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1. Definities  

Koper: EBUSCO B.V. 

Product(en): goederen die door de 

Leverancier aan de Koper moeten worden 

geleverd, zoals gedefinieerd in de 

Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst. 

Dienst(en): Dienst(en) die door de 

Leverancier aan de Koper moeten worden 

geleverd, zoals gedefinieerd in de 

Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst. 

Leverancier: het bedrijf dat zich ertoe 

verplicht Product(en) en/of Dienst(en) aan 

de Koper te leveren. 

GTCP: deze algemene voorwaarden voor 

aankoop van Koper 

Inkooporder: bestelling geplaatst door 

Koper 

Leveringsovereenkomst: een aparte 

overeenkomst tussen Leverancier en 

Koper voor de Aan- en verkoop van 

Product(en) en/of Dienst(en) van 

Leverancier. 

 

2. Algemeen  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle aanvragen voor 

voorstellen, offertes, aanbiedingen en/of 

andere overeenkomsten of documenten 

waarbij Koper Product(en) en/of Dienst(en) 

van Leverancier koopt. De bepalingen van 

de GTCP zijn de enige bepalingen die van 

toepassing zijn op de aankoop van een 

Product en/of Dienst en hebben voorrang 

op elk ander document. Alle andere 

algemene voorwaarden worden hierbij 

uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van 

toepassing op de aankoop van Product(en) 

en/of de Dienst. Eventuele afwijkingen ten 

opzichte van deze van toepassing in het 

geval Koper de inhoud heeft goedgekeurd 

en dit expliciet vermeldt in de Inkooporder- 

en/of Leveringsovereenkomst. 

2.2 In het geval van meerdere talen heeft de 

Engelse versie van de GTCP de overhand 

in geval van tegenspraak in de vertaling 

en/of interpretatie van de inhoud. 

 

 

2.3 Koper heeft het recht om de GTCP te 

wijzigen of aan te vullen. Een dergelijke 

wijziging van deze GTCP zal van kracht 

worden en dertig (30) kalenderdagen na 

kennisgeving daarvan aan Leverancier 

worden gegeven. 

2.4 Elke incoterms heeft de betekenis zoals 

uiteengezet in de ICC Incoterms 2020. 

 

3. Leveringsovereenkomst, aanbiedingen, 

bestellingen  

3.1 Elke Leveringsovereenkomst en/of 

eventuele wijzigingen en toevoegingen zijn 

alleen bindend voor de Koper indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen door de gemachtigde 

vertegenwoordiger van de Koper, hetzij via 

een kooporder of afzonderlijke 

overeenkomst. 

3.2 Het verzoek van de Koper om informatie 

en/of aanbiedingen is te allen tijde 

vrijblijvend. 

3.3 Alle offertes en prijsnoteringen van de 

Leverancier zijn onherroepelijk. 

3.4 Koper kan besluiten om een Inkooporder te 

plaatsen, hetzij via een 

Inkooporderformulier of een afzonderlijke 

overeenkomst waarop deze GTCP van 

toepassing is en leiden, tenzij anders 

uitdrukkelijk overeengekomen. 

 

4. Prijs en betaling 

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn niet 

onderhevig aan prijsaanpassingen en/of 

prijsescalaties, tenzij schriftelijk 

overeengekomen. 

4.2 De betalingsvoorwaarden zijn zoals 

gespecificeerd in de Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst. 

4.3 Betalingen voor de levering van 

Product(en) en/of Dienst(en) zijn alleen 

verschuldigd wanneer deze aan de 

Koper wordt gefactureerd met gegevens 

over Product(en) en/of Dienst(en) en in 

overeenstemming met de instructies van 

de Koper. 

4.4 De betaling door de Koper vindt plaats 60 

dagen na ontvangst van de juiste factuur 

en vindt in geen geval plaats vóór de 

datum van levering van roduct(en). 
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4.5 De betaling van de factuur wordt in geen 

geval geïnterpreteerd als erkenning van 

de correcte uitvoering van de 

verplichtingen van de Leverancier en 

beperkt geen rechten of leidt tot 

ontheffingen voor Leverancier. 

