
(i)

Het recht om de Resultaten te gebruiken op elke plaats, voor alle doeleinden en voor een
onbeperkt aantal gebruikers,

(ii)

Het recht om zoveel kopieën van de Resultaten te reproduceren als Schneider Electric nodig
acht, op elk type medium en met alle middelen die nu bekend zijn of in de toekomst worden
bedacht,

(iii)

Het recht om de Resultaten weer te geven, met behulp van alle nu bekende of nog te

(iv)

Het recht om de Resultaten geheel of gedeeltelijk aan te passen en/of te wijzigen,

(v)

Het recht om de Resultaten direct of indirect, gratis of tegen betaling, geheel of gedeeltelijk

bedenken processen en/of op elk type medium, gratis of tegen betaling,
rechtstreeks of met behulp van een derde naar keuze, en
te verkopen en/of te distribueren, in welke vorm, met welke middelen en op welk medium
dan ook.
(b)

Op verzoek de bron- en objectprogramma's/-codes voor de software die deel uitmaakt van de
Resultaten en de bijbehorende documentatie aan Schneider Electric ter beschikking stellen;

(c)

Geen verzoek tot registratie van industriële eigendomsrechten op de Resultaten indienen en
erkennen dat Schneider Electric de enige is die bevoegd is de nodige stappen te ondernemen om haar
rechten op de Resultaten vast te leggen en te beschermen. Dienovereenkomstig verbindt de
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Leverancier zich Schneider Electric zodanige medewerking te verlenen als nodig is om haar in staat te
stellen de Resultaten te beschermen, te verdedigen en te exploiteren;
(d)

De Resultaten niet direct of indirect exploiteren, op welke wijze dan ook, voor enig ander doel dan de
uitvoering van de Order.

17.3

De krachtens dit artikel 17 toegekende rechten worden wereldwijd toegekend, voor de gehele periode van
wettelijke bescherming die aan de intellectuele eigendomsrechten op de Resultaten wordt geboden, en in
overeenstemming met alle relevante wetgeving en internationale overeenkomsten die in dat verband van
toepassing zijn.

17.4

De Leverancier zal Schneider Electric en alle dochtermaatschappijen van Schneider Electric vrijwaren van en
tegen alle rechtsvorderingen die door derden worden ingesteld op grond van (vermeende of vastgestelde)
inbreuken en/of aanspraken op intellectuele eigendomsrechten op de ter uitvoering van de Order geleverde
Levering en/of Resultaten. Indien een dergelijke vordering wordt ingesteld tegen een groepsmaatschappij van
Schneider Electric, zal de Leverancier Schneider Electric, de klanten, functionarissen, werknemers, agenten en
onderaannemers van Schneider Electric volledig en op verzoek schadeloos stellen en vrijwaren voor alle
aansprakelijkheden (met inbegrip van fiscale aansprakelijkheid), directe, indirecte en gevolgschade,
schadevergoeding, vorderingen, procedure- en gerechtskosten (op vrijwaringsbasis), vonnissen en kosten
(inclusief handhavingskosten) en kosten die Schneider Electric, de klanten, functionarissen, werknemers,
agenten of onderaannemers van Schneider Electric direct of indirect op enigerlei wijze maken of lijden als gevolg
van of in verband met die IE-vordering (met inbegrip van de verdediging en alle vereffening van een dergelijke
vordering).
VERTROUWELIJKHEID

18.1

Alle informatie (met uitzondering van informatie die valt onder de uitsluitingen van artikel 0, ongeacht de aard
of het ondersteunende medium (schriftelijk, mondeling, in elektronische vorm of via andere media), die wordt
uitgewisseld tussen de Partijen, of waartoe elk van de Partijen toegang heeft in het kader van het Order, wordt
door de ontvangende Partij (de "Ontvanger") beschouwd als strikt vertrouwelijk en uitsluitend gereserveerd
voor het doel van de uitvoering van het Order, met uitsluiting van elk ander gebruik ("Vertrouwelijke
Informatie").

18.2

De Ontvanger zal:
(a)

De Vertrouwelijke Informatie geheim, veilig en beveiligd houden en alleen openbaar maken op de
wijze en voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze AIV of de Order; en

(b)

De Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor zover nodig voor de nakoming van zijn
verplichtingen ingevolge deze AIV of de Order.

