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1.
Definities en overeengekomen termen: De term “Opdrachtgever” betekent Alcoa
Nederland Holding BV of iedere entiteit die (a) een dochteronderneming, groepsmaatschappij of
deelneming van Alcoa Nederland Holding BV is of daaraan anderszins verbonden is, en (b) belast is
met de inkoop van goederen of voor wiens rekening goederen worden ingekocht. De term
“Leverancier” betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, personenvennootschap of andere
entiteit die de goederen moet leveren of verschaffen op grond van onderhavige Inkooporder.
Inkooporder (“IO”) betekent de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden, de inkooporder zelf en
enige andere documentatie als gespecificeerd in de inkooporder. De term “goederen” staat voor alle
goederen, artikelen, materialen, apparatuur, werkzaamheden, arbeid of enige andere dienst die het
onderwerp vormen van de IO.
Indien deze Algemene Voorwaarden aan een overeenkomst zijn gehecht, worden verwijzingen naar
een IO in deze Algemene Voorwaarden geacht te verwijzen naar die overeenkomst.
2.
Condities en aanvaarding van de IO: Alle inkoopopdrachten worden geplaatst onder de
voorwaarden die zijn opgenomen in of waarnaar verwezen wordt in de IO. Eventuele afwijkende
bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de Leverancier of anderszins zijn niet van
toepassing. Opdrachtgever wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de
Leverancier hierbij overigens uitdrukkelijk van de hand.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Opdrachtgever, zal de Leverancier binnen 10
dagen na ontvangst van de IO een getekende kopie daarvan retourneren aan de Opdrachtgever.
Indien de Leverancier de Opdrachtgever niet binnen deze 10 dagen periode anderszins bericht of met
de levering van de goederen is begonnen, wordt de Leverancier geacht met alle bepalingen van de
IO te hebben ingestemd.
Elektronische Aanvaarding: Opdrachtgever en Leverancier bevorderen het zakelijk verkeer tussen
hen door middel van elektronische verzending. Leverancier aanvaardt de door Opdrachtgever
elektronisch geplaatste inkooporders en – in het geval van een elektronische “business to business”
raamwerk – alle Kerndocumenten en erkent de geldigheid daarvan zonder dat deze zijn ondertekend.
Kerndocumentaten zijn onder meer inkooporders, wijzigingsorder, orderaanvaarding, ASN (advanced
shipment notice), en factuur.
3.
Vaste prijs: De prijs vermeld in de IO is een vaste en allesomvattende prijs. De prijs kan niet
worden gewijzigd (om welke reden dan ook) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
Opdrachtgever. De prijs is inclusief alle belastingen en opslagen die moeten worden voldaan tot en
met de plaats van levering.
Facturering en betaling: Facturen vermelden het IO-nummer van de Opdrachtgever en zullen
door de Leverancier per de leveringsdatum worden uitgereikt. De factuur dient uitsluitend de in
de IO opgenomen kosten/uitgaven te vermelden. Het vermelden van goederen of diensten op
de factuur die niet in de IO zijn opgenomen en/of het niet voldoen aan de Factureringsvereisten
van
de
opdrachtgever,
zoals
gepubliceerd
op
https://www.alcoacorporation.com/eur_supplier/invoicing-requirements.asp, kan resulteren in
het terugsturen van de factuur en vertraging in de betaling; betalingen die als gevolg daarvan
pas na de vervaldatum op de bankrekening van de Leverancier worden bijgeschreven, worden
niet beschouwd als te late of vertraagde voldoening van de betaling.
Factuur- en betalingsreferenties moeten worden vermeld op de IO of in elk aanverwant contract.
Door betaling doet de Opdrachtgever geen afstand van enig recht dat hem toekomt in verband met de
IO.
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4.
Verpakking: De Leverancier garandeert dat de goederen waarnaar verwezen wordt in de IO
deugdelijk zijn verpakt en zijn voorzien van de juiste markeringen krachtens geldende wet- en
regelgeving. De Opdrachtgever betaalt geen verpakkingskosten tenzij anders vermeld in de IO.
