Newell Brands - Algemene Aankoopvoorwaarden
1. Overeenkomst. "Onderneming", "wij" of "ons" verwijst naar de koper van goederen of diensten zoals aangeduid op de voorkant van deze Bestelbon. "U" of "Leverancier" verwijst naar de leverancier van goederen of diensten aan ons. "Ondernemingsadres" verwijs naar
het adres of de maatschappelijke zetel van de Onderneming, zoals aangeduid op de voorzijde van deze Bestelbon. Het Ondernemingsadres kan verschillen van het facturatie-adres of het verzendadres. U erkent dat u een onafhankelijke contractant bent en dat u geen
bevoegdheid zult hebben om ons te verbinden of ons op enige andere manier tot iets te verplichten; evenmin zal u de schijn wekken of beweren dat u een dergelijke bevoegdheid heeft. Eerdere transacties en prestaties en mondelinge overeenkomsten die niet zijn vervat in
een door ons ondertekend geschrift, voor zover deze zouden afwijken van, wijzigen, toevoegen of afbreuk doen aan de voorwaarden hierin bepaald, zullen niet bindend zijn ten aanzien van ons. Indien deze Bestelbon werd geplaatst op grond van een bestaande
overeenkomst, zal enige voorwaarde van deze Bestelbon die onverenigbaar zou zijn met dergelijke overeenkomst niet van toepassing zijn. Indien deze Bestelbon niet werd geplaatst op grond van een bestaande overeenkomst, behelst deze Bestelbon de volledige
overeenkomst en het volledige akkoord tussen u en ons en vervangt alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp daarvan. U zal geen rechten of belangen onder deze overeenkomst overdragen, noch zal u een verschuldigde verplichting of de prestatie
van een verplichting overdragen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
2. Aanvaarding; Beëindiging. Een aanvaarding van deze Bestelbon is beperkt tot de aanvaarding van de uitdrukkelijke voorwaarden van het aanbod die op de voor- en achterzijde van deze Bestelbon vermeld worden. Bijkomende of afwijkende voorwaarden door u
voorgesteld of een poging door u om in onverschillig welke mate af te wijken van de voorwaarden van deze Bestelbon bij uw aanvaarding worden hierbij geweigerd, en (i) dergelijke bijkomende of afwijkende voorwaarden zullen niet worden gezien als een weigering van
dit aanbod tenzij dergelijke afwijkingen betrekking hebben op de voorwaarden omtrent beschrijving, hoeveelheid, prijs of leveringsschema van de goederen of diensten, (ii) dergelijke bijkomende of afwijkende voorwaarden zullen worden geacht om de voorwaarden van
deze Bestelbon materieel te wijzigen, en (ii) deze Bestelbon zal geacht worden door u te zijn aanvaard zonder bijkomende of afwijkende voorwaarden. Indien u een eerder aanbod heeft gedaan met betrekking tot de goederen of diensten aangeduid op de voorzijde van deze
Bestelbon, dan is onze aanvaarding van uw aanbod uitdrukkelijk afhankelijk van uw instemming met de voorwaarden hierin bepaald. Het aanvatten door u van het werk met betrekking tot de goederen zoals bepaald in deze Bestelbon (de "goederen"), verzending van de
goederen of het aanvatten door u van de levering van de te leveren diensten hieronder (de "diensten"), wat zich ook het eerst moge voordoen, zal geacht worden een afdoende manier uit te maken van aanvaarding van ons aanbod of tegenaanbod, naargelang het geval, om
de goederen/diensten aan te kopen. Wij behouden ons het recht voor om deze Bestelbon of een deel daarvan te beëindigen (i) naar eigen goeddunken en (ii) wegens dringende redenen in geval u de voorwaarden zoals hierin bepaald niet naleeft. In geval van dergelijke
beëindiging wegens dringende redenen zal u (i) onmiddellijk stoppen met het uitvoeren van al het werk zoals hierin bepaald en zal u eveneens onmiddellijk uw leveranciers of onderaannemers opdragen te stoppen met dergelijk werk, (ii) een redelijke
beëindigingsvergoeding uitbetaald krijgen bestaande uit een percentage van de bestelprijs dat het percentage weergeeft van het werk uitgevoerd voorafgaand aan de kennisgeving van beëindiging, en (iii) niet betaald worden voor het werk verricht na ontvangst van de
kennisgeving van beëindiging, noch voor kosten opgelopen door uw leveranciers of onderaannemers die redelijkerwijze hadden kunnen vermeden worden. U zal geacht worden afstand te hebben gedaan van uw vordering tot betaling van de beëindigingsvergoeding zoals
hierin bepaald, tenzij u dit schriftelijk aan ons heeft laten gelden binnen de vijftien dagen na ontvangst door uzelf van de kennisgeving van beëindiging. In geval van beëindiging wegens dringende redenen zullen wij niet aansprakelijk zijn ten aanzien van u voor
onverschillig welk bedrag.