4.6 Koper is bevoegd om en heeft het recht 

om op elk bedrag van de betalingen van 

Koper aan de Leverancier enige korting, 

aftrek of verrekening toe te passen. 

4.7 Koper heeft het recht om elk bedrag van 

de betaling op te schorten indien hij van 

mening is dat Leverancier zijn 

verplichtingen uit hoofde van de 

Koperorder- en/of 

Leveringsovereenkomst niet is 

nagekomen. 

 

5. Levering van Product(en) 

5.1 De Leverancier levert Product(en) 

overeenkomstig de datum zoals 

overeengekomen in de Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst. Elke 

leveringsdatum (zoals vermeld in de 

Inkooporder en/of de 

Leveringsovereenkomst) is stevig en 

bindend ('fatale termijn') en het tijdstip van 

levering is dus van essentieel belang. In 

geval van vertraging in de levering zal de 

Leverancier automatisch in gebreke blijven 

('verzuim'). Zonder verdere kennisgeving 

van wanbetaling ('ingebrekestelling'). 

5.2 De Leverancier stelt de Koper daarvan in 

kennis zodra hij weet dat (het risico bestaat 

dat) de Leverancier niet aan de 

leveringsdata kan voldoen, inclusief een 

herstelplan. 

5.3 Wanneer er sprake is van een vertraging in 

de levering, heeft de Koper, onverminderd 

eventuele andere rechtsmiddelen die hij 

zou kunnen hebben op grond van de 

Koperbestelling en/of de 

Leveringsovereenkomst of bij wet, het recht 

om een boete te claimen die gelijk is aan 1 

% per kalenderdag dat Product(en) worden 

vertraagd of een ander percentage dat 

uitdrukkelijk anders schriftelijk kan worden 

overeengekomen. 

5.4 Ondanks het recht van Koper om sancties 

voor vertraging te eisen, heeft Koper, naast 

het eisen van sancties, het recht om 

volledige schadevergoeding voor de 

daadwerkelijke en volledige schade te 

eisen. 

5.5 Levering vindt plaats in overeenstemming 

met de incoterm zoals vermeld in de Koop- 

en/of Leveringsovereenkomst, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen. 

5.6 Als Koper van mening is dat Product(en) 

niet op tijd zijn geleverd, onjuist zijn 

geleverd of als Product(en) niet aan de 

technische specificaties 

voldoen, heeft de Koper recht op volledige 

compensatie en kan hij nog steeds de juiste 

prestaties en het recht verwachten om de 

overeenkomst te beëindigen en alle verdere 

verplichtingen van de Koper op te schorten 

of om deze levering uit te besteden aan een 

derde partij terwijl hij de kosten bij 

Leverancier claimt. 

5.7 Bij levering moet de Leverancier 

Product(en) en alle gerelateerde 

documenten kosteloos aan Koper leveren 

zonder enig recht of claim van een derde 

partij. 

 

6. Verpakking en transport 

6.1 De Leverancier verpakt Product(en) 

overeenkomstig de eisen van de 

Inkooporder- en/of Leveringsovereenkomst 

en te allen tijde (zelfs indien de Koper niet 

uitdrukkelijk heeft verzocht in de 

Inkooporder- of Leveringsovereenkomst) 

zodanig dat Product(en) naar behoren zijn 

beschermd tegen weer en vervoer, duidelijk 

zijn gemarkeerd en geëtiketteerd en op een 

gewone en veilige manier kunnen worden 

geladen, vervoerd en gelost. 

6.2 Indien Koper daarom verzoekt, moet 

Leverancier op eigen kosten en risico 

ervoor zorgen dat het verpakkingsmateriaal 

na levering wordt teruggenomen. 

6.3 De Leverancier is verantwoordelijk voor de 

naleving van de nationale en internationale 

wet- en regelgeving met betrekking tot de 

verpakking en het vervoer van Product(en). 