Goederen waarvoor een speciale verpakking vereist is of die op een niet-gebruikelijke wijze moeten
worden behandeld, dienen voorzien te zijn van de juiste markeringen op de verpakking zodat de
goederen zonder ongevallen kunnen worden gelost. De Leverancier moet tevens de Opdrachtgever
waarschuwen als er voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen bij het lossen van gevaarlijke
of radioactieve goederen. Voor goederen die als gevaarlijk worden beschouwd krachtens geldende
wet- en regelgeving en/of bij de Opdrachtgever geldende regels respectievelijk beleid, voorziet de
Leverancier de Opdrachtgever van waarschuwingen voor gevaarlijke stoffen alsmede informatie over
veilig gebruik en behandeling van de goederen in de vorm van een veiligheidsinformatieblad. De
Leverancier zal dergelijke goederen van adequate labels voorzien zoals vereist door deze geldende
wetgeving en/of de regels/beleidsregels van de Opdrachtgever.
5.
Levering: De Leverancier zal de goederen, op zijn kosten, afleveren aan de Opdrachtgever
op het adres waar de Opdrachtgever is gevestigd of op een andere door Opdrachtgever aangewezen
locatie. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Opdrachtgever, betekent niet dat deze
goederen ook geaccepteerd zijn door de Opdrachtgever. Voor de levering van diensten kan een
handtekening op het aanvaardingsprotocol of, in voorkomend geval, het aanvaardingsmemorandum
vereist zijn. Opdrachtgever heeft het recht goederen en diensten te weigeren of aan de Leverancier te
retourneren indien deze niet aan de eisen voldoen of niet nodig zijn. De eventueel daaruit
voorvloeiende kosten komen voor rekening van de Leverancier.
6.
Inspectie: In overeenstemming met de relevante bepalingen inzake kwaliteitsborging van de
Opdrachtgever of van diens achterliggende afnemer die binnen de branche gelden, zoals deze al dan
niet voorkomen op de IO of annexen daarvan, hebben de Opdrachtgever of zijn vertegenwoordigers,
zijn achterliggende afnemers, alsmede het bevoegd gezag het recht om op ieder redelijk moment, na
voorafgaande kennisgeving, toegang te verkrijgen tot de relevante onderdelen van de faciliteiten van
de Leverancier, in iedere betrokken schakel in het productieproces inzake de opdracht en tot ieder
relevant document, waarbij het recht van de afnemers van de Opdrachtgever slechts bestaat na
goedkeuring van de Opdrachtgever. Deze partijen hebben ook het recht om de goederen onder de IO
te inspecteren of te testen gedurende of na afloop van het productieproces. Zij mogen deze goederen
afkeuren en van de Leverancier verlangen om goederen te vervaardigen die conform de IO zijn indien
de goederen na verrichte inspectie niet conform de opdracht blijken te zijn. Inspectie door de
Opdrachtgever of door zijn vertegenwoordiger ontslaat de Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid
voor gebreken
Indien uit de relevante kwaliteitsdocumentatie geen strenger voorschrift volgt gelden in dit verband de
volgende bepalingen: De Leverancier draagt, na voorafgaande kennisgeving, zorg voor toegang van
de Opdrachtgever en diens vertegenwoordigers tot de bedrijfsterreinen van de Leverancier, diens
onderaannemers of leveranciers om de goederen die vermeld staan op de IO te inspecteren en te
testen zowel tijdens of na de productie daarvan. Zij mogen tevens de goederen afwijzen of de
Leverancier vragen om conforme goederen te vervaardigen als de goederen niet voldoen aan de uit
de IO voortvloeiende eisen. Door de Opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers uitgevoerde
inspecties en testen ontheffen de Leverancier niet van zijn verplichtingen in verband met enige
tekortkoming of gebrek.
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7.
Overdracht: Het is de Leverancier niet toegestaan om de IO, de bedragen die door de
Opdrachtgever aan de Leverancier moeten worden betaald of enige rechten en plichten voortvloeiend
uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Opdrachtgever. De rechtsverhouding is intuitu personae en kan niet worden
overgedragen zonder de schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van de Opdrachtgever.
8.
Onderleveranciers: Leverancier heeft niet het recht enig onderdeel van deze IO zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden op te dragen. Niettegenstaande een
dergelijke toestemming, blijft Leverancier rechtstreeks aansprakelijk jegens Opdrachtgever met
betrekking tot Leverancier's verplichtingen waaronder de verplichtingen die Leverancier aan derden
heeft opgedragen.
9.
