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1.

INTERPRETATIE

1.1

De in dit document omschreven begrippen hebben de daaraan gegeven
betekenis. Daarnaast betekent:
"Overeenkomst": deze voorwaarden en de Order:
"Toepasselijke Recht": de van tijd tot tijd toepasselijke wet- en
regelgeving, regels, wettelijke richtlijnen, wettelijke eisen en alle
vormen van afgeleide wetgeving, besluiten, beleidsrichtsnoeren,
vergunningen of rechtspraak.
"Klant": Pernod Ricard Nederland B.V., ingeschreven bij de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer KvK l8047333.
"Klantgroep": de Klant en de daaraan van tijd tot tijd gelieerde
ondernemingen.
"Intellectuele eigendomsrechten”: octrooirechten, auteursrechten,
modelrechten, merken, databankrechten, handelsnamen, know how of
overige intellectuele eigendomsrechten.
"Order": de aankooporder waaraan deze voorwaarden zijn gehecht.
"Prijs": de in de Order vermelde prijs voor de Producten.
"Producten": de uit hoofde van deze Overeenkomst en
overeenkomstig de Specificaties door de Leverancier te leveren
producten die nader in de Order worden omschreven.
"Diensten": de (eventuele) uit hoofde van deze Overeenkomst en
overeenkomstig de Specificaties door de Leverancier te verrichten
diensten die nader in de Order worden omschreven.
"Leverancier": de partij die in de Order als Leverancier wordt
aangemerkt.
"Voorwaarden": de in dit document vastgestelde standaard
aankoopvoorwaarden en bijzondere voorwaarden die schriftelijk door
de Leverancier en de Klant zijn overeengekomen (tenzij uit de context
anders blijkt).
In deze overeenkomst:
(a) omvat het gebruik van het enkelvoud het meervoud en vice versa
en verwijzen woorden die een geslacht aanduiden, naar andere
geslachten;
(b) dienen de titels in deze Overeenkomst slechts voor het gemak en
deze hebben geen invloed op de interpretatie daarvan.
Deze voorwaarden zijn op alle Orders en offertes daarvan van
toepassing. Standaardvoorwaarden van de Leverancier zijn daar niet op
van toepassing en kunnen niet door de Leverancier worden ingeroepen.

1.2

1.3

vermelde tijdstip heeft geleverd.
4.
4.1

Het eigendomsrecht op de Producten gaat over op de Klant op de datum
waarop:
4.1.1 de levering in overeenstemming met deze Overeenkomst plaatsvindt;
of
4.1.2 de betaling of deel van de betaling daarvoor aan de Leverancier is
verricht, indien dat eerder is.
4.2
Het risico op schade aan of verlies van de Producten gaat over op de
Klant bij levering van de Producten in overeenstemming met de Order.
5.

Indien op enig moment na levering van de Producten de Klant vaststelt
dat een Product op enige manier gebrekkig is (welk Product een
“Gebrekkig Product” wordt genoemd), dan stelt de Klant de
Leverancier daarvan in kennis en de Leverancier dient op verzoek van
de Klant:
5.1.1 alle Gebrekkige Producten te verzamelen of terug te nemen en alle door
de Klant in verband met de retournering van de Gebrekkige Producten
gemaakte kosten aan de Klant te vergoeden (waaronder aan derden
betaalde of verschuldigde transportkosten); en naar keuze van de
Klant, ofwel:
(a) kosteloos vervangingsproducten te verstrekken ter vervanging
van de Gebrekkige Producten; ofwel
(b) de door de Klant voor alle Gebrekkige Producten betaalde Prijs
te vergoeden.
5.2
De rechten van de Klant uit hoofde van dit artikel 5 laten de overige
rechten of rechtsmiddelen waarover de Klant eventueel beschikt uit
hoofde van deze Overeenkomst of het Toepasselijke Recht, onverlet.
6.

