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1. Bereik: Dit zijn de algemene aankoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) van 
SCHRÉDER SA of zijn dochteronderneming (“KOPER”) met enigerlei verkoper van 
Goederen („LEVERANCIER"). Tenzij anders bepaald in de specifieke voorwaarden op 
de Bestelling van de KOPER, zijn deze AAV van toepassing op alle aankopen van de 
KOPER, inclusief de aankoop van gereedschappen, uitrusting, onderdelen, software, 
firmware, grondstoffen of andere, of diensten (“Goed/Goederen”). 
2. Bewijswaarde van fax en e-mail: De KOPER en de LEVERANCIER (“Partijen”) 
verbinden zich ertoe te erkennen dat de documenten die zij zullen uitwisselen, 
hetzij per fax of per e-mail, bewijskracht hebben. Dienovereenkomstig worden de 
aldus verzonden documenten tussen de partijen beschouwd als geschreven, d.w.z. 
originelen op papier, met de hand ondertekend. 
3. Bestelling: (a) De goederen moeten het onderwerp zijn van een bestelformulier 
(de "Bestelling") dat per post, fax of via een overeengekomen elektronische 
methode wordt verzonden. (b) Bestellingen worden definitief, hetzij na ontvangst 
door de KOPER van de schriftelijke bevestiging van de LEVERANCIER, hetzij na het 
verstrijken van een periode van vijf (5) dagen nadat de KOPER zijn bestelling naar 
de LEVERANCIER heeft verzonden. (c) De aanvaarding door de LEVERANCIER van de 
Bestelling van de KOPER zal worden opgevat als zijn aanvaarding van deze 
Voorwaarden en als afstand van eigen algemene voorwaarden, indien van 
toepassing, met uitzondering van eventuele specifieke afwijkende clausules die zijn 
aangegaan en schriftelijk zijn aanvaard door de partijen. Als de KOPER op een 
bepaald moment niet afhankelijk is van een van deze Voorwaarden, mag deze 
onafhankelijkheid niet worden opgevat als een verklaring van afstand om dit op 
een later tijdstip te doen. (d) Elke aanvang van de uitvoering van een Bestelling 
door de LEVERANCIER wordt beschouwd als stilzwijgende algemene aanvaarding 
van de gehele Bestelling, met inbegrip van, in het bijzonder, deze Voorwaarden, 
niettegenstaande de voorwaarden van een ontvangstbevestiging, indien van 
toepassing, verzonden op een latere datum. (e) Elke wijziging van de Bestelling 
moet onderworpen zijn aan een wijziging die door de Partijen wordt aanvaard. 
4. Prijzen: Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Bestelling, zijn de prijzen vast 
en niet herzienbaar en vormen ze de totale vergoeding van de LEVERANCIER voor 
de goederen. 
5. Facturering en betalingsvoorwaarden: (a) De factuur wordt in twee (2) 
exemplaren verzonden naar het factuuradres dat op de Bestelling staat vermeld en 
bevat de informatie die nodig is om de goederen te identificeren. (b) Tenzij anders 
schriftelijk overeengekomen of wettelijk verplicht, dient de betaling plaats te 
vinden via bankoverschrijving zestig (60) dagen vanaf het einde van de maand van 
de factuurdatum voor de geleverde, conforme en aanvaarde goederen. 
6. Compensatie: Als de rekeningen tussen de LEVERANCIER en de KOPER om welke 
reden dan ook worden aangesloten, met name als de LEVERANCIER zijn activiteit 
stopzet, of als de Bestelling van de KOPER wordt geannuleerd, worden de 
wederzijdse vorderingen van geldbedragen automatisch en zonder formaliteit met 
elkaar verrekend, ongeacht of aan de wettelijke compensatievoorwaarden is 
voldaan.. 