Onafhankelijke partij: De Leverancier is een onafhankelijke partij en geen werknemer of
agent van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever managet niet de uitvoering van de IO door de
Leverancier en de Leverancier managet niet de uitvoering van de overeenkomst door de
Opdrachtgever. De Leverancier heeft geen gezagsverhouding met de werknemers van de
Opdrachtgever en de Leverancier verricht zijn verplichtingen onder de IO zelfstandig. De Leverancier
is niet bevoegd om werknemers van de Opdrachtgever instructies te geven en heeft geen
zeggenschap over de prestaties van de werknemer. De Leverancier bekleedt geen enkele functie bij
de Opdrachtgever en heeft geen recht op arbeidsvoorwaarden of werknemersplannen die bij de
Opdrachtgever bestaan.
10.
Wijzigingen: De Opdrachtgever mag te allen tijde, door middel van een schriftelijke
mededeling tien dagen van tevoren, wijzigingen doorvoeren in de hoeveelheid bestelde goederen
(met een verschil van maximaal +/- 10%) en in de leverdatum (met een verschil van maximaal één
week). Als dergelijke wijzigingen resulteren in een toename of afname van de kosten of de tijd die
nodig is om de prestatie overeenkomstig de IO te leveren, zal onder voorbehoud van de goedkeuring
van Opdrachtgever de prijs en/of het leveringsschema op billijke wijze worden aangepast, zoals vast
te leggen in een gewijzigde IO. Voor elke andere wijziging is overeenstemming tussen de partijen
vereist.
11.
Boete wegens vertraagde levering: Indien de Leverancier nalaat alle of een deel van de
goederen te leveren binnen de daarvoor in de IO gestelde termijnen, is de Leverancier - zonder dat
enige sommatie of ingebrekestelling is vereist - een direct opeisbare boete aan de Opdrachtgever
verschuldigd, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op vergoeding van de door hem geleden
schade als gevolg van de late, onjuiste of uitblijvende levering van de goederen door de Leverancier.
De boete zal, tenzij anders overeengekomen in de IO, per dag gelijk zijn aan 1% van de in de IO
bepaalde prijs met een maximum van 10% van de in de IO bepaalde prijs. Onverlet het voorgaande,
is de Opdrachtgever naar zijn keuze eveneens bevoegd om de IO te beëindigen en naast de boete
aanvullende schadevergoeding te claimen overeenkomstig de bepalingen van de onderhavige
Algemene Inkoopvoorwaarden.
12.
Garantie: De Leverancier garandeert dat (a) de aan de Opdrachtgever te leveren goederen
voldoen aan de specificaties, omschrijvingen en tekeningen en alle overeengekomen voorwaarden
zoals vastgelegd in of waarnaar verwezen wordt in de IO, (b) dat de goederen vrij zijn van gebreken
in ontwerp, materiaal en uitvoering, (c) dat Leverancier de vaardigheid, professionele bekwaamheid,
vergunningen, licenties en certificaten bezit die benodigd zijn voor het leveren van de goederen, (d)
dat de goederen geen inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden en (e)
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Leverancier verklaart dat de geleverde goederen van rechtmatige herkomst zijn en garandeert dat hij
bevoegd beschikt over het onbezwaarde eigendom op de goederen, en dat daarop geen beperkte
rechten, retentierechten, beslagen of enige andere beperking is gevestigd. Tenzij de wet of een
overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier een langere periode voorschrijft, gelden deze
garanties voor een periode van achttien (18) maanden na ontvangst van de goederen door de
Opdrachtgever danwel voor een periode van één (1) jaar na montage van de goederen, al naar
gelang welk van beide periodes eerder afloopt.
Bij schending van een van bovenstaande garanties en onverminderd andere rechten van de
Opdrachtgever, is de Leverancier verplicht om op eigen kosten (a) de defecte goederen te vervangen
door goederen die aan de IO voldoen te leveren op de overeenkomstig artikel 4 hiervoor bepaalde
plaats. Alleen als vervanging van de goederen onuitvoerbaar is binnen de door Opdrachtgever
vereiste termijn of vervanging wordt uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving, zal de Leverancier
naar keuze van Opdrachtgever (b) de defecte goederen repareren; of (c) de in de IO bepaalde
koopprijs van de gebrekkige goederen aan de Opdrachtgever terugbetalen.