PRIJS

6.1

De door de Klant aan de Leverancier te betalen Prijs voor de Producten
is de Prijs zoals in de Order is vermeld.
Behoudens voor zover in de Order uitdrukkelijk wordt bepaald dat de
Leverancier bijkomende kosten of onkosten in rekening mag brengen,
omvat de Prijs alle kosten van de Leverancier voor de levering van de
Producten en de kosten die hij maakt bij de nakoming van de
verplichtingen van deze Overeenkomst (waaronder verpakkings-,
transport-, inklarings- en leveringskosten), maar de Prijs is exclusief
BTW.
De Klant kan zonder kennisgeving aan de Leverancier bedragen die
door de Leverancier of een lid van de Leveranciersgroep aan de Klant
of een lid van de Klantgroep verschuldigd zijn, inhouden en
verrekenen met bedragen die uit hoofde van deze Overeenkomst of
een andere overeenkomst tussen de partijen door de Klant aan de
Leverancier verschuldigd zijn.
Voor snelle betaling, bulkaankoop of een groot aantal orders heeft de
Klant heeft recht op een korting die normaal door de Leverancier
wordt gegeven, ongeacht of die korting in zijn eigen voorwaarden
wordt vermeld.

6.2

LEVERING VAN PRODUCTEN EN VERRICHTING VAN
DIENSTEN

2.1
2.2

De Leverancier levert aan de Klant de Producten en/of Diensten 6.3
overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.
De Diensten worden verricht door naar behoren gekwalificeerd en
opgeleid personeel. Overeengekomen termijnen voor de verrichting
van Diensten zijn bindend.

3.

LEVERING

3.1

De Producten worden geleverd op de in de Order vermelde
leveringsplaats en datum of data (of op de door de Klant redelijkerwijs
aangegeven datum of plaats indien geen datum of data of plaats is/zijn
vermeld).
Voor de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier uit hoofde
van deze Overeenkomst gelden de termijnen als fatale termijnen.
Overeengekomen leveringsdata zijn bindend.
Alle Producten worden naar behoren verpakt en vastgemaakt, zodat zij
hun bestemming in goede staat bereiken.
De Klant wordt niet geacht bij levering of op grond van gebruik de
Producten te hebben aanvaard. De betaling van de Prijs vormt geen
aanvaarding door de Klant van de Producten.
Bij elke levering of zending van de Producten wordt een pakbon
gevoegd waarop het Ordernummer staat vermeld. Deze bon moet
goed zichtbaar zijn.
Indien de Producten niet op de in de Order vermelde datum of data en
tijd(en) zijn geleverd, dan kan de Klant, onverminderd andere rechten
die aan hem toekomen
(a) van de Leverancier kosten terugvorderen die de Klant
redelijkerwijs heeft gemaakt door vervangende Producten van
een andere leverancier te verkrijgen; en
(b) schadevergoeding eisen voor door de Klant gemaakte
bijkomende kosten, onkosten of geleden verlies doordat de
Leverancier de Producten niet op de vervaldatum op het

3.3
3.4

3.5

3.6

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE PRODUCTEN

5.1

2.

3.2

EIGENDOMSRECHTEN EN RISICO

6.4

7.
7.1

FACTURATIE EN BETALING

Tenzij in de Order anders wordt vermeld, is de Leverancier gerechtigd
om de Klant na levering van de Producten en/of Diensten
overeenkomstig deze Overeenkomst te factureren.
7.2
Alle facturen dienen naar het in de Order vermelde factuuradres van de
Klant te worden verzonden.
7.3
Alle onbetwiste bedragen op grond van iedere factuur dienen binnen
30 dagen na het einde van de maand waarin de Klant een geldige
factuur heeft ontvangen, te worden voldaan.
7.4
De Klant kan te goeder trouw een of alle bedrag(en) dat/die aan hem
in rekening is/zijn gebracht, (vóór of na betaling) betwisten, in welk
geval:
7.4.1 de Klant, zodra dat praktisch mogelijk is, de Leverancier in kennis
dient te stellen nadat hij het probleem heeft ontdekt, waarbij hij de
redenen vermeldt waarom hij de factuur betwist;
7.4.2 (indien het geschil een onbetaalde factuur betreft) de Klant aan de
Leverancier alle bedragen van deze factuur dient te betalen die de
Klant te goeder trouw niet betwist, overeenkomstig dit artikel;
7.4.3 de partijen het geschil zo spoedig mogelijk proberen op te lossen zodra
dat, gelet op de omstandigheden, redelijkerwijs mogelijk is; en

7.4.4 de Leverancier de levering van de Producten of Diensten
overeenkomstig de Order of een andere order van de Klant niet mag
opschorten totdat de betwiste factuur volledig is betaald.
8.