18.3

De Ontvanger kan Vertrouwelijke Informatie openbaar maken:
(a)

Aan zijn eigen functionarissen en werknemers en in geval van Schneider Electric aan de agenten en
onderaannemers die toegang nodig hebben tot die Vertrouwelijke Informatie ten behoeve van de
nakoming van hun verplichtingen ingevolge deze AIV; en

(b)

Voor zover dit nodig is om een geschil te kunnen voorleggen voor beslechting in overeenstemming
met artikel 28.
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18.4

De verplichtingen van de Ontvanger ingevolge dit artikel strekken zich niet uit tot Vertrouwelijke Informatie
waarvan de Ontvanger kan aantonen dat deze:
(a)

Niet langer geheim is zonder dat de Ontvanger in gebreke is gebleven;

(b)

Reeds in het bezit van de Ontvanger was voorafgaand aan de openbaarmaking door of namens de
Partij die de Vertrouwelijke Informatie verstrekt (de “Verstrekker”);

(c)

Van een derde is ontvangen die deze niet vertrouwelijk heeft verkregen en die vrij is deze zonder
beperking aan de Ontvanger ter beschikking te stellen;

(d)

Door de Ontvanger zelfstandig is ontwikkeld zonder enige schending van deze AIV; of

(e)

Op het moment van openbaarmaking in het publieke domein was of daarna in het publieke domein
komt zonder dat de Ontvanger in gebreke blijft.

18.5

De Ontvanger erkent en stemt ermee in dat schadevergoeding alleen geen adequate remedie zou zijn voor
schending van dit artikel door de Ontvanger. Dienovereenkomstig heeft de Verstrekker, zonder dat hij
bijzondere schade hoeft te bewijzen, recht op een billijke vergoeding (met inbegrip van een rechterlijk bevel en
een specifieke prestatie) voor elke schending of dreigende schending van dit artikel door de Ontvanger.

18.6

Bovendien verbindt de Leverancier zich ertoe om, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van
Schneider Electric, zijn zakelijke relatie met Schneider Electric niet te vermelden aan derden, noch om de
Levering geproduceerd op basis van technische documenten of specificaties die in het bezit zijn van Schneider
Electric ten toon te stellen.
VERZEKERING

19.1

Op verzoek van Schneider Electric, en in elk geval binnen tien (10) dagen na aanvaarding van de Order, zal
Leverancier alle door zijn verzekeraars af te geven verzekeringsbewijzen ter beschikking stellen, die in redelijke
mate de risico's verbonden aan de uitvoering van de Order dekken en in alle gevallen voor een minimum
verzekerd bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000), en op eigen kosten elke redelijke bijkomende dekking
verkrijgen die Schneider Electric nodig acht op basis van de risico's verbonden aan de uitvoering van de Order.
BEËINDIGING

20.1

Schneider Electric kan de Order in de volgende gevallen eenzijdig en van rechtswege beëindigen zonder dat de
Leverancier het recht heeft hiervoor enige vrijwaring te vorderen:
(a)

Vijftien (15) dagen na het verzenden van een formele kennisgeving van de schending door de
Leverancier van een van zijn verplichtingen in het kader van de Order, die niet wordt verholpen.

(b)

Met onmiddellijke ingang in geval van:
(i)

Gerechtelijke uitspraak of buitengerechtelijke ontbinding of vereffening van Leverancier of
indien Leverancier niet in staat is zijn schulden te betalen op het moment dat deze opeisbaar
worden,

(ii)

Een Geval van Overmacht waarvan de gevolgen meer dan zes (6) weken duren,

(iii)

De contractuele levertijden worden overschreden, indien hierdoor het maximale bedrag aan
boetes wordt bereikt,

(iv)

Afkeuring in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9; en

(v)

Schending van artikel 23 in overeenstemming met de bepalingen van artikel 23.
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20.2

Na afloop of beëindiging van de Order:
(a)

Zullen alle artikelen die expliciet of impliciet van kracht blijven na afloop of beëindiging van de Order
in stand blijven;

(b)

Alle overige rechten en verplichtingen zullen onmiddellijk ophouden te bestaan, zonder afbreuk te
doen aan de rechten, verplichtingen, vorderingen (inclusief schadeclaims wegens schending) en
aansprakelijkheden die zijn ontstaan vóór de datum van afloop of beëindiging.