7. Pakketten en verzendingsinstructies: (a) De LEVERANCIER zal de goederen 
leveren in een verpakking die geschikt is voor het type van de genoemde goederen 
en aan het transport- en opslagmiddel om ervoor te zorgen dat de goederen in 
perfecte staat worden geleverd. Eventuele verpakkingsinstructies worden alleen 
geaccepteerd als deze op de afleverbon zijn vermeld. Eventuele schade 
(bijvoorbeeld kapot, ontbrekend, beschadigd of anderszins) aan de Levering als 
gevolg van ongeschikte of ongeschikte verpakking komt voor rekening van de 
LEVERANCIER. (b) Op elke verpakkingseenheid moet leesbare informatie staan zoals 
vereist in de toepasselijke transportvoorschriften, evenals informatie over 
specifieke opslagomstandigheden. Dergelijke informatie dient het Bestelnummer, 
het partijnummer, de omschrijving van de goederen, de namen en adressen van de 
verzender en de ontvanger, de geleverde hoeveelheid en het bruto- en 
nettogewicht te omvatten. De levering wordt vergezeld van een bestelbon in twee 
exemplaren waarin de goederen worden geïdentificeerd en waarmee de 
hoeveelheid ervan kan worden gecontroleerd, eventueel vergezeld van 
veiligheidsinformatiebladen. (c) Indien de goederen software of firmware bevatten, 
zal de LEVERANCIER ervoor zorgen dat deze wordt geleverd in een geschikt 
elektronisch formaat, toegankelijk, leesbaar en exploiteerbaar voor de KOPER, met 
bijbehorende en adequate documentatie, en zal hij de KOPER voorzien van de 
updates en upgrades van de firmware /software die nodig is om de goederen te 
gebruiken. 
8. Levering: (a) Tenzij anders bepaald in de specifieke voorwaarden van de 
Bestelling, worden de goederen DDP geleverd, in overeenstemming met de 
Incoterms 2020 gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel, op de 
leveringslocatie die in de Bestelling staat vermeld. De LEVERANCIER is 
verantwoordelijk voor het verpakken, laden en noodzakelijk beschermend 
materiaal voor het transport van de goederen. Alle leveringen dienen plaats te 
vinden tijdens de openingsuren, op de plaats aangegeven in de bestelling. (b) De 
LEVERANCIER zal geen gedeeltelijke of vroegtijdige leveringen doen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de KOPER. Voor elke Bestelling wordt 

een afleverbon opgemaakt die het aantal en de gegevens vermeld op de Bestelling 
dient te bevatten.   
9. Leveringstijden – Vertraging: (a) De in de bestelling vermelde leveringstijden zijn 
bindend. (b) De LEVERANCIER moet de KOPER onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 
stellen van elke vertraging of dreigende vertraging, zowel potentieel als 
daadwerkelijk, die een vertraging zou kunnen veroorzaken bij het uitvoeren van de 
Bestelling en/of de uitvoering van de Bestelling zou kunnen belemmeren. (c) 
Behalve in geval van overmacht, geeft elke vertraging in de levering de KOPER het 
recht om, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving, voor elke dag 
vertraging een boete in rekening te brengen van 0,5% van het totale bedrag van het 
vertraagde artikelen van de Bestelling, tot maximaal 10% van het totale bedrag van 
de Bestelling (exclusief btw), onverminderd enige schadevergoeding waarop de 
KOPER aanspraak zou kunnen maken. 
10. Conformiteit: (a) Als professional in zijn branche neemt de LEVERANCIER de 
volledige verantwoordelijkheid op zich voor de goederen, het ontwerp, het 
fabricageproces, kwaliteit de technische beslissingen die moeten worden genomen 
met betrekking tot het maken van die goederen, eventuele inherente 
kwetsbaarheden en de geschiktheid voor het doel en beoogde gebruik, waarvan de 
LEVERANCIER ver dat hij over volledige kennis beschikt, ongeacht de assistentie van 
de KOPER tijdens de ontwikkeling van de levering. (b) De LEVERANCIER verbindt 
zich ertoe de goederen te leveren in overeenstemming met (i) kwaliteitseisen, 
gebaseerd op normaal gebruik of op specifieke voorwaarden overeengekomen 
tussen Partijen, en door alle documenten waarnaar daarin wordt verwezen; (ii) 
indien van toepassing, de tekeningen en instructies van de KOPER, (iii) alle 
toepasselijke internationale en nationale normen en specificaties, (iv) de clausules, 
specificaties en algemene voorwaarden van het aanbestedingscontract binnen het 
kader waarvan de KOPER zijn Bestelling plaatst, (v) alle toepasselijke wet- of 
regelgeving, inclusief Europese richtlijnen en verordeningen die van kracht zijn in 
de Europese Unie.  (c) De conformiteit van de geleverde goederen moet worden 
beoordeeld op basis van een door de KOPER goedgekeurd monster. Elk monster dat 
ter goedkeuring aan de KOPER wordt voorgelegd, moet vergezeld gaan van een 
inspectierapport en, indien nodig en op verzoek, een gelijkvormigheidsattest. Met 
inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) werkdagen, behoudt de KOPER zich 
het recht voor om audits en kwaliteitscontroles uit te voeren op de locatie van de 
LEVERANCIER, evenals enigerlei inspectie, voorafgaand aan de levering, van de 
bestelde goederen. Deze audits, kwaliteitscontroles en inspecties kunnen, naar 
goeddunken van de KOPER, eventuele onderaannemers van de LEVERANCIER 
omvatten. De KOPER is tevens gerechtigd controles uit te voeren en een inventaris 
op te maken van de bij hem behorende goederen en/of gereedschappen die op het 
terrein van de LEVERANCIER zijn opgeslagen. Niettegenstaande enige audit, 
kwaliteitscontrole, inspectie of afname van testmonsters uitgevoerd door de 
KOPER, blijft de LEVERANCIER er volledig verantwoordelijk voor dat de goederen 
voldoen aan de Bestelling. 