6.4 De Leverancier verbindt zich ertoe een 

adequate verzekeringsdekking af te sluiten 

en te handhaven met betrekking tot het 

vervoer van de Product(en). De Leverancier 

verbindt zich ertoe zijn rechten op 

betalingen in het kader van dit beleid toe te 

wijzen aan Koper op het eerste verzoek van 

de Koper. 
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6.5 De Leverancier verstrekt de Koper ook alle 

vereiste en gebruikelijke certificaten, 

gegevens, handleidingen en/of technische 

informatie en/of documentatie met 

betrekking tot de Product(en), met inbegrip 

van maar niet beperkt tot certificaten van 

oorsprong, gewichtscertificaten, 

materiaalcertificaten, niet- 

 

7. Prestaties 

7.1 De Leverancier levert de prestaties zoals 

overeengekomen in de Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst. 

7.2 Indien de prestaties van Product(en) en/of 

Dienst(en) naar de mening van de Koper 

ontoereikend zijn, heeft de Koper het recht 

een boete te eisen die gelijk is aan 1 % per 

kalenderdag (of een deel daarvan) dat de 

uitvoering niet voldoende is of anderszins 

tussen partijen is overeengekomen. 

7.3 Indien de Koper van mening is dat helemaal 

niet aan de prestaties kan worden voldaan, 

heeft Koper recht op volledige compensatie 

en kan hij nog steeds de juiste prestaties en 

het recht verwachten om de overeenkomst 

te beëindigen en alle verdere verplichtingen 

van de kant van de Koper op te schorten of 

om deze levering van prestaties uit te 

besteden aan een andere derde partij terwijl 

hij de kosten bij Leverancier claimt. 

 

8. Kwaliteit en garanties van Product(en) 

8.1 De Leverancier moet Product(en) en/of 

Dienst(en) (met inbegrip van ontwerpen, 

relevante documenten en/of bijbehorende 

software) leveren in strikte 

overeenstemming met de vereisten van de 

Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst en in het 

bijzonder van de hoeveelheid, kwaliteit, 

functionaliteit en beschrijving zijn, zoals 

vereist of verwacht door de Koper. 

Product(en) moet volgens hoge normen 

worden vervaardigd en vrij van gebreken 

zijn. 

8.2 Product(en) voldoen niet aan de eisen, 

tenzij Product(en): 

a. geschikt zijn voor het doel waarvoor 

Product(en) van dezelfde benaming 

gewoonlijk zouden worden gebruikt; 

en 

b. geschikt zijn voor een bepaald doel 

dat uitdrukkelijk of impliciet aan de 

Leverancier bekend wordt gemaakt; 

en 

c. in overeenstemming zijn met de 

specificaties en de kwaliteiten bevat 

van Product(en) die de Leverancier 

als prototype, monster of model aan 

de Koper heeft gehouden; en 

d. zijn in overeenstemming met alle 

specificaties, eisen, tekeningen, 

kwaliteitsovereenkomsten en/of 

andere informatie die door de Koper 

aan de Leverancier wordt verstrekt, 

tot in het kleinste detail en met de 

hoogst mogelijke mate van perfectie; 

en 

e. vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en 

constructiefouten, bestaan uit 

materiaal van eerste kwaliteit en 

nieuw zijn op het moment van elke 

levering, en 

f. voldoen aan nationale, internationale 

en supranationale wettelijke regels, 

verordeningen, richtlijnen en andere 

overheidsvoorschriften met 

betrekking tot Product(en), en 

g. vergezeld gaan van de relevante 

documenten, noodzakelijke 

begeleidingsnota's, waarschuwingen 

en/of instructies die nodig kunnen zijn 

om de juiste en veilige hantering, het 

gebruik en de opslag van de 

Producten door de Koper of zijn 

klanten te verzekeren, inclusief alle 

noodzakelijke instructies en advies 

over ongevallenprocedures en 

milieubeperkende maatregelen; en 

h. worden geleverd in overeenstemming 

met procedures die voldoen aan de 

eisen van ISO, maar niet beperkt tot 

ISO 9001 en ISO 14001, en andere 

soortgelijke algemeen erkende 

kwaliteitsborgingssystemen; en  

i. worden geleverd in overeenstemming 

met alle regels en voorschriften met 

betrekking tot veiligheid, milieu en 

arbeidsomstandigheden, maar niet 

beperkt tot REACH- en RoHS-

regelgeving; en  
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j. Leverancier zal op eerste verzoek van 