WAARBORGEN

8.1 Hierbij waarborgt, verklaart en belooft de Leverancier aan de Klant dat:
8.1.1 hij over de vereiste bevoegdheid en machtigingen beschikt om zijn
verplichtingen in de zin van deze Overeenkomst aan te gaan en uit te
voeren;
8.1.2 de Producten geen inbreuk maken op de Intellectuele
Eigendomsrechten van derden en de Leverancier de Klant volledig zal
vrijwaren voor en tegen verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten
(waaronder advocatenkosten, gerechtelijke kosten en overige
juridische kosten) die uit een dergelijke vordering voortvloeien
(waaronder een tegen de Klant en de Klantgroep toegewezen
vordering in verband daarmee of een vordering die door de Klant en
de Klantgroep is betaald of waarvan de Klant of de Klantgroep de
betaling heeft aanvaard ter afwikkeling van een dergelijke vordering);
8.1.3 de Producten in alle opzichten voldoen aan de normen en/of
overeengekomen specificaties en de voorwaarden van de Order en van
voldoende kwaliteit zijn, de eigenschappen hebben die de Klant mag
verwachten, verhandelbaar zijn en geschikt zijn om te worden
gebruikt voor het doel dat aan de Leverancier op het moment van de
Order kenbaar is gemaakt of dat de Leverancier anderszins had
moeten kennen;
8.1.4 geen enkel Product een productiefout bevat;
8.1.5 alle Producten van voldoende kwaliteit zijn voor het gebruik in de
omstandigheden waarin de Producten normaal worden gebruikt; en
8.1.6 alle Producten aan alle normen en wet- en regelgeving voldoen die
daarop van toepassing zijn.
8.1.7 De Diensten worden verricht in overeenstemming met de redelijke
kwaliteitsnorm.
8.1.8 De Leverancier garandeert dat de Producten en de verpakking daarvan
voldoen aan alle toepasselijke EU-wetgeving en nationale wetgeving
inzake producten en vergezeld gaan van alle vereiste documentatie.
8.1.9 De Leverancier garandeert dat hij de toepasselijke privacywetgeving
naleeft, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
9.
9.1

AANSPRAKELIJKHEID

verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst vanwege het Geval
van Overmacht niet kan uitvoeren.
11.

VERTROUWELIJKHEID

11.1 De Leverancier dient te allen tijde alle vertrouwelijke informatie die hij
van welke bron dan ook heeft verkregen betreffende de Klant over de
bedrijfsvoering of zaken van de Klant of leden van zijn Groep,
waaronder informatie inzake deze Overeenkomst, de projecten,
bedrijfsvoering, financiën, transacties en zaken, activiteiten,
processen, plannen, kennis, ontwerpen, technieken, handelsgeheimen,
software, afzetmogelijkheden en klanten van de Klant, vertrouwelijk
te behandelen (“Vertrouwelijke Informatie”).
11.2 De Leverancier is gehouden de Vertrouwelijke Informatie niet te
gebruiken, te kopiëren of aan derden te verspreiden, behalve voor
zover zulks in artikel 11.3 is bepaald of indien de Klant uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming daartoe heeft gegeven. Toegestane
openbaarmaking laat het eigendomsrecht op bedoelde Vertrouwelijke
Informatie onverlet.
11.3 De Leverancier kan de Vertrouwelijke Informatie openbaar maken
indien het Toepasselijke Recht, een gerechtelijke uitspraak of een
overheidsinstantie of regelgevende instantie dat vereist, mits de Klant
vooraf in kennis is gesteld.
11.4 De Leverancier dient bij de beëindiging van de Overeenkomst om wat
voor reden dan ook (en niettegenstaande eventuele vorderingen van
welke aard dan ook die hij tegen de Klant mocht hebben) onmiddellijk
het gebruik te staken van alle materiële zaken in verband met de
Vertrouwelijke Informatie, waaronder kopieën van alle relevante
papieren of elektronische documenten die in het bezit van de
Leverancier zijn, en deze aan de Klant te leveren.
12.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