11. Retour: (a) De KOPER behoudt zich het recht voor om de goederen te weigeren, 
per brief, fax of via enig ander overeengekomen elektronisch middel, indien de 
LEVERANCIER niet voldoet aan de leveringstijd, in geval van een onvolledige of 
overmatige levering, of in geval van niet-conformiteit met de Bestelling en/of de 
documenten van de Bestelling. (b) De KOPER zal de afgekeurde goederen op kosten 
en risico van de LEVERANCIER binnen acht (8) dagen na de kennisgeving van de 
afgekeurde levering retourneren, waarbij hij de vervanging van de goederen eist. 
(c) De definitieve opleveringsdatum van de vervangende onderdelen zal worden 
gebruikt als uitgangspunt voor de berekening van de garantieperiode. (d) In het 
geval dat de KOPER niet voldoende tijd heeft om te wachten op de retour van 
conforme goederen, behoudt hij zich het recht voor om op kosten van de 
LEVERANCIER wijzigingen aan te brengen of te laten aanbrengen aan de niet-
conforme goederen, onverminderd enige andere schadevergoeding die de KOPER 
kan claimen bij de LEVERANCIER. (e) De LEVERANCIER zal de KOPER vergoeden voor 
alle extra kosten die verband houden met de niet-nakoming van zijn verplichting 
om conforme producten te leveren (afval, opslag, sortering, kosten van tijdelijke 
arbeidskrachten, verbouwingen, productieonderbrekingen, enz.). (f) De KOPER 
heeft het recht om de Bestelling te annuleren in overeenstemming met artikel 18. 
12. Overdracht van eigendom en risico: (a) Het eigendom wordt overgedragen op 
het moment van levering van de goederen op de door de KOPER aangegeven 
locatie. (b) De risico’s worden overgedragen in overeenstemming met de Incoterm 
die vermeld staat onder Artikel 8. Standaard worden de goederen te allen tijde op 
risico van de LEVERANCIER. (c) De LEVERANCIER doet uitdrukkelijk afstand van enig 
recht om zich te beroepen op enig eigendomsvoorbehoud. 
13. Garantie: (a) Tenzij anders overeengekomen, garandeert de LEVERANCIER, voor 
een periode van zestig (60) maanden vanaf de levering overeenkomstig artikel 8, 
dat de goederen (i) nieuw en verhandelbaar zijn, (ii) vrij zullen zijn van alle 
gebreken in ontwerp, materialen, fabricage en vakmanschap, evenals, meer in het 
algemeen, van elk zichtbaar of verborgen gebrek, (iii) geschikt zijn voor de beoogde 
doeleinden, (iv) voldoen aan de specificaties, goedgekeurde monsters en alle 
andere vereisten in de Bestelling en/of alle documenten met betrekking tot het 
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Goed, (v) voldoen aan de toepasselijke wetgeving en aan internationaal erkende 
normen, (vi) indien de goederen firmware- of softwarecomponenten bevatten, vrij 
zijn van bugs, kwetsbaarheden of malware en geen open sourcecomponenten 
bevatten die onderhevig zijn aan licenties die als voorwaarde voor gebruik, 
wijziging en/of distributie van een Levering, het ter beschikking stellen van 
broncode of andere materialen die de voorkeur hebben voor wijziging, het 
verlenen van toestemming voor het creëren van afgeleide werken of het verlenen 
van een royaltyvrije licentie aan een partij met intellectueel eigendomsrecht met 
betrekking tot het werk en/of enig werk dat de Leveringen bevat, gecombineerd 
wordt met, vereist is voor of anderszins is gebaseerd op de goederen. (b) De 
LEVERANCIER vrijwaart de KOPER voor lichamelijk letsel en voor materiële en 
immateriële schade, met inbegrip van elke schade aan het imago van de KOPER, 
evenals alle kosten, direct of indirect, die voortvloeien uit de schending door de 
LEVERANCIER van zijn verplichting om conforme producten te leveren en, indien 