Als de Opdrachtgever voor reparatie of vervanging kiest, zullen de gebreken worden verholpen
zonder dat de Opdrachtgever daarvan de kosten moet dragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot
de kosten van verwijdering, reparatie en vervanging van de defecte goederen en de levering van de
nieuwe goederen. Voor alle defecte goederen die worden hersteld, gelden dezelfde
garantiebepalingen als hierboven bepaald. De Leverancier draagt voorts hierbij voor alsdan het
eigendomsrecht op de goederen over aan de Opdrachtgever en staat ervoor in dat deze goederen vrij
van enige beperking, zekerheidsrecht, retentierecht pandrecht of vorderingen worden geleverd. De
Leverancier kan geen recht doen op betaling als een afstand van recht, of acceptatie door de
Opdrachtgever om zijn verplichtingen onder de garantieclausule niet uit te voeren.
Indien de Leverancier een gebrek niet verhelpt respectievelijk de defecte goederen niet vervangt
binnen de door Opdrachtgever aangegeven termijn, is het de Opdrachtgever toegestaan herstel of
vervanging zelf te laten uitvoeren. De daarmee samenhangende kosten zullen door de Leverancier
aan de Opdrachtgever worden vergoed.
Deze garanties vormen een toevoeging op alle overige uitdrukkelijke, stilzwijgende of wettelijke
garanties en rechten die in verband met de IO van toepassing kunnen zijn. Alle garanties en overige
bepalingen van het onderhavige lid blijven geldig na controle of aanvaarding van en betaling van de
goederen en na afronding, beëindiging of opzegging van deze IO.
13.
Overeenstemming met wet- en regelgeving en interne voorschriften van de
Opdrachtgever: In aanvulling op de voormelde garanties garandeert de Leverancier dat de IO wordt
uitgevoerd met strikte inachtneming van alle geldende wet- en regelgeving, met inbegrip van milieu-,
gezondheids- en veiligheidsregels en wetten op het gebied van kinder- en dwangarbeid. Als de
Leverancier toegang krijgt tot de faciliteiten van de Opdrachtgever met het oog op de uitvoering van
de IO of de controle van de goederen, zal de Leverancier voldoen aan de interne voorschriften van de
Opdrachtgever, met inbegrip van de regels met betrekking tot beveiliging en veiligheid en het gebruik
van beschermende kleding en apparatuur. De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever van enige
aansprakelijkheid, schade, kosten of boetes op grond van een overtreding door de Leverancier of zijn
vertegenwoordigers van enige wet- of regelgeving of van het beleid van Opdrachtgever.
De Leverancier zal op eigen kosten alle benodigde vergunningen, bevoegdheden, licenties,
certificaten enz. verkrijgen die voor de uitvoering van de onderhavige IO vereist zijn.
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De Leverancier staat uitdrukkelijk in voor naleving van Verordening 1907/2006/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de Registratie, Evaluatie,
Autorisatie en Beperking van Chemicaliën (REACH). De Leverancier zorgt er in het bijzonder voor dat
de substanties die in preparaten of artikelen worden gebruikt zijn geregistreerd bij het Europees
Chemicaliën Agentschap in Helsinki als vastgelegd in voormelde Verordening. Als de Leverancier zijn
verplichtingen onder de Verordening niet nakomt, vrijwaart hij de Opdrachtgever van en vergoedt hij
alle schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid als gevolg van dit verzuim. Bovendien heeft de
Opdrachtgever in het geval van een dergelijk tekortkomen het recht om de IO te beëindigen.
14.
Aansprakelijkheid van en schadeloosstelling door de Leverancier: De Leverancier
vrijwaart de Opdrachtgever en diens werknemers, agenten, gelieerde vennootschappen en
vertegenwoordigers voor alle aansprakelijkheid, schade, vorderingen, kosten en uitgaven wegens
overlijden, persoonlijk letsel of verlies van of schade aan eigendommen als gevolg van of op enige
wijze gerelateerd aan de uitvoering van de opdracht en veroorzaakt door gedragingen of nalaten van
de Leverancier, diens werknemers, agenten, genodigden of onderaannemers. De Leverancier zal op
eigen kosten verweer voeren tegen alle vorderingen die voortkomen uit gedragingen of nalaten van
de Leverancier en alle kosten voor juridische bijstand vergoeden alsmede alle andere kosten en
uitgaven die ontstaan vanwege deze vrijwaringsverplichtingen. De Leverancier zal een verzekering
afsluiten in verband met de bovengenoemde werkzaamheden, zoals nader zal worden gespecificeerd
door de Opdrachtgever. Leverancier zal voor de geleverde werkzaamheden/goederen een
verzekering afsluiten en aanhouden zoals door Opdrachtgever is aangegeven en die in
overeenstemming is met een algemeen aanvaarde en zorgvuldige bedrijfsvoering, met een dekking
die overeenkomt met de wijze waarop Leverancier gewoonlijk vergelijkbare risico’s verzekert of zoals
door Opdrachtgever is aangegeven, indien deze strengere normen hanteert.