Koper binnen 5 kalenderdagen 

certificaten van bovenstaande 

documenten overleggen. 

8.3 De Leverancier verplicht zich ertoe ervoor 

te zorgen dat hij alle informatie van de 

Koper heeft gevraagd en verkregen om 

duidelijk op de hoogte te zijn van een 

bepaald gebruik en/of het beoogde doel 

van de Koper. Indien de Leverancier 

redenen heeft om te betwijfelen of de door 

de Koper ontvangen technische 

specificaties verenigbaar zijn met het 

specifieke gebruik en/of het beoogde doel 

van de Koper, zal hij de Koper hiervan zo 

spoedig mogelijk schriftelijk in kennis 

stellen. 

8.4 De garantietermijn is 36 maanden na de 

datum van levering of 24 maanden nadat 

het Product is geïnstalleerd en in gebruik 

is genomen, afhankelijk van wat het laatst 

valt. De garantieperiode wordt met 

dezelfde periode verlengd in het geval 

een Product(en) niet kon worden gebruikt 

als gevolg van een defect. In het geval van 

een defect aan een Product, zal de Koper 

de Leverancier hiervan op de hoogte 

stellen en zal de Leverancier onmiddellijk 

op eigen kosten en risico het Product 

repareren en/of vervangen dat defect blijkt 

te zijn. Bovendien heeft de Koper het recht 

om de volledige schadevergoeding als 

gevolg van een dergelijk gebrek te 

vorderen. 

8.5 Naast 8.4 geldt voor reparatie en/of 

vervanging van Producten dezelfde 

garantie vanaf de datum van 

reparatie/vervanging. 

8.6 Voor zover van toepassing is de 

hierboven uiteengezette garantie niet van 

toepassing wanneer de Leverancier 

bewijst dat het defect of de 

onvolkomenheid van het (de) Product(en) 

het gevolg is van gewone slijtage, onjuiste 

montage, montage en/of verkeerd 

onderhoud of gebruik van de producten).  

 

9. Overdracht van eigendoms- en risicotitel 

9.1 Het risico en de eigendomstitel van 

Product(en) worden overgedragen van 

Leverancier aan Koper op het moment van 

levering (levering incoterm) zoals 

overeengekomen door partijen in de 

Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst. Overdracht van 

risico betekent niet dat de Product(en) zijn 

geaccepteerd. De aanvaarding geschiedt 

overeenkomstig bepaling 10 van de GTCP. 

 

10. Aanvaarding  

10.1 Een bevestiging of ondertekend 

ontvangstbewijs door de werknemers van 

de Koper en/of een derde partij (zoals 

vervoer) namens de Koper wordt alleen 

geïnterpreteerd als een aanvaarding van 

fysieke ontvangst van Product(en) en 

wordt in geen geval beschouwd als een 

afstand van eventuele rechten van Koper 

om rechten op grond van deze GTCP, 

Inkoop en/of Leveringsovereenkomst op 

enig toekomstig tijdstip of tijden af te 

dwingen. 

10.2 De Koper heeft het recht om 

acceptatietests uit te voeren met 

betrekking tot de geleverde Product(en). 

Indien nodig zal de Koper de Leverancier 

op verzoek op de hoogte stellen van de 

testmethoden en de selectiecriteria. De 

resultaten van de aanvaardingstests 

worden naar eigen goeddunken van de 

Koper afgesloten en zijn bindend voor de 

beoordeling van de hoeveelheid en de 

kwaliteit van de totale levering. 