12.1 Materialen, gegevens of overige informatie (“Informatie”) met
betrekking tot de Goederen of Diensten die door de Klant in verband
met de Overeenkomst zijn verstrekt, samen met overige Intellectuele
Eigendomsrechten daarop, zijn en blijven het exclusieve eigendom van
de Klant. Deze Voorwaarden kunnen nimmer worden geïnterpreteerd
of uitgelegd als een overdracht van of gebruiksrecht op de door de
Klant verstrekte Informatie. Door de Leverancier verstrekte Informatie
met betrekking tot de Diensten komt toe aan de Leverancier, zij het dat
bij de voltooiing van de uitvoering van de Diensten de Leverancier het
eigendomsrecht of overige rechten van de Leverancier volledig en
onder de meest uitgebreide waarborg kosteloos overdraagt aan de
Klant.

De Leverancier stemt ermee in de Klant te vrijwaren tegen en
schadeloos te stellen voor en wettelijke aansprakelijkheid te
aanvaarden voor en, naar keuze van de Klant, de Klant, zijn agenten,
werknemers, functionarissen en directeuren te verdedigen tegen
vorderingen of aanspraken van derden die (beweerdelijk) voortvloeien
uit deze aankooporder en goederen of diensten die de Leverancier aan 13. BEËINDIGING
de Klant verstrekt. “Derden” omvatten, bij wijze van voorbeeld en niet 13.1 De Klant is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen,
beperkt tot, werknemers van zowel de Klant als de Leverancier en alle
zonder verplichtingen jegens de Leverancier, door middel van een
derden die niet aan de Klant of de Leverancier zijn verbonden. Kosten,
schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier van zijn voornemen
afwikkelingskosten, kosten die aan een uitspraak zijn verbonden en
daartoe met inachtneming van een termijn van 14 dagen voorafgaand
overige onkosten die de Klant, zijn agenten, werknemers,
aan de levering van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders is
functionarissen of directeuren eventueel betaalt/betalen of verplicht
overeengekomen. Ingeval de Overeenkomst betrekking heeft op de
wordt/worden te betalen in verband met dergelijke vorderingen of
levering van Diensten is de Klant gerechtigd te allen tijde deze
aanspraken, worden door de Leverancier vergoed, waaronder
Overeenkomst middels opzegging onmiddellijk te beëindigen, zonder
juridische kosten.
verplichtingen jegens de Leverancier, door middel van een schriftelijke
De Leverancier dient ervoor te zorgen dat hij voldoende is verzekerd
kennisgeving, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat
tegen wettelijke of contractuele aansprakelijkheid die eventueel
geval heeft de Leverancier slechts recht op de betaling van de vóór de
voortvloeit uit zijn rechtsverhouding met de Klant betreffende de
beëindigingsdatum geleverde Diensten overeenkomstig de Order.
levering van de Producten en/of Diensten.
13.2 De Klant is ook gerechtigd deze Overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
Leverancier indien:
10. OVERMACHT
13.2.1 de Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn taken en
10.1 Noch de Klant noch de Leverancier is aansprakelijk of wordt geacht in
plichten uit hoofde van deze Overeenkomst (welke tekortkoming
verzuim te zijn vanwege te late levering of verrichting van een
waarvan herstel mogelijk is, niet binnen 10 dagen na ontvangst door
handeling uit hoofde van deze Overeenkomst vanwege
de Leverancier van een ingebrekestelling van de Klant waarin de
omstandigheden die buiten de redelijke macht van die partij liggen
tekortkoming staat vermeld en herstel daarvan wordt geëist, wordt
(die handelt in overeenstemming met de in deze Overeenkomst
hersteld);
vastgestelde normen), waaronder, maar niet beperkt tot, overmacht, 13.2.2 de Leverancier zijn schulden niet kan betalen of de betaling aan zijn
stakingen (behalve stakingen die alleen van tijd tot tijd van invloed
schuldeisers staakt bij de normale bedrijfsuitoefening of gedwongen
zijn op de werknemers, agenten en opdrachtnemers van de
of vrijwillig failliet gaat, aan een insolventieprocedure wordt
Leverancier of van bedrijven binnen dezelfde groep als die van de
onderworpen, indien surséance van betaling, faillissement of
Leverancier), oorlog, brand, oproer, sabotage of terrorisme (welke elk
ondercuratelestelling wordt aangevraagd met betrekking tot de
een “Geval van Overmacht” wordt genoemd). Voor de duidelijkheid;
Leverancier, indien een curator of bewindvoerder wordt aangesteld
vertraging doordat de Leverancier geen materialen kan aankopen,
of indien de Leverancier zijn bedrijf staakt of daarmee dreigt; of
vormt geen Geval van Overmacht.
indien hij wordt onderworpen aan een soortgelijke actie die volgens
10.2 Indien door een Geval van Overmacht een van de partijen zijn
de kennisgevende partij inhoudt dat de wederpartij mogelijk zijn
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet kan uitvoeren,
schulden niet kan betalen;
dan is de Klant gerechtigd om de Producten onmiddellijk bij een 13.2.3 de Leverancier of een van zijn gelieerde ondernemingen,
andere leverancier aan te kopen zolang de Leverancier zijn