van toepassing, de daaruit voortvloeiende niet-nakoming door de KOPER van zijn 
verplichtingen jegens zijn klant(en) (zoals maar niet beperkt tot terugbetaling of 
gratis vervanging van de defecte goederen, arbeidskosten, sortering, kosten van 
het inhuren van uitzendkrachten, enz.). (c) Ongeacht de specifieke voorwaarden 
bepaald in de Bestelling en niettegenstaande andere rechtsmiddelen, zal de 
LEVERANCIER, indien de goederen defect zijn, verplicht zijn ze te vervangen of ze 
geschikt te maken voor het beoogde gebruik, zonder enige kosten of nadeel voor 
de KOPER. (d) De LEVERANCIER verbindt zich er verder toe om de KOPER onverwijld 
alle documentatie te bezorgen, indien nodig, en indien de KOPER specifiek vraagt 
om actuele wetenschappelijke referenties over het materiaal, de componenten 
en/of de geleverde goederen, en de eventuele opleiding die nodig is voor de goede 
werking en het onderhoud van de geleverde goederen. (e) De LEVERANCIER zal de 
KOPER onverwijld op de hoogte brengen van alle risico’s waarvan hij op de hoogte 
is op basis van zijn eigen expertise met betrekking tot het beoogde gebruik van de 
geleverde goederen. (f) Elke clausule die deze garantie mogelijk zou kunnen 
beperken, dient als ongeldig beschouwd te worden. 
14. Intuitu Personae – Uitbestedingen: (a) De goederen worden geacht uitsluitend 
te zijn geproduceerd door de LEVERANCIER. (b) De LEVERANCIER mag de Bestelling 
niet toewijzen en/of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de KOPER, inclusief geheel of gedeeltelijk kosteloos. (c) In geval van een 
wijziging van zeggenschap van de LEVERANCIER, direct of indirect, of in geval van 
verkoop van het bedrijf van de LEVERANCIER, heeft de KOPER het recht om lopende 
Bestellingen te annuleren, in overeenstemming met artikel 18. (d) De Bestelling 
mag niet geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, door de LEVERANCIER worden 
uitbesteed zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de KOPER. Indien 
de LEVERANCIER bevoegd is om de Bestelling geheel of gedeeltelijk uit te besteden 
aan één of meerdere derden, blijft hij als enige volledig verantwoordelijk jegens de 
KOPER voor de uitvoering van de Bestelling en voor de naleving van de 
Voorwaarden. Hij is verplicht om de KOPER te verdedigen en hem te vrijwaren van 
elke claim van onderaannemers. 
15. Wijzigingen en continuïteit van de goederen: (a) Zodra verzocht door de KOPER 
verbindt de LEVERANCIER zich ertoe om eventuele wijzigingen aan de goederen aan 
te brengen, informatie over de goederen of de Bestelling te verstrekken en de 
oorsprong en samenstelling van de goederen te certificeren. (b) De LEVERANCIER 
mag geen enkele wijziging aanbrengen aan de goederen; met name mag hij geen 
enkele wijziging aanbrengen aan componenten, materialen, proces of 
fabricageplaats, als deze wijziging niet vooraf is goedgekeurd door de KOPER. (c) De 
LEVERANCIER dient de capaciteit te behouden om de goederen te leveren zoals 
besteld door de KOPER. Indien de LEVERANCIER besluit de productie of levering van 
de goederen te staken, zal de LEVERANCIER de KOPER onmiddellijk schriftelijk op 
de hoogte stellen van een dergelijke beslissing. De KOPER heeft het recht om 
binnen zes (6) maanden na kennisgeving van de LEVERANCIER verdere Bestellingen 
uit te vaardigen. (d) De LEVERANCIER verbindt zich ertoe de goederen te leveren 
aan de onderdelenmarkt voor een periode van tien (10) jaar en om de KOPER 
minstens één (1) jaar voor stopzetting van de productie of levering van goederen te 
informeren, teneinde de KOPER mogelijk in staat te stellen te beslissen of hij al dan 
niet een laatste Bestelling plaatst. 