10.3 Indien uit de bovenstaande 

acceptatietests blijkt dat Product(en) niet 

voldoen aan de eisen van de Inkooporder 

en/of de Leveringsovereenkomst, kan de 

levering van Product(en) geheel of 

gedeeltelijk aan de Leverancier worden 

geretourneerd met het dringende verzoek 

om dit binnen korte tijd te verhelpen of zal 

de Koper deze op kosten van de 

Leverancier corrigeren en/of verhelpen. 

De Koper heeft het recht volledige 

schadevergoeding te vorderen als gevolg 

van een dergelijke tekortkoming. 
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10.4 In geval van niet-overeenstemming met de 

eisen van de Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst kan de Koper er 

ook voor kiezen om, onverminderd andere 

rechtsmiddelen in het kader van deze 

GTCP, de prijs voor deze Product(en) 

(naar eigen goeddunken van de Koper) te 

verlagen in dezelfde verhouding als de 

waarde die de daadwerkelijk geleverde 

Product(en) op het tijdstip van de levering 

hadden. 

 

11. Continuïteit van de levering van 

Product(en) 

11.1 De Leverancier garandeert dat hij 

Product(en) (en/of reserveonderdelen aan 

deze) zal leveren gedurende ten minste de 

volgende jaren na de laatste levering van 

Product(en): 

a. Product(en): 10 jaar 

b. Reserveonderdelen: 15 jaar 

11.2 De Leverancier stuurt de Koper, voordat de 

levering van Product(en) wordt stopgezet, 

een duidelijke kennisgeving van een 

bepaald Product en/of reserveonderdeel 

dat zal worden stopgezet en zal de Koper 

de gelegenheid geven een laatste 

Inkooporder te doen (om de voorraad of 

zending op een niveau te brengen dat de 

Koper geschikt acht voor zijn bedrijf). 

 

12. Contractbreuk 

12.1 Indien de Leverancier geen van zijn 

verplichtingen uit hoofde van de 

Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst nakomt, heeft de 

Koper, onverminderd andere rechten uit 

hoofde van de GTCP en/of wet, het recht 

om: 

a. de Inkooporder en/of de 

Leveringsovereenkomst geheel of 

gedeeltelijk ontbonden te verklaren; 

b. de Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst te 

beëindigen door een 

opzeggingstermijn te geven tegen 

een door de Koper vastgestelde 

datum; of 

c. Leverancier Product(en) die niet in 

overeenstemming zijn te verhelpen 

door deze Product(en) te repareren, 

te wijzigen en/of te vervangen binnen 

een door de Koper gevraagd termijn; 

of 

d. Product(en) door de Koper zelf te 

repareren of te wijzigen of de 

Product(en) door een derde te laten 

repareren of laten wijzigen om elk 

gebrek aan overeenstemming op 

kosten van de Leverancier te 

verhelpen; en 

e. Schadevergoeding te eisen. 

 

13. Aansprakelijkheid  

13.1 De Leverancier zal Koper volledig 

schadeloos stellen en onschadelijk houden 

van en tegen alle directe en/of indirecte 

schade (inclusief rekeningen van 

advocaten en andere kosten in verband 

met juridische verdediging) die Koper heeft 

geleden in verband met of voortvloeiend uit 

de levering (of het gebruik) van 

Product(en) door Koper of door de klanten 

van Koper. 

13.2 De Leverancier sluit een adequate 

verzekering af en onderhoudt deze tegen 

aansprakelijkheidsclaims van de Koper. 

Koper heeft het recht om deze 

verzekeringspolis te inspecteren en de 

Leverancier verplicht zich ertoe zijn 

rechten op betalingen in het kader van 

deze polis toe te wijzen aan Koper op het 

eerste verzoek van de Koper. 

13.3 Voor de productaansprakelijkheid zorgt de 

Leverancier ervoor dat alle Product(en) 

voldoen aan de vereiste 

traceerbaarheidsverplichtingen. Op het 

eerste verzoek van de Koper en binnen 24 

(vierentwintig) uur kan de Leverancier de 

Koper alle redelijkerwijs vereiste 

trackinginformatie van Product(en) 

verstrekken. 