EXPORTCONTROLE
21.1

De Leverancier erkent dat hij volledig op de hoogte is en kennis heeft van de voorschriften, verordeningen en
wetten inzake export- en herexportcontrole in het rechtsgebied van waaruit de Leveringen worden
geëxporteerd of de Diensten worden verleend en stemt ermee in alle noodzakelijke export- en
herexportvergunningen of -licenties te verkrijgen op kosten van de Leverancier om ervoor te zorgen dat
Schneider Electric ten volle profiteert van het voordeel ingevolge de desbetreffende Order en deze AIV. Voorts
zal de Leverancier Schneider Electric binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Order schriftelijk
informeren over de toepasselijke exportcontroleregels en de vereiste vergunningen of licenties voor de te
verzenden Leveringen. De Leverancier zal Schneider Electric ook schriftelijk op de hoogte brengen van elke
wijziging in deze regelgeving inzake export- en herexportcontrole en/of vergunningsvereisten die van invloed
kunnen zijn op de voordelen die Schneider Electric geniet ingevolge de Order. De Leverancier verbindt zich ertoe
alle voorschriften of regels inzake export- en herexportcontroles met betrekking tot de levering van de
Leveringen en de verlening van de Diensten na te leven en vrijwaart Schneider Electric voor alle
aansprakelijkheid, verliezen, schade en kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die
voortvloeien uit de niet-naleving of schending van dergelijke voorschriften inzake export- en herexportcontroles
door de Leverancier.
MILIEUREGELGEVING

22.1

De Leverancier dient zich te houden aan de volgende principes:
(a)

De OESO-richtlijnen voor duurzame ontwikkeling, die op de volgende website kunnen worden
geraadpleegd: http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm;

22.2

(b)

De regels gedefinieerd in de ISO 14001-norm; en

(c)

De energieprestatie van de Levering in relatie tot ISO 50001.

Om een volledig veilig gebruik van de Levering te waarborgen moet de Leverancier:
(a)

Voldoen aan alle nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op de plaats van fabricage,
doorvoer of levering zoals vermeld in de Order die van kracht is op het moment van de Order of die
van kracht wordt op of voor de datum van levering van de Levering en de EU-bepalingen, in het
bijzonder REACH (EG 1907/2006), RoHS (EU 2011/65), F-Gas (EU 517/2014), Ozonlaag afbrekende
stoffen (EG 1005/2009), de bijlagen ervan, latere wijzigingen en de uitvoeringswetgeving;

(b)

Ervoor zorgen dat de Levering geen van de gevaarlijke stoffen bevat die de voorgeschreven
drempelwaarden overschrijden, tenzij er een geldige vrijstelling van toepassing is in de Europese
richtlijn 2011/65/EU;
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(c)

Voldoen aan alle verplichtingen met betrekking tot stoffen die in de Europese Unie beperkt en/of
verboden zijn en aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de REACH-verordening (EG 1907/2006)
en de daaruit voortvloeiende wijzigingen;

(d)

Voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot het verbod op of de beperking van het gebruik
van bepaalde producten of stoffen die van kracht zijn op het moment dat de Order wordt
geplaatst,zowel in de Europese Unie als in andere landen, indien dit in de Order en/of de specificaties
is gespecificeerd, of die van toepassing kunnen worden tot aan de leveringsdatum van de Levering.

22.3

Binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van een verzoek van Schneider Electric, waarin een lijst van stoffen
is opgenomen, informeert Leverancier Schneider Electric over de aanwezigheid van deze stoffen in haar Levering
op basis van de effectieve lijsten van stoffen waarvoor beperkingen gelden.

22.4

Op verzoek van Schneider Electric zal Leverancier aan Schneider Electric alle bewijsstukken verstrekken die nodig
zijn tijdens de wettelijke termijn voor het bewaren van de documenten.