16. Apparatuur vervaardigd en/of in zorg, bewaring en controle: (a) Alle mallen, 
gereedschappen en andere specifieke apparatuur die door de KOPER word geleverd 
voor de doeleinden van de goederen (de “Apparatuur”) zijn diens exclusieve 
eigendom. Hetzelfde geldt voor de studies, ontwikkelingen, onderdelen van 
gereedschappen, apparatuur die is vervaardigd of enige andere dienst die geheel of 
gedeeltelijk door de LEVERANCIER is uitgevoerd of geleverd, op verzoek van de 
KOPER en voor zijn rekening, naargelang en wanneer deze worden 
uitgevoerd/verstrekt, inclusief alle gerelateerde industriële of intellectuele 
eigendomsrechten. (b) Ongeacht de omstandigheden, wordt de apparatuur geacht 
opgeslagen te zien op het terrein van de LEVERANCIER als aanvullende basis voor 
de Bestelling, zelfs als er geen leningsovereenkomst of opslagblad is. Ze mogen 
alleen worden gebruikt voor de doeleinden van de Bestelling en mogen niet 
worden uitgeleend, ter beschikking gesteld aan derden, gereproduceerd of 
gekopieerd. (c) De apparatuur moet - zoals verstrekt door de LEVERANCIER en op 

een zichtbare plaats - een identificatieplaatje bevatten dat is verzegeld met de 
woorden “Eigendom van Schréder - niet overdraagbaar en vrijgesteld van 
inbeslagneming” en kan niet worden verpand en/of bezwaard als zekerheid. Deze 
kunnen op elk moment door de KOPER worden verwijderd. (d) De LEVERANCIER, de 
beheerder ervan, staat in voor de perfecte service, instandhouding, controle en 
onderhoud van de apparatuur en zal er een gedetailleerde inventaris van bezorgen, 
zodra de KOPER daartoe verzoekt. Evenzo garandeert hij hun vervanging in geval 
van verlies, diefstal, vernietiging of voortijdige slijtage. In dat verband zal hij deze 
risico’s en alle schade die ze zouden kunnen veroorzaken aan derden dekken met 
een geschikte verzekering bij een respectabele maatschappij en het bewijs daarvan 
verstrekken aan de KOPER, zodra daarom wordt gevraagd. De LEVERANCIER zal de 
fabricage- en inspectieboeken van de apparatuur up-to-date houden. Deze boeken 
moeten garanderen dat de genoemde apparatuur identiek kan worden 
gereproduceerd. Op het einde van de levering van de diensten van de Bestelling, 
om welke reden dan ook, moet de apparatuur - schoongemaakt en in perfecte staat 
- aan de KOPER worden terugbezorgd, zodra verzocht en niet onderworpen aan 
vruchtgebruik. 
17. Overmacht: De KOPER behoudt zich het recht voor om alle of een deel van zijn 
verplichtingen op te schorten of te annuleren, automatisch en na kennisgeving aan 
de LEVERANCIER, in geval van overmacht of force majeure. Voorbeelden hiervan 
zijn: embargo, diefstal, sabotage, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, 
regeringsdaden of belangrijke wijzigingen van de dwingende voorschriften die van 
toepassing zijn op de activiteit van de KOPER of de verkoper. De volgende situaties 
worden niet als overmachtsituaties beschouwd: arbeidsconflicten (met 
uitzondering van algemene stakingen), tekorten en prijsstijgingen van grondstoffen. 
18. Annulering en beëindiging: (a) Indien de LEVERANCIER inbreuk pleegt op 
enigerlei verplichting uit hoofde van de Bestelling en/of enige bepaling welke 
tussen de partijen is overeengekomen en daarmee verband houdt, mag de KOPER 
de contractuele relatie met de LEVERANCIER geheel of gedeeltelijk beëindigen, 
door het uitvaardigen van een schriftelijke kennisgeving aan de LEVERANCIER. 
Indien laatstgenoemde de gemelde inbreuk niet binnen acht (8) dagen herstelt, 
wordt de Bestelling automatisch geannuleerd/beëindigd. Deze 
annulering/beëindiging zal plaatsvinden zonder afbreuk te doen aan de toepassing 
van de boetes voorzien in artikel 9, enige schadevergoeding of compensatie van 
welke aard dan ook, of enig recht of rechtsmiddel waarop de KOPER zich beroept. 