15.
Verzekering: De Leverancier zal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en
instandhouden voor aansprakelijkheid voortvloeiend uit de onderhavige IO, die tevens dekking biedt
voor o.a. werkgeversaansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, algemene bedrijfsaansprakelijkheid
voor lichamelijk letsel, persoonlijk letsel en zaakschade, met inbegrip van dekking voor
producten/voltooide
werkzaamheden
en
contractuele
aansprakelijkheid
en
een
motorrijtuigenverzekering die het gebruik van alle eigen, niet-eigen en gehuurde voertuigen dekt.
Leverancier verschaft van tijd tot tijd bewijs van bovengenoemde verzekeringsdekking en de
geldigheid daarvan, en van de tijdige betaling van de daarvoor verschuldigde premie op de datum
waarop deze IO wordt aangegaan en op enig moment daarna.
De verzekeringsvereisten van deze bepaling gelden onverminderd alle overige hierin genoemde
verplichtingen, en het verstrekken van een verzekeringspolis of de minimumvereisten, indien hierin
vermeld, worden in geen geval beschouwd als een beperking van de aansprakelijkheid van de
Leverancier krachtens de onderhavige IO.
16.
Verzuim: Indien levering van alle of een gedeelte van de goederen genoemd in de IO niet
wordt uitgevoerd binnen de gestelde termijn, hetzij in het geval van enige andere tekortkoming of niet
naleven van de voorwaarden van de IO door de Leverancier, heeft de Opdrachtgever het recht om de
IO op de kortst mogelijke termijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van schriftelijke
kennisgeving, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op vergoeding door de Leverancier van
de door de Opdrachtgever als gevolg daarvan geleden schade, die (tenzij de IO anderszins bepaalt)
vastgesteld is op 5% van de waarde van de IO. De Leverancier wordt bij niet-nakoming onmiddellijk
geacht in verzuim te zijn en zonder dat een nadere ingebrekestelling van Opdrachtgever daarvoor
vereist is.
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De Opdrachtgever heeft tevens het recht om de IO met onmiddellijke ingang door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier te beëindigen als de Leverancier in staat van
faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, hij zijn faillissement of (voorlopige) surseance
van betaling aanvraagt of geliquideerd wordt (anders dan vrijwillige liquidatie met het oog op een fusie
of een reorganisatie).
17.
Beëindiging: De Opdrachtgever heeft tevens het recht de IO te beëindigen door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier met in achtneming van een termijn van 10 dagen
op enig moment voorafgaand aan de voltooide uitvoering door Leverancier, zonder aansprakelijkheid
anders dan voor betaling van de prijs als bepaald in de IO voor goederen die op het moment waarop
de opzegging plaatsvindt reeds geleverd zijn of waarvan de levering op het moment van de
schriftelijke kennisgeving van beëindiging al in gang is gezet. De prijs voor dergelijke onvoltooide
goederen wordt gebaseerd op de contante uitgaven en onkosten die voorafgaand aan de beëindiging
hebben plaatsgevonden c.q. zijn gemaakt, met dien verstande dat het aldus verschuldigde bedrag de
totale prijs als genoemd in de IO niet overschrijdt. De Leverancier zal aan de Opdrachtgever alle
onvoltooide goederen leveren. Het bovenstaande laat onverlet het recht van de Opdrachtgever om de
IO te ontbinden of te beëindigen op andere gronden, zoals hier gespecificeerd of in de IO, of het recht
van de Opdrachtgever om andere rechten in te roepen.
18.