22.5

Wat betreft de verwijdering en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en oude
batterijen en accu's en de financiering daarvan, verbindt de Leverancier zich ertoe Schneider Electric te
informeren over de verplichtingen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving van de EU (met name de
Richtlijnen 2012/19/EU, 2006/66/EG en 2013/56/EU en de uitvoeringswetgeving daarvan) en de wet- en
regelgeving die van toepassing is in het land van levering op de datum van aankoop en alle bekende
ontwikkelingen die zich op of voor de datum van levering voordoen.

22.6

De Leverancier verbindt zich ertoe Schneider Electric op de hoogte te brengen van alle conflictmineralen die in
haar producten en hun land van herkomst worden aangetroffen, overeenkomstig de vereisten van de
Amerikaanse Dodd-Frank Act van 2010 en/of enige andere wetgeving met hetzelfde doel.

22.7

De Leverancier zal Schneider Electric op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos stellen voor alle
aansprakelijkheden (met inbegrip van eventuele fiscale aansprakelijkheid), directe, indirecte en gevolgschade,
schadevergoeding, vorderingen, procedures en juridische kosten (op vrijwaringsbasis), vonnissen en kosten (met
inbegrip van handhavingskosten) en kosten die Schneider Electric direct of indirect maakt of lijdt als gevolg van
het niet nakomen door de Leverancier van één van de bepalingen van dit artikel 22.

22.8

Indien de Leverancier besluit de samenstelling van de Levering te wijzigen, dient hij Schneider Electric daarvan
ten minste negen (9) maanden voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt op de hoogte te stellen.
TEGENGAAN VAN OMKOPING, CORRUPTIE EN CYBERSECURITY

23.1

De Leverancier erkent dat Schneider Electric zich ertoe verbindt om alle risico's van omkoping en corruptie,
beïnvloeding van de handel, het witwassen van geld en belastingontduiking of het faciliteren daarvan in haar
zakelijke activiteiten uit te sluiten. De Leverancier moet Schneider Electric onmiddellijk op de hoogte brengen
van elke vermoede of bekende schending van de toepasselijke wetgeving die het verlenen van een geschenk,
betaling of ander voordeel aan een persoon of een functionaris, werknemer, agent of adviseur van een
dergelijke persoon verbiedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Franse "Sapin II"-wet, de Amerikaanse
Foreign Corrupt Practices Act en de Britse Bribery Act, of die het witwassen van geld, belastingontduiking of
het faciliteren daarvan verbiedt ("Anticorruptiewetgeving"). De Koper kan deze waarschuwing via zijn
contactpersoon of via de Green Line doorgeven:
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104677/index.html.
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23.2

Geen van de werknemers, economische eigenaren, aandeelhouders of andere personen van de Leverancier die
betrokken zijn bij of baat hebben bij de uitvoering van de Order of die een belang hebben bij de Leverancier:
(a)

Is een ambtenaar, openbaar ambtenaar of overheidsfunctionaris;

(b)

Is een functionaris of medewerker van Verkoper of een van de aan hem gelieerde partijen; of

(c)

Is veroordeeld of anderszins onderworpen aan enige administratiefrechtelijke sanctie of boete voor
enig misdrijf met betrekking tot fraude, omkoping, corruptie, beïnvloeding, witwassen van geld of
enig ander strafbaar feit waarbij een element van oneerlijkheid is betrokken. Koper zal de Verkoper
onmiddellijk op de hoogte brengen als dergelijke personen het onderwerp zijn van een onderzoek
naar dergelijke overtredingen.

23.3

De Koper verbindt zich ertoe en verklaart aan de Verkoper dat hij alleen of samen met enige andere persoon
direct of indirect geen geld, geschenken, onrechtmatige voordelen of iets van waarde zal aanbieden, betalen,
geven, beloven te betalen of geven, of geen toestemming zal geven voor de betaling of het geven van geld,
geschenken, onrechtmatige voordelen of iets van waarde aan een werknemer, een functionaris of een bevoegde
vertegenwoordiger van de Verkoper.