De LEVERANCIER verbindt zich ertoe om - zonder kosten voor de KOPER of een 
door de KOPER gekozen derde - alle middelen (inclusief alle licenties) die nodig zijn 
om de Bestelling uit te voeren, over te dragen. (b) De KOPER kan tevens 
automatisch de Bestelling of de contractuele relatie annuleren, zonder enige 
formaliteit, in geval van faillissement, insolventie, gerechtelijke liquidatie of 
minnelijke of gerechtelijke schikking van de LEVERANCIER met schuldeisers. (c) 
Indien de KOPER de Bestelling annuleert of de contractuele relatie beëindigt, heeft 
hij het recht om de in gebreke blijvende LEVERANCIER te vervangen, die de 
uitgevoerde studies, de gereedschappen, de apparatuur, de voorraden, de 
gemaakte of in productie zijnde onderdelen voor de Bestelling vrij ter beschikking 
zal stellen van de KOPER en hem er gratis gebruik van zal laten maken teneinde de 
prestatie uit te voeren en de Bestelling te vervullen en de levering van de 
voorraden te garanderen. Deze vervanging vindt plaats op kosten van de 
LEVERANCIER. 
19. Intellectuele eigendom: (a) De LEVERANCIER dient de KOPER en/of zijn klanten 
te vrijwaren van elke aanspraak op intellectuele eigendom van derden voor de 
goederen die hij levert. Daartoe verbindt de LEVERANCIER zich ertoe de KOPER te 
verdedigen en verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle gevolgen en alle 
kosten en risico’s die door de KOPER en/of zijn klanten worden gedragen als gevolg 
van een claim en/of actie van een derde naar aanleiding van een vermeende 
schending van om het even welke soort van de intellectuele eigendomsrechten. (b) 
Elk van de partijen behoudt de intellectuele eigendomsrechten die bestonden vóór 
de inwerkingtreding van de Bestelling. De KOPER is de enige eigenaar van alle 
resultaten en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit 
de uitvoering van de Bestelling en in het bijzonder: 
- de industriële rechten: indien de uitvindingen of resultaten die kunnen worden 
beschermd door industriële eigendomsrechten worden gedaan in het kader van de 
Bestelling, komt deze toe aan de KOPER en wordt elk gerelateerd industrieel 
eigendomsrecht geregistreerd op naam van de KOPER, op diens initiatief, voor zijn 
rekening en op zijn kosten. 
- de auteursrechten: de LEVERANCIER kent toe en de KOPER verwerft alle geldelijke 
rechten op de creaties die kunnen worden beschermd door het auteursrecht 
(“werken”) in het kader van de Bestelling, naargelang en wanneer deze worden 
gecreëerd, op een exclusieve, permanente basis, voor de volledige wettelijke 
beschermingsperiode, wereldwijd en op elk medium (papier, magnetisch, digitaal, 
enz.). De LEVERANCIER wijst daarom alle rechten toe op gebruik, reproductie, 
weergave, verspreiding, aanpassing, vertaling, wijziging, commercialisering en 
exploitatie van afgeleide producten en rechten van retrocessie met betrekking tot 
de werken. (c) Indien een rechtbank of een bemiddelaar in een spoedeisende 
procedure oordeelt dat de goederen een overtreding vormen van rechten van 
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derden, verbindt de LEVERANCIER er zich toe - onmiddellijk en voor eigen risico en 
kosten - om het recht voor de KOPER en/of zijn klanten te verkrijgen om verder 
gebruik te maken van de goederen in overeenstemming met de Bestelvoorwaarden 
of, anders, om de goederen te wijzigen of om de betwiste goederen te vervangen 
door gelijkwaardige goederen, met de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de KOPER. De KOPER behoudt zich het recht voor om op kosten van de 
LEVERANCIER goederen te maken of laten maken die gelijkwaardig zijn aan de 
betwiste goederen. Daartoe zullen alle octrooien, licenties, technische informatie 
en fabricagedossiers kosteloos en zonder beperking aan de KOPER worden 
overgedragen, om de KOPER in staat te stellen zijn verplichtingen jegens zijn 
klanten na te komen. 