Beperking van aansprakelijkheid: In geen geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor
enige schade, direct of indirect, of verlies van de mogelijkheid voor nieuwe opdrachten doe door de
Leverancier mocht worden geleden in het kader van de uitvoering van de IO.
19.
Anti-corruptiebepaling: Leverancier mag niet, direct of indirect, gelden, goederen of wat
dan ook van waarde dat hij in verband met de IO heeft ontvangen of zal ontvangen aanbieden, dan
wel gebruiken om op ongeoorloogde wijze enige beslissing, rechterlijk of anderszins, een handeling,
of juist het nalaten daarvan, van enige functionaris, werknemer, ambtenaar of vertegenwoordiger van
een overheidsinstelling dan wel van enige andere entiteit te beïnvloeden in verband met het
onderwerp van de IO of van enige aanvulling daarop. De Leverancier mag geen betalingen doen of
verbintenissen aangaan die in strijd met de wet of onbehoorlijk zijn, dan wel zijn bedoeld om enige
derde op enige wijze te beïnvloeden, met inbegrip van ambtelijke of niet ambtelijke omkoping,
chantage of "kick-back". Indien de Leverancier in strijd met deze bepaling handelt is de
Opdrachtgever gerechtigd deze IO onmiddellijk beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens de
Leverancier.
20.
Octrooien: De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever, diens voorzitters, directeuren,
aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en gelieerde
ondernemingen (hierna samen te noemen: “Gevrijwaarde Partijen”) voor en stelt de Gevrijwaarde
Partijen schadeloos tegen elke vorm van aansprakelijkheid, alle kosten, vorderingen, boetes,
verliezen, gedingen, processen en de kosten en uitgaven die hieruit voortvloeien (met inbegrip van de
kosten van verdediging, schikkingen, kosten voor juristen, met inbegrip van de kosten van juristen die
werkzaam zijn bij de Gevrijwaarde Partijen) als een direct of indirect gevolg van een beschuldiging,
vordering of handeling die bestaat uit een kwestie van directe of indirecte schending van of bijdrage
aan het schenden van intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van schending van octrooien,
handelsmerken of auteursrechten vanwege de aard, vorm of staat van een ontwerp, plan, tekening,
specificatie, materiaal, proces, artikel of machine waarvan levering plaatsvond door de Leverancier
onder de IO of vanwege het gebruik, de verkoop, verkoopsaanbieding en/of invoer door de
Opdrachtgever van een dergelijk(e) ontwerp, plan, tekening, specificatie, materiaal, proces, artikel of
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machine. Zonder dat deze lijst uitputtend is, worden alle documenten, tekeningen, schetsen,
productiediagrammen en -modellen, memo’s of gegevens over enige karakteristieken, die door
Opdrachtgever aan de Leverancier zijn gecommuniceerd, geacht de Opdrachtgever toe te behoren.
21.
Gegevens, Informatie, Uitvindingen: Leverancier maakt aan Opdrachtgever onverwijld
beschikbaar alle al dan niet octrooieerbare of auteursrechtelijk te beschermen gegevens, informatie,
ontdekkingen, uitvindingen en verbeteringen, waaronder begrepen alle uitingen van
computerprogramma’s, handleidingen, databanken en alle vormen van computerhardware, -firmware
en -software die door Leverancier voortvloeiend uit de uitvoering van de IO zijn geconcipieerd,
gemaakt, voor het eerst zijn toegepast of ontwikkeld; in deze IO worden deze alle aangeduid als IOOntwikkelingen. Opdrachtgever is de enige en exclusieve rechthebbende van alle IO-Ontwikkelingen,
met inbegrip van octrooien en auteursrechten, met betrekking tot alle landen en de bezittingen en
gebieden daarvan en voor zoveel nodig draagt de Leverancier de eigendom van alle IOOntwikkelingen hierbij aan de Opdrachtgever over.
22.