23.4

Leverancier gaat ermee akkoord de volgende Schneider Electric Cyber Security Guidelines en ISO/IEC 27001normen te volgen en is onderworpen aan de controle door Schneider Electric, de klanten van Schneider Electric
of een aangewezen derde op de naleving van deze vereisten:

23.5

(a)

https://www.se.com/ww/en/download/document/Cyber_Security_Guidelines_2017/

(b)

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html14

Leverancier zal zich houden aan het ethisch beleid en het anticorruptiebeleid dat door Schneider Electric wordt
toegepast en gecontroleerd, zoals bedoeld in de Principles of responsibility, die te vinden zijn op
https://www.se.com/ie/en/download/document/principles_of_responsibility en in de Supplier Code of
Conduct, die te vinden is op https://www.se.com/ww/en/download/document/Supplier-code-of-conduct/.

23.6

Indien de Leverancier niet voldoet aan een van de hierboven beschreven verplichtingen, kan Schneider Electric
de Order zonder enige andere formaliteit beëindigen, en wel vijftien (15) kalenderdagen na de schriftelijke
kennisgeving waaraan de Leverancier niet voldoet.
GEGEVENSBESCHERMING
Elke Partij voldoet te allen tijde aan haar respectieve verplichtingen uit hoofde van de bepalingen van de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en voert haar verplichtingen uit hoofde van deze AIV niet
op zodanige wijze uit dat de andere partij een van haar toepasselijke verplichtingen uit hoofde van de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming schendt.
WIJZIGINGEN IN LEVERING
De Leverancier stelt Schneider Electric schriftelijk op de hoogte van elke beslissing om de Levering niet langer
op de markt te brengen of van elke belangrijke wijziging in de Levering of in zijn productieproces, en in het
bijzonder van elke wijziging die gevolgen heeft voor de processen, met inbegrip van materiële wijzigingen in de
processen van hemzelf of zijn onderaannemers, de aankoop van kritieke onderdelen, het ontwerp van de
Levering, de locatie van de installatie(s), mits deze wijzigingen gevolgen hebben of kunnen hebben voor de
technische specificaties, de naleving van de normen, de levenscyclus, de betrouwbaarheid of de kwaliteit van

01 maart 2021 Algemene Inkoopvoorwaarden

11

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN - 01 MAART 2021
de Levering. De Leverancier zal Schneider Electric negen (9) maanden voor de einddatum van de verkoop of de
geplande datum voor de implementatie van een belangrijke wijziging schriftelijk op de hoogte brengen.
Schneider Electric behoudt zich het recht voor een belangrijke wijziging te weigeren. De Leverancier blijft
volledig verantwoordelijk voor alle belangrijke wijzigingen. De Leverancier zal aan Schneider Electric alle kosten
vergoeden die deze laatste heeft gedragen tijdens of in het kader van de herclassificatie van de Levering en/of
het onderdeel waarop de belangrijke wijziging betrekking heeft.
CONTROLE
26.1

Schneider Electric behoudt zich het recht voor om, rechtstreeks of via elke door Schneider Electric naar behoren
gemachtigde vertegenwoordiger, een inspectie van de Leveringen uit te voeren, ook in de lokalen van de
Leverancier of zijn belangrijkste onderaannemers, met dien verstande dat Schneider Electric hiervan redelijk op
voorhand kennis geeft en de inspectie uitvoert tijdens de normale openingstijden van de Leverancier/die
onderaannemers (of op elk moment in noodgevallen) met als doel:
(a)

De inkoopadministratie van de Leverancier te onderzoeken;

(b)

De werken en/of diensten waaruit de Levering is samengesteld in de loop van het productieproces op
enigerlei wijze te inspecteren;

(c)

Op enigerlei wijze de kwaliteits-, fabricage- en testgegevens van de Levering te inspecteren; en

(d)

Op enigerlei wijze de daadwerkelijke naleving door de Leverancier van zijn verplichtingen uit hoofde
van de Order of deze AIV te inspecteren.

26.2

Indien de Leverancier niet voldoet aan een van de hierboven beschreven verplichtingen, kan Schneider Electric
de Order zonder enige andere formaliteit beëindigen, en wel vijftien (15) kalenderdagen na de schriftelijke
kennisgeving waaraan de Leverancier niet voldoet.
ALGEMEEN

27.1

De Order vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt elke voorafgaande overeenkomst of
regeling met betrekking tot het onderwerp ervan.