 

14. Overmacht  

14.1 Geen van beide partijen is aansprakelijk 

voor het niet en/of te laat nakomen van een 

van haar verplichtingen wanneer deze 

door overmacht zijn veroorzaakt. 
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14.2 Overmacht: elke onvoorziene en 

oncontroleerbare handeling of gebeurtenis 

die tot gevolg heeft dat een partij wordt 

belet haar verplichtingen na te komen. 

Deze handelingen of het optreden van 

overmacht zijn blokkades, aardbevingen, 

branden, overstromingen of andere daden 

van God, maar zullen (ter voorkoming van 

twijfel) stakingen, uitsluitingen, 

onbeschikbaarheid en/of onder capaciteit 

van Leverancier of zijn subLeveranciers 

om welke reden dan ook uitsluiten. 

14.3 Indien een partij een gebeurtenis wegens 

overmacht ondervindt, stelt zij de andere 

partij onmiddellijk schriftelijk in kennis van 

een dergelijke gebeurtenis, met inbegrip 

van een gedetailleerde beschrijving, 

mogelijke duur en gevolgen van de 

overmacht. De negatieve gevolgen van de 

overmacht worden verder tot een minimum 

beperkt. 

14.4 In geval van overmacht van meer dan 90 

dagen heeft de Koper het recht de 

Inkooporder en/of Leveringsovereenkomst 

te beëindigen, zonder enige 

aansprakelijkheid jegens de Leverancier. 

 

15. Beëindiging en/of annulering  

15.1 (voor gemak) De Koper kan de 

Inkooporder en/of Leveringsovereenkomst 

voor het gemak annuleren, rekening 

houdend met een opzegtermijn van één 

maand. In dat geval wordt de Leverancier 

vergoed voor alle redelijke kosten (onder 

voorbehoud van onderbouwing van deze 

kosten) voor het gedeelte dat de Koper 

vóór de annuleringsdatum reeds heeft 

geleverd en aanvaard. 

15.2 (met reden) Koper kan de Inkooporder 

en/of de Leveringsovereenkomst 

onmiddellijk beëindigen, zonder enige 

compensatie jegens Leverancier, in het 

geval dat: 

a. Leverancier wordt ingediend op grond 

van een faillissementswet of Koper 

heeft reden om aan te nemen dat 

Leverancier zal worden ingediend 

onder een dergelijke wet of als er een 

opdracht ligt ten behoeve van 

schuldeisers; 

b. Leverancier meerdere verplichtingen 

uit hoofde van de GTCP, Inkooporder 

en / of Leveringsovereenkomst niet 

nakomt of uitvoert en Leverancier 

heeft geen gehoor gegeven aan de 

kennisgeving van de Koper; 

 

16. Intellectuele eigendom 

16.1 De Leverancier vertegenwoordigt en 

garandeert dat Product(en) (en het gebruik 

daarvan door Koper en/of klanten van 

Koper) op geen enkele wijze inbreuk 

maken op of bijdragen aan de schending 

van octrooien, merken, handelsmerken, 

auteursrechten en/of enige andere vorm 

van intellectuele eigendomsrechten, al dan 

niet geregistreerd en de Koper heeft een 

vrije en eeuwigdurende licentie om 

intellectuele eigendomsrechten te 

gebruiken. 

16.2 De Leverancier vergoedt en verplicht zich 

ertoe Koper vrij en onschadelijk te houden 

van en tegen elke eis en/of vordering, 

kosten, hetzij voor directe en/of indirecte 

kosten, hetzij gevolgschade in verband met 

dergelijke gerechtelijke stappen in enig 

rechtsgebied in verband met een feitelijke 

of vermeende inbreuk op intellectuele 

eigendomsrechten die voortvloeien uit de 

levering en/of het gebruik van Product(en). 