Toestemming van Leverancier: Door het verstrekken van zakelijke en persoonlijke
contactgegevens over het bedrijf van Leverancier en/of diens werknemers (van wie Leverancier voor
zover nodig toestemming moet hebben verkregen) aan de Opdrachtgever, gaat de Leverancier
akkoord met het verzamelen, verwerken, gebruiken en overdragen van die informatie aan/door de
Opdrachtgever en alle door haar gecontroleerde entiteiten in de Verenigde Staten en elders, alsmede
hun gemachtigde derden-opdrachtnemers of agenten (die in verband met dit artikel tevens onder de
definitie van Opdrachtgever begrepen worden) met het doel: om de volgende processen beter te
beheersen: het 'requisition to payment' proces (dat is wanneer de Opdrachtgever goederen of
diensten van leveranciers bestelt); het 'order to cash' process (dat is wanneer de Opdrachtgever
goederen of diensten aan haar afnemers levert; het verstrekken van informatie over de
Opdrachtgever producten en diensten door middel van elektronische communicatie, nieuwsbrieven,
mailings, telefoongesprekken; de zakelijke relatie met de Opdrachtgever te vergemakkelijken, de
mogelijkheden voor de Opdrachtgever om contact op te nemen met de Leverancier en de
werknemers van de Leverancier te vergroten en de Opdrachtgever in staat te stellen de transacties
met de Leverancier te verwerken en te volgen door middel van verscheidene interne systemen en via
externe derden, en ieder ander proces dat de relatie tussen de Opdrachtgever en de Leverancier te
verbeteren (“Doel”). De Opdrachtgever gebruikt de verstrekte informatie uitsluitend voor het "Doel" en
bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het "Doel".
Leverancier garandeert en spant zich ervoor in dat hij zal waarborgen dat zijn werknemers,
vertegenwoordigers en onderaannemers zullen handelen in overeenstemming met de voorschriften
van het toepasselijke recht voor zover van toepassing op de plichten en verplichtingen die hij moet
nakomen in verband met de ontvangst en/of verwerking van persoonsgegevens. In het geval dat de
Leverancier een van de voorschriften uit deze alinea over de onrechtmatige verstrekking van
persoonsgegevens schendt, zal Leverancier de noodzakelijke maatregelen nemen die door het
toepasselijke recht zijn voorgeschreven.
23.
Geheimhouding: Alle door Opdrachtgever mondeling of schriftelijk bekendgemaakte
informatie, waaronder mede begrepen modellen, tekeningen, documenten, software of andere media
die specificaties, informatie of gegevens bevatten, worden door de Leverancier vertrouwelijk
behandeld en zullen zodra de IO is voltooid, of daaraan voorafgaand op verzoek van de
Opdrachtgever, worden vernietigd of in goede staat geretourneerd, en zullen niet worden
gepubliceerd of openbaar worden gemaakt aan derden, noch worden gekopieerd of gebruikt voor
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andere doeleinden dan het uitvoeren van de IO, tenzij de Opdrachtgever hiertoe voorafgaande
schriftelijke toestemming heeft gegeven.
24.
Materieel van Leverancier: Leverancier voert de IO uit door gebruikmaking van haar eigen
gereedschappen en apparatuur (met inbegrip van uitrusting voor persoonlijke bescherming), tenzij in
de IO anderszins is overeengekomen, en Leverancier is verantwoordelijk voor die uitrusting en
gereedschappen wanneer zij zich op het bedrijfsterrein van Opdrachtgever bevinden. Opdrachtgever
is in geen geval aansprakelijk voor schade, diefstal of brand waarbij de eigendommen en activa van
Leverancier betrokken zijn die door Leverancier in het pand en op het terrein van Opdrachtgever zijn
gebracht.
Bij de afronding van de uitvoering van de IO of de beëindiging daarvan laat Leverancier het
bedrijfsterrein opgeruimd en in goede staat achter en haalt zij alle gereedschappen en apparatuur
weg.
25.
Afvalverwerking: Leverancier draagt zorg voor het verzamelen, opslaan, behandelen,
verwerken en afvoeren van afval dat bij de uitvoering van de IO ontstaat in overeenstemming met de
desbetreffende procedure van de Opdrachtgever en toepasselijke wetgeving.
26.
Naam/logo van Bedrijf: Leverancier mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever de bedrijfsnaam en/of het bedrijfslogo van Opdrachtgever niet gebruiken anders
dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
27.
Recht van audit: In aanvulling op het voorgaande heeft de Opdrachtgever het recht om te
controleren en te "auditen", acht dagen na schriftelijke kennisgeving, en gedurende normale
werkuren, alle bescheiden, gegevens, rekeningen en documenten, in welke vorm dan ook, met
inbegrip van elektronische media, die informatie kunnen bevatten met betrekking tot de verplichtingen
van de Leverancier en de door hem te maken kosten die uit deze IO voortvloeien. De Leverancier zal
dergelijke bescheiden, gegevens, rekeningen en documenten tenminste drie jaren na afloop van de
IO bewaren, of zoveel langer als de wet voorschrijft, in een vorm die duidelijk en accuraat is en die
van voldoende kwaliteit is om deze controle en audit uit te voeren.