27.2

Niets in deze AIV zal worden geïnterpreteerd of uitgelegd als een beperking of uitsluiting van de
aansprakelijkheid van een persoon wegens fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken.

27.3

Een vertraging in de uitoefening of het niet uitoefenen van een recht of rechtsmiddel uit hoofde van of in
verband met de Order vormt geen verklaring van afstand van, of verhindert of beperkt de toekomstige
uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal de enkele of gedeeltelijke uitoefening van een
recht of rechtsmiddel de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of
beperken. Een verklaring van afstand van enig recht, rechtsmiddel, schending of verzuim is alleen geldig indien
deze schriftelijk is opgesteld en ondertekend door de Partij die deze heeft afgegeven en alleen in de
omstandigheden en voor het doel waarvoor deze is afgegeven en vormt geen verklaring van afstand van enig
ander recht, rechtsmiddel, schending of verzuim.

27.4

Indien een van deze algemene inkoopvoorwaarden (AIV) door een bevoegde rechtbank of instantie onwettig,
onrechtmatig, nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, wordt deze voorwaarde geacht te zijn afgescheiden
van deze AIV en dit heeft geen invloed op de rest van deze AIV, die volledig van kracht blijven.
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27.5

Geen enkele wijziging van deze AIV is van kracht, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en door de Partijen (of hun
bevoegde vertegenwoordigers) is ondertekend.

27.6

Niets in deze AIV en geen enkele handeling van de Partijen in verband daarmee zal een partnerschap of joint
venture of een werkgever-werknemerrelatie tussen de Partijen tot stand brengen of een van de Partijen de
bevoegdheid geven om op te treden als agent van of in naam van of namens de andere Partij of om de andere
Partij te binden of om zichzelf daartoe gerechtigd te verklaren.

27.7

Elke Partij stemt ermee in dat zij een onafhankelijke contractant is en deze AIV als opdrachtgever en niet als
agent voor of ten behoeve van een andere persoon aangaat.

27.8

De klanten, functionarissen, werknemers, agenten en onderaannemers van Schneider Electric zullen het recht
hebben om artikel 16 af te dwingen.

27.9

De Partijen kunnen de Order wijzigen of ontbinden zonder toestemming van hun klanten, functionarissen,
werknemers, agenten of onderaannemers.

27.10

Behoudens het bepaalde in artikel 27.8 hebben de Partijen niet de intentie dat enige voorwaarde van deze AIV
door een andere persoon dan een Partij bij de overeenkomst kan worden afgedwongen.

27.11

De rechten en rechtsmiddelen van Schneider Electric die in deze AIV worden uiteengezet, vormen een aanvulling
op en zijn niet beperkt tot de rechten en rechtsmiddelen waarin de wet voorziet.

27.12

Elke kennisgeving of andere mededeling die uit hoofde van of in verband met deze AIV wordt gedaan, zal
schriftelijk geschieden en:
(a)

Per vooruitbetaalde eersteklas post worden verzonden naar het geregistreerde adres van de
betreffende Partij; of

(b)

Overhandigd of afgeleverd worden (maar in beide gevallen niet per post) aan het geregistreerde adres
van de betreffende Partij.

27.13

Een kennisgeving of mededeling die is verricht in overeenstemming met artikel 27.12 wordt geacht te zijn
betekend:
(a)

Indien verricht zoals uiteengezet in artikel 27.12(a), om 9 uur 's ochtends op de tweede werkdag na
de datum van verzending; en

(b)

Indien verricht zoals uiteengezet in artikel 27.12(b), op het moment dat de kennisgeving of
mededeling wordt overhandigd of afgeleverd aan het adres van die Partij.

27.14

Voor de betekening van een kennisgeving of mededeling volstaat het te bepalen dat aan de bepalingen van
artikel 27.12 is voldaan.
TOEPASSELIJK RECHT

28.1

Op de Order tussen Schneider Electric en de Leverancier is Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting
van de collisieregels en het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken van 1980.
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28.2

Elk geschil dat voortvloeit uit deze Order en dat niet buitengerechtelijk kan worden beslecht, valt onder de
exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Amsterdam zelfs in het geval van een kort geding, de introductie
van derden of meerdere verweerders.
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