16.3 Koper blijft te allen tijde de enige eigenaar 

van auteursrechten op de specificaties 

en/of andere technische gegevens die hij 

ter beschikking heeft gesteld aan de 

Leverancier. 

16.4 Koper kan aan Leverancier voor de 

uitvoering van de Inkooporder en/of 

Leveringsovereenkomst de tekeningen 

en/of andere documentatie die Leverancier 

voor het enige doel en de duur van de 

productie van Product(en) moet gebruiken 

ter beschikking stellen. De Leverancier 

heeft uitdrukkelijk niet het recht om 

dergelijke documentatie/informatie op een 

andere manier te exploiteren of 

beschikbaar te stellen of aan derden 

bekend te maken zonder voorafgaande 

toestemming van de Koper. 
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16.5 Indien de Koper heeft bijgedragen aan het 

desbetreffende onderzoek- en 

ontwikkelingsproces, verwerft hij de 

exclusieve intellectuele eigendomsrechten 

die kunnen worden gegenereerd in het 

kader van de uitvoering van de 

Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst. De Leverancier 

zal Koper onverwijld op de hoogte stellen 

van elk model, elke procedure of activiteit 

die in aanmerking kunnen komen voor 

bescherming op grond van het 

intellectuele-eigendomsrecht en verplciht 

zich ertoe aan de Koper alle informatie en 

gegevens ter beschikking te stellen die 

nodig zijn om een verzoek tot registratie 

van de relevante intellectuele-

eigendomsrechten in te dienen. Om twijfel 

te voorkomen, zal de Koper in ieder geval 

worden geacht te hebben bijgedragen aan 

het onderzoek- en ontwikkelingsproces 

wanneer hij aan Leverancier technische 

knowhow, specifieke O&O-budgetten en/of 

testfaciliteiten ter beschikking heeft 

gesteld. 

 

17. Gereedschap van Koper 

Gereedschappen en materialen (met 

inbegrip van tekeningen, specificaties, 

modellen, mallen, films, stempels, audio-, 

video- en informatiemedia, software en 

databases enz.) die eigendom zijn van 

Koper en ter beschikking van de 

Leverancier worden geplaatst of door de 

Leverancier zijn gemaakt of gekocht op 

basis van de expliciete instructies en ten 

koste van de Koper voor de productie van 

Product(en), zijn te allen tijde eigendom 

van de Koper en mogen alleen voor Koper 

worden gebruikt. De Leverancier 

behandelt deze gereedschappen en 

materialen naar behoren en slaat ze op 

zodanige wijze op dat zij gemakkelijk 

kunnen worden geïdentificeerd. De 

Leverancier sluit en onderhoudt voldoende 

verzekering tegen verlies en schade door 

brand en diefstal van dergelijke 

gereedschappen en materialen. De Koper 

heeft te allen tijde het recht om deze 

gereedschappen en materialen bij de 

Leverancier te inspecteren of deze te allen 

tijde kosteloos terug te nemen. 

 

18. Software 

18.1 Als Product(en) software bevatten, wordt 

de voor Koper ontwikkelde software 

voorzien van de broncode en de 

objectcode met de documentatie van de 

fabrikant. 

18.2 Voor software die is ontwikkeld voor Koper, 

de bijbehorende documentatie en alle 

andere werkresultaten, en verleent de 

Leverancier Koper een onherroepelijke, 

exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende 

licentie voor elk bekend type gebruik, met 

inbegrip van het recht op herverwerking, 

reproduceren, wijzigen, uitbreiden en 

verlenen van eenvoudige gebruiksrechten 

aan derden. 

18.3 De Leverancier garandeert dat geen enkel 

deel van de aan de Koper geleverde 

software op het moment van levering 

malware bevat die bedoeld of in staat is: 

a. toegang te verlenen tot de Leverancier 

of een derde partij tot de systemen van 

de Koper zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de 

Koper;  

b. software of gegevens in de systemen 

van de Koper te lezen, schrijven, 

kopiëren, wijzigen, uitschakelen, 

beschadigen of wissen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de Koper; 

c. andere acties uit te voeren met, op of 

in de systemen van de Koper zonder 

voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Koper.  