28.
Overmacht: Onder Overmacht wordt verstaan alle omstandigheden of gebeurtenissen na
het plaatsen van de IO die niet aan partijen kunnen worden toegerekend, waaronder mede begrepen
oorlogen, natuurrampen, vervoersembargo’s en enig overheidshandelen of -regelingen en
dwangmaatregelen.
Indien als gevolg van Overmacht een der contractspartijen niet of niet volledig aan haar verplichtingen
op grond van de onderhavige IO kan voldoen, dient zij zo spoedig mogelijk nadat deze
omstandigheden haar bekend zijn, de andere partij daarvan in kennis te stellen, tenzij in de IO een
andere termijn is overeengekomen. De kennisgeving dient, voor zover mogelijk, te vermelden welke
verplichting de partij in het geheel niet of niet volledig kan vervullen, mits die inschatting op dat
moment mogelijk is. Indien de desbetreffende contractspartij niet voldoet aan de verplichting tot
kennisgeving, kan zij geen aanspraak maken op Overmacht.
Indien Leverancier zich beroept op Overmacht, heeft Opdrachtgever het recht de IO geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid.
29.
Conflict Minerals: De Leverancier bevestigt dat géén zogenaamde "conflict minerals" zoals
gedefinieerd in Section 1502 van the United States Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
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Protection Act en geleverd door de Leverancier onder de IO, afkomstig zijn uit de Democratische
Republiek Congo of een daaraan grenzend land.
Leverancier Standaarden: De Leverancier bevestigt dat hij toegang heeft tot de "Supplier
Standards"
(de
“Guide”)
zoals
is
bekend
gemaakt
op

https://www.alcoacorporation.com/global/en/who-we-are/ethicscompliance/pdf/Supplier_Standards.pdf, deze gelezen heeft en begrijpt en bevestigt hierbij dat
hij geen betaling heeft verricht of gevraagd is om iets van waarde te betalen aan of ten gunste
van een werknemer van Opdrachtgever (of diens famielid of partner) in verband met het
plaatsen van deze order.
30.
Kwaliteitsvereisten: De Leverancier stelt een gecertificeerd kwaliteitsbewakingssysteem
(ISO 9001, ISO TS 16949, AS 9001, ISO 22000, etc.) in. De documenten die bij dit systeem horen,
worden beschikbaar gesteld aan de Opdrachtgever. Indien de Leverancier in het bezit is van een
gecertificeerd kwaliteitsbewakingssysteem, heeft de Opdrachtgever het recht om de bekwaamheid
van de Leverancier te analyseren.
31.
Totale kosten van eigendom (Total Cost of Ownership: "TCO"): De Leverancier zal de
Opdrachtgever alle documenten en informatie ter beschikking stellen die nodig zijn om een TCOanalyse uit te voeren.
32.
Toepasselijk recht: Tenzij partijen schriftelijk expliciet anders zijn overeengekomen, de IO
wordt beheerst door Nederlands recht. Alle vorderingen of geschillen voortkomende uit of in verband
met de IO zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch. Het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van
toepassing op enig IO tussen Koper en Verkoper.
33.
Volgorde van toepasselijkheid: In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de
voorwaarden van de IO boven de voorwaarden van de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden.
34.
Voortbestaan van de overeenkomst bij partiële ongeldigheid: Als om wat voor een reden
dan ook een voorschrift, bepalingen, afspraak of voorwaarde van deze inkooporder ongeldig of niet
bindend wordt verklaard, dan zullen de resterende bepalingen van deze IO volledig van kracht en
ongewijzigd blijven alsof deze IO was overeengekomen met uitzondering van het ongeldige deel, met
dien verstande dat het voorbestaan van de resterende bepalingen van deze IO geen afbreuk doet
aan het algehele oogmerk van de partijen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, komen partijen
overeen om, voor zover rechtmatig en mogelijk, een vervangende bepaling op te nemen om het
oorspronkelijke oogmerk te bewerkstelligen.
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