3. Levering; Risico van Verlies; Overmacht; Betaling. Timing is van essentieel belang voor wat betreft deze Bestelbon. Alle goederen zullen worden geleverd en de diensten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in deze
Bestelbon. U zal ons onmiddellijk op de hoogte brengen van onverschillig welke omstandigheid die een vertraging in levering zou kunnen veroorzaken. Indien u de leveringsdatum niet naleeft mogen wij, zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten (i) het verzenden
van de goederen afhandelen, waarbij elke bijkomende kost opgelopen bij dergelijke afgehandelde verzending ten laste zal zijn van u, (ii) gelijkaardige goederen/diensten aankopen en het verlies op u verhalen, of (iii) deze Bestelbon beëindigen. Niettegenstaande het
gebruik van enige FOB of andere tegengestelde voorwaarde in deze Bestelbon, zal u elk risico en verlies op u nemen tot wij uiteindelijk de goederen/diensten ontvangen volledig in overeenstemming met deze Bestelbon. U zal ons op de hoogte brengen van alle
"gevaarlijke materialen" (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Wetten omtrent transport) die bevat zijn in de goederen. U zal ons alle toepasselijke Informatiefiches omtrent Veiligheid van het Materiaal ("IVMs") bezorgen voor enige gevaarlijke chemicaliën (zoals
gedefinieerd in de toepasselijke Wetten omtrent gezondheid en welzijn op het werk) niet later dan de initiële verzenddatum van dergelijke goederen. Indien de goederen chemicaliën of chemische grondstoffen betreffen, zullen de nummer(s) van de Chemical Abstracts
Services (CAS) voorkomen op de IVMs. U zal de goederen verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke normen omtrent productveiligheid ten aanzien van de consument, verbodsbepalingen en regels uitgevaardigd door de U.S. Federal Consumer Product Safety
Act, de US Federal Hazardous substances Act, de US Toxic Substances Control Act, Verordening (EC) n°1907/2006 (REACH), Verordening (EC) n°1272/2008 (CLP) en, in geval van elektrische apparatuur en elementen, Richtlijnen 2002/95/EC en 2011/65/EU (RoHS),
alsook enige andere toepasselijke buitenlandse, staats- of lokale wetgeving en toepasselijke industriële normen. U zal ons onmiddellijk alle informatie verschaffen die wij opvragen om toepasselijke wetgeving, regels, reguleringen en klantenverzoeken na te komen, en zal
ons onmiddellijk op de hoogte brengen indien u enige gebreken, gevaren of gelijkaardige problemen opmerkt die aanleiding zouden kunnen geven tot het nemen van corrigerende maatregelen met betrekking tot de goederen onder enige zulke wetgeving of normen. Zonder
afbreuk aan het voorgaande, zal u ons onmiddellijk op de hoogte brengen van de aanwezigheid van enige Zeer Risicovolle Stoffen (ZRS), hierin begrepen enige substantie op de ZRS kandidatenlijst, zoals gespecificeerd onder de REACH reglementering, die van tijd tot
tijd worden bijgewerkt, inclusief de benaming en het chemical abstract number van die stof, de concentratie van dergelijke stof, alsook enige bijkomende informatie zoals door ons verzocht. U zal de procedures ten uitvoer brengen teneinde te verzekeren dat alle goederen