20. Aansprakelijkheid en verzekering: (a) De LEVERANCIER is aansprakelijk voor 
directe en indirecte schade die hij veroorzaakt en/of voor de schade veroorzaakt 
door zijn goederen, en zijn aansprakelijkheid zal worden beoordeeld in 
overeenstemming met het toepasselijke gemeen recht. De LEVERANCIER zal een 
verzekering afsluiten en deze werkzaam houden, bij een internationaal goed 
aangeschreven verzekeraar en voor passende garanties en kapitaal, op basis van de 
gelopen risico’s, ter dekking van alle schade, ongeacht de oorzaak ervan, op 
voorwaarde dat deze verzekerbaar is, toegebracht aan zijn werkapparatuur, 
evenals zijn burgerlijke en professionele aansprakelijkheid voor schade toegebracht 
aan de KOPER en aan derden, al het bovenstaande, zowel voor als na levering van 
de goederen en voor de gehele duur van het bestaan van het risico. Deze 
verzekering mag in geen geval een beperking vormen van de aansprakelijkheid van 
de LEVERANCIER. (b) Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Bestelling en op 
elke jaarlijkse vervaldatum moet de LEVERANCIER alle verzekeringscertificaten 
overleggen die zijn opgesteld en ondertekend door zijn verzekeraars, waarin het 
bestaan, de geldigheid en de geschiktheid van de garanties die de bovengenoemde 
risico’s en verplichtingen dekken, worden uiteengezet. (c) De LEVERANCIER 
verbindt zich ertoe al zijn verplichtingen na te komen om de toepassing van zijn 
verzekeringsgaranties te garanderen. In het bijzonder is de LEVERANCIER verplicht 
aan zijn verzekeraars opgave te doen van de exacte en volledige aard van zijn 
werkzaamheden en zijn premies te betalen. 
21. Vertrouwelijkheid/reclame: (a) De LEVERANCIER onthoudt zich ervan de 
schriftelijke en mondelinge documenten, specificaties, plannen en andere 
informatie, ongeacht de vorm en/of op welk medium dan ook, die verzameld zijn 
tijdens het uitvoeren van de Bestelling, mee te delen aan andere personen anders 
dan werknemers of onderaannemers die deze nodig hebben om de Bestelling te 
verwerken. De LEVERANCIER verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen 
met zijn personeel en met de personen en/of onderaannemers waarmee hij in 
contact staat om de volledige naleving van de verplichting tot vertrouwelijkheid te 
verzekeren. (b) De LEVERANCIER verbindt zich er verder toe om de goederen die 
zijn vervaardigd op basis van de tekeningen, modellen of technische specificaties 
van de KOPER niet te tonen of ter beschikking te stellen aan het publiek. (c) In geen 
geval en op geen enkele manier mogen de voorwaarden van deze Bestelling en het 
bestaan ervan aanleiding geven tot directe of indirecte reclame, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de KOPER. (d) De LEVERANCIER 
verbindt zich ertoe alle informatie waarmee hij in contact komt tijdens zijn relatie 
met de KOPER vertrouwelijk te behandelen. Het verbindt zich er verder toe - zowel 
tijdens als na de duur van de relatie - om deze op geen enkele manier te 
communiceren, direct of indirect. De specificaties, formules, zakengeheimen, 
tekeningen of fabricagedetails die vallen onder octrooien en patronen die door de 
KOPER zijn geregistreerd, blijven zijn exclusieve eigendom of het eigendom van de 
persoon die hij heeft aangesteld. Het ongeoorloofde gebruik ervan door derden 
vormt een overtreding die vatbaar is voor gerechtelijke procedures. 
22. Toepasselijk recht -  Toewijzing van jurisdictie: Tussen de KOPER en de 
LEVERANCIER wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Bestelling en de 
daaropvolgende relatie tussen de partijen wordt beheerst door het recht van het 
land waar de KOPER zijn maatschappelijke zetel heeft, met uitsluiting van de 
toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 betreffende 
internationale verkoop. 
In geval van een geschil van welke aard dan ook, of in het geval van een probleem 
bij de interpretatie van deze Voorwaarden en, meer in het algemeen, als er een 
probleem is met betrekking tot de relatie die tussen de partijen bestaat, wordt, 
tenzij anders overeengekomen, uitsluitend bevoegdheid verleend aan de bevoegde 
rechtbank in de regio waar de maatschappelijke zetel van de KOPER is gevestigd, 
tenzij de KOPER er de voorkeur aan geeft de zaak door te verwijzen naar een 
andere bevoegde jurisdictie. 
23. Gedragscode Leverancier: De LEVERANCIER erkent dat hij op de hoogte is 
gesteld van en akkoord gaat met de toezeggingen van de Schréder Group op het 
gebied van mensenrechten, ethiek en verantwoordelijkheid voor het milieu, 
aangezien deze toezeggingen zijn uiteengezet in de Gedragscode voor leveranciers 
die hier is geplaatst op website: http://nl.schreder.com. 