18.4 Indien en voor zover Product(en) die door 

de Leverancier worden geleverd Software 

bevatten die kan worden bijgewerkt (ter 

verbetering van de prestaties van 

Product(en) of om veiligheidsredenen) 

garandeert Leverancier en verbindt zich 

ertoe om Koper gratis updates en/of 

nieuwe releases van dergelijke Software te 

verstrekken. 
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19. Vertrouwelijk 

19.1 De Leverancier behandelt en bewaart te 

allen tijde informatie en/of details van de 

Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst (inclusief maar 

niet beperkt tot bedrijfsgegevens, 

financiële gegevens en modellen, 

specificaties, tekeningen, enz.) zoals 

ontvangen van Koper te allen tijde strikt 

vertrouwelijk en zal dergelijke informatie in 

geen geval met derden openbaar maken 

zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Koper. 

19.2 De Leverancier mag geen mededelingen 

of publicaties doen en mag de naam en/of 

het logo van de Koper niet gebruiken 

zonder eerst de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Koper te verkrijgen. 

19.3 De geheimhoudingsverplichtingen 

overleven de voltooiing of vroegtijdige 

beëindiging van de  

 

20. Toewijzing 

20.1 Koper heeft het recht om alle of delen van 

de rechten en verplichtingen uit hoofde van 

de Inkooporder en/of 

Leveringsovereenkomst toe te wijzen en/of 

over te dragen. 

20.2 De Leverancier wijst geen of/of anderszins 

alle rechten en verplichtingen uit hoofde 

van de Inkooporder- en/of 

Leveringsovereenkomst toe en/of draagt 

deze niet toe aan derden zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de Koper. 

 

21. Ethische gedragscode 

21.1 De Leverancier gebruikt de hoogste 

ethische bedrijfsnormen bij het uitvoeren 

van zijn activiteiten in alle opzichten. In dit 

verband verbindt de Leverancier zich 

ertoe zijn activiteiten volledig uit te voeren 

in overeenstemming met de toepasselijke 

wetgeving en algemeen aanvaarde 

(internationale) normen en voorschriften; 

zich te onthouden van elke vorm van 

discriminatie binnen haar onderneming of 

ten aanzien van haar onderaannemers en 

zal: 

a. de veiligheid van het personeel en die 

van de betrokken derden waarborgen; 

b. alleen werknemers in dienst te nemen 

in overeenstemming met de 

toepasselijke wet- en regelgeving; 

c. geen gebruik te maken van 

kinderarbeid of enige andere vorm van 

gedwongen of verplichte arbeid 

overeenkomstig de normen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie; 

d. het milieu te respecteren bij het 

gebruik en de verwijdering of recycling 

van Product(en) en het minimaliseren 

van eventuele negatieve gevolgen 

voor het milieu in overeenstemming 

met alle relevante nationale, Europese 

en internationale normen op het 

gebied van milieu- en 

volksgezondheidswetgeving; 

e. alle belastingrechten in het land waar 

de Leverancier actief is en/of woont. 

 

22. Bestuursrecht  

22.1 De GTCP zal uitsluitend worden beheerd 

en geïnterpreteerd in overeenstemming 

met Nederlandse wetgeving. 

22.2 Het VN-Verdrag inzake contracten voor 

internationale verkoop van goederen 

(CIGS, Wenen, 1980) is niet van 

toepassing. 

22.3 In het geval dat zich tussen partijen een 

geschil voordoet, trachten partijen een 

dergelijke kwestie op een minnelijke wijze 

op te lossen. Indien het geschil gedurende 

een periode van 30 kalenderdagen 

onopgelost blijft, heeft elke partij het recht 

het geschil te verwijzen dat moet worden 

beslecht bij de rechtbank Oost-Brabant, die 

uitsluitend bevoegd is. 
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