(inclusief al het materiaal geleverd door uw leveranciers) geen conflictmineralen bevatten (zoals columbiet-tantaliet (ook bekend als coltan (tantaal, niobium)), cassiteriet (tin), wolframiet (wolfraam), goud of hun derivaten) die rechtstreeks of onrechtstreeks gewapende
groeperingen financiert door mijnbouw of handel in mineralen in de Democratische Republiek Congo of een aangrenzend land. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van onze contractuele verantwoordelijkheden, inclusief onze verplichting tot aanvaarding en/of
betaling van de goederen/diensten, indien dergelijke niet-naleving te wijten is aan oorzaken buiten onze controle, inclusief, en zonder hiertoe beperkt te zijn: natuurrampen; uzelf; burgerlijke/militaire overheidsinstanties; gerechtelijke handelingen; brand; overstromingen;
epidemieën; quarantaine; stakingen; oorlog; terrorisme; rellen; vertragingen in transport; of onvermogen om de noodzakelijke werkkrachten, materialen of productiefaciliteiten te verkrijgen. Wij zullen u betalen bij ontvangst van een nauwkeurige en gespecificeerde
factuur die verwijst naar een geldig Bestelbonnummer, en tenzij anders bepaald op de achterzijde hiervan, zullen alle betalingen worden verricht in Amerikaanse dollar (USD) tenzij anders bepaald op de voorzijde van deze Bestelbon. Alle vorderingen voor bedragen door
ons verschuldigd of voor nog te vervallen schulden, kunnen het voorwerp uitmaken van vermindering of compensatie door ons op grond van enige tegenvordering of aansprakelijkheid voortkomend hieruit of uit een andere transactie met u. Tenzij anders bepaald op de
voorzijde van deze Bestelbon, dienen betalingen in één keer en binnen de 90 dagen na ontvangst van de goederen/diensten te worden verricht, en wij zullen aanspraak maken op een korting van 2% voor betalingen verricht binnen 60 dagen na ontvangst van de
goederen/diensten. In geval de koper van goederen/diensten onder deze Bestelbon een dochteronderneming is van Newell Brands Inc. ("Moederonderneming"), mag Moederonderneming, naar eigen goeddunken, en zonder kennisgeving aan u, alle betalingsverplichtingen
van de dochteronderneming onder deze Bestelbon op zich nemen. Daarenboven, in geval van insolventie van de Moederonderneming, gaat u akkoord dat uw recht op betaling onder deze Bestelbon kan worden achtergesteld op deze van de schuldeisers van de
Moederonderneming. U waarborgt dat de prijzen voor de goederen of diensten zoals geleverd op grond van deze Algemene Aankoopvoorwaarden niet minder voordelig zijn dan de prijzen die momenteel toegekend worden aan andere klanten voor dezelfde of
gelijkaardige goederen of diensten in gelijkaardige hoeveelheden. Indien u uw prijs voor dergelijke goederen of diensten gedurende de duur van deze Bestelbon vermindert, gaat u ermee akkoord om de prijzen hiervan overeenkomstig ook te verminderen. U stemt ermee in
dat de prijzen aangeduid op deze Bestelbon alles inclusief zijn, en dat geen bijkomende kosten van gelijk welke aard, inclusief en zonder hiertoe beperkt te zijn, kosten voor verzending, verpakking, etikettering, douane, belastingen, bewaring of verzekering, zullen worden
toegevoegd.