24. Uitvoer/Invoer: Elke Bestelling is onderworpen aan eventuele beperkingen met 
betrekking tot de invoer of uitvoer van producten of technische informatie uit de 
Europese Unie of andere landen die van tijd tot tijd aan de Partijen kunnen worden 
opgelegd. Elke partij stemt ermee in dat ze geen technische informatie die is 
verkregen van de andere partij of producten, inclusief de goederen, direct of 
indirect zal exporteren naar een locatie of op een manier waarvoor op het moment 
van export een exportvergunning vereist is of andere goedkeuring van de overheid, 
zonder eerst de schriftelijke toestemming te verkrijgen om dit te doen van de juiste 
instantie of overheidsinstantie in overeenstemming met maar niet beperkt tot de 
toepasselijke wetgeving. Dit omvat, zonder beperking, de controle op 
tussenhandeldiensten, gedefinieerd als elke activiteit die de handel in op de lijst 
geplaatste en niet-genoteerde producten voor tweeërlei gebruik tussen twee derde 
landen faciliteert, die ook aan een nationale vergunning kan worden onderworpen. 
Elke partij stemt er ook mee in dat zij, direct of indirect, geen goederen zal 
importeren die afkomstig zijn uit verboden landen of locaties, zoals dit aan de 
partijen kan worden opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de 
Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk en andere nationale wetten, 
handelingen of voorschriften. 
De LEVERANCIER zal ervoor zorgen dat zijn leveranciers van wie hij de Leveringen 
koopt, zich aan ten minste dezelfde vereisten houden en zal zijn leveranciers niet 
toestaan de Leveringen in of uit te voeren in strijd met een dergelijke invoer- of 
uitvoerbeperking. De LEVERANCIER zal Schréder en bestuurders, bestuursleden en 
gelieerde ondernemingen vrijwaren van en schadeloos stellen tegen en in verband 
met alle vorderingen, schade, boetes, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en 
juridische procedures, inclusief maar niet beperkt tot rente en boetes, redelijke 
advocatenhonoraria en kosten die worden betaald met het oog op de afwikkeling 
van een vordering, claim of gerechtelijke procedure die voortvloeit uit, voortvloeit 
uit of verband houdt met het niet naleven van een van deze vereisten door de 
LEVERANCIER of zijn leveranciers. 
25. Gegevensbescherming Partijen dienen zich te houden aan alle toepasselijke 
wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, evenals aan het 
privacybeleid van de KOPER of eventuele gegevensverwerkingsovereenkomsten die 
tussen de partijen zijn aangegaan. De LEVERANCIER erkent en stemt ermee in dat 
de KOPER sommige persoonsgegevens van zijn vertegenwoordigers en extern 
personeel mag verwerken in het kader van de contractuele relatie tussen de 
Partijen; De KOPER zal deze persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming 
met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, elke overeenkomst 
voor gegevensverwerking die tussen de partijen is overeengekomen en met het 
privacybeleid van Schréder dat te allen tijde toegankelijk is via de volgende link: 
http://nl.schreder.com. Indien LEVERANCIER tijdens de uitvoering van de 
dienstverlening persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de KOPER, die 
optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, en dus een gegevensverwerker is op 
grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt een 
schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten tussen de 
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker om rechten en verplichtingen van 
Partijen te regelen. “Toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetten” 
betekent de GDPR en alle andere toepasselijke nationale gegevensbeschermings- 
en privacywetgeving; “GDPR” betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming); de termen 
“verwerkingsverantwoordelijke”, “betrokkene”, “persoonsgegevens” en 
“verwerking” hebben dezelfde betekenis als in de GDPR. 
26. Beveiliging: De LEVERANCIER zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 
nemen om geen handeling of nalatigheid te verrichten die een nadelige invloed 
heeft of zou kunnen hebben op de veiligheid van de infrastructuur van de KOPER, 
gegevens (waaronder persoonsgegevens en databases) of van vertrouwelijke 
informatie. Bij het leveren van de goederen zal de LEVERANCIER te allen tijde 
beschikken over technische en organisatorische beveiligingsregelingen, controles 
en maatregelen, en deze regelmatig en grondig testen, elk in overeenstemming 
met goede industriële praktijken en internationale normen (zoals ISO 27001, Top 
10 OWASP, Top 20 CIS-controles of enige gepubliceerde ENISA-normen), om de 
vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van de gegevens, 
systemen, omgeving en informatie van de KOPER te beschermen. 
27. Diversen: Als een van de bepalingen van de Voorwaarden nietig blijkt te zijn, 
wordt alleen deze bepaling als ongeldig beschouwd.   
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