(a)

(b)
13.3

groepsmaatschappijen,
onderaannemers,
agenten
of
vertegenwoordigers,
waaronder
hun functionarissen of
werknemers:
een strafbaar feit ten laste wordt gelegd of wordt onderworpen aan
een onderzoek in verband met een gedraging die eventueel een
strafbaar feit oplevert volgens wetgeving inzake bestrijding van
omkoping of corruptie; of
de voorwaarden schendt van toepasselijke beleidsregels inzake de
bestrijding van omkoping van de Klantgroep.
Beëindiging of verval van deze Overeenkomst laat de rechten die op
de beëindigingsdatum op een partij rusten, onverlet.

14.

ALGEMEEN

14.1

De Leverancier is gehouden zijn rechten of plichten uit hoofde van
deze Overeenkomst of een deel daarvan niet zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant toe te wijzen,
over te dragen, te wijzigen of uit te besteden.

14.2

De Klant is gerechtigd zijn rechten en plichten uit hoofde van deze
Overeenkomst zonder toestemming van de Leverancier aan een lid
van de Klantgroep over te dragen of in (sub-)licentie te geven of te
wijzigen. De Leverancier verleent alle benodigde ondersteuning bij
de totstandkoming hiervan
Kennisgevingen, toestemmingen, bevestigingen of overige
informatie die op grond van deze Overeenkomst door een van de
partijen aan de andere partij moet of mag worden verstrekt, mogen
aan de andere partij ter hand worden gesteld of per aangetekende
post, e-mail of fax worden verstuurd naar het in de Order vermelde
post- of e-mailadres of het faxnummer van de andere partij of een
eventueel ander adres of faxnummer dat van tijd tot tijd aan de
partij die de kennisgeving of overige mededeling stuurt, schriftelijk
bekend wordt gemaakt door de partij aan wie bedoelde
kennisgeving of overige mededeling wordt verstrekt.
Indien een van de partijen bij deze Overeenkomst de rechten of
rechtsmiddelen die op grond van deze Overeenkomst of het
Toepasselijke Recht worden toegekend, niet of te laat uitoefent,
betekent dat niet dat die partij afstand doet van dat recht of enig
ander recht of rechtsmiddel of dat daardoor de uitoefening van dat
recht of enig andere recht of rechtsmiddel wordt uitgesloten of
beperkt. De eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van een
dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat
recht of van enig ander recht of rechtsmiddel niet uitsluiten of
beperken.
Wijzigingen van deze Overeenkomst zijn niet geldig, tenzij deze op
schrift zijn gesteld en door of namens iedere partij door een
gevolmachtigde zijn ondertekend.
Indien een voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig, onrechtmatig of
niet afdwingbaar is, blijft het overige deel van deze Overeenkomst
van kracht.
Een persoon die geen partij bij deze Overeenkomst is, kan geen
beroep doen op de voorwaarden van deze Overeenkomst.
Deze Overeenkomst, waaronder geschillen over de geldigheid
daarvan, is onderworpen aan het Nederlandse recht, en geschillen
die in verband daarmee ontstaan, worden uitsluitend voorgelegd
aan de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te
Amsterdam, Nederland.

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7
14.8
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