4. Inspectie; Kwaliteit/Toetsing; Gebreken; Wijzigingen. Wij beschikken over het recht om voorafgaand aan de aanvaarding de goederen/diensten te inspecteren en enige goederen/diensten te weigeren die naar onze mening gebrekkig zijn. U zal ons toestaan de
goederen/diensten te inspecteren gedurende onverschillig welk stadium van productie en op onverschillig welk moment in uw faciliteiten of deze van uw onderaannemers of enige andere locatie waar de goederen of diensten worden vervaardigd of gepresteerd
("Inspecties"). Wij mogen een volledige zending weigeren gebaseerd op een steekproef. Enige dergelijke zending mag worden teruggezonden naar u teneinde die voor 100 procent (%) opnieuw te testen op uw kosten. Aanvaarding door ons is altijd voorwaardelijk; wij
mogen nadien de goederen/diensten weigeren die een gebrek vertonen of ontwikkelen. Geweigerde goederen en goederen geleverd bovenop de hoeveelheden besteld in deze Bestelbon mogen worden teruggegeven op uw kosten en, bovenop onze andere rechten, zal u alle
kosten betalen van het onderzoeken en terugzenden van dergelijke goederen en het risico op verlies zal voor uw rekening zijn vanaf terugzending. Geen enkele bepaling van deze Bestelbon ontslaat u op enigerlei wijze van de verplichting tot het uitvoeren van testen,
inspecties en kwaliteitscontroles. U zal een objectief kwaliteitsprogramma hanteren in overeenstemming met, en zal overigens deelnemen en zich schikken aan, de kwaliteits- en certificatieprogramma's voor onze leveranciers. Indien u zich bewust wordt dat een gebrek
bestaat in de aan ons verkochte goederen en indien dat gebrek vatbaar is om overlijden of lichamelijke schade te veroorzaken aan een persoon of schade aan eigendom ("Gevaar"), zal u ons onmiddellijk hierover inlichten, en bent u aansprakelijk voor alle kosten
verbonden aan het Gevaar inclusief maar zonder hiertoe beperkt te zijn, de kost van herstel/terugname en alle kosten die wij oplopen ten gevolge van dergelijk Gevaar. U zal ons alle informatie bezorgen, inclusief maar niet beperkt tot de samenstelling of formulering van
goederen, die nodig is om ons in staat te stellen om de toepasselijke Wetten na te leven bij ons gebruik of verkoop van goederen, en/of om de milieu-impact die verband houdt met de goederen te beoordelen. Wij zullen het recht hebben om op onverschillig welk moment
wijzigingen aan te brengen aan onze tekeningen, specificaties, materialen, verpakkingen, tijdstip en plaats van levering en wijze van transport. Indien dergelijke wijzigingen een vermeerdering of vermindering van de kost of van de vereiste tijd voor het leveren met zich
meebrengt, en indien kennisgeving van dergelijke vermeerdering of vermindering binnen de 15 dagen heeft plaats gevonden, dan zal een billijke aanpassing worden gemaakt en zal deze Bestelbon overeenkomstig schriftelijk gewijzigd worden.
5. Garantie. In aanvulling op onze gebruikelijke garanties, uitdrukkelijke garanties en andere garanties hierin omvat of garanties opgelegd door de wet, waarborgt u uitdrukkelijk dat alle goederen/diensten omvat in deze Bestelbon: (i) in overeenstemming zullen zijn met
alle specificaties, beschrijvingen en monsters door ons verschaft, of door u verschaft en door ons goedgekeurd, (ii) nieuw zullen zijn, (iii) vrij zullen zijn van gebreken in ontwerp, materiaal en uitvoering, (iv) nauwgezet afgesloten, verpakt, geprijsd en gelabeld zijn, (v)
verkoopbaar zullen zijn, (vi) (het normale gebruik of wederverkoop daarvan) op geen octrooi, merk, auteursrecht, handelsnaam, fabrieksgeheim of enig ander bestaand of hierna toegekend eigendomsrecht inbreuk zullen maken, (vii) veilig zullen zijn en geschikt voor het
doeleinde waarvoor de goederen/diensten van die aard normalerwijs worden gebruikt, en (viii) vervaardigd, verwerkt, verpakt, gelabeld en verzonden zullen worden in overeenstemming met het Toepasselijk Recht en onze instructies omtrent verzending. Indien u op de
hoogte bent of reden hebt om op de hoogte te zijn van het specifieke doeleinde waarvoor wij de goederen/diensten wensen te gebruiken, waarborgt u dat dergelijke goederen/diensten geschikt zullen zijn voor dergelijk specifiek doeleinde. Inspectie, toetsing, aanvaarding
of gebruik van de geleverde goederen of diensten ingevolge deze Algemene Aankoopvoorwaarden zullen geen invloed hebben op uw verplichting overeenkomstig deze garanties, en dergelijke garanties zullen verder blijven bestaan na inspectie, toetsing, aanvaarding,
betaling en gebruik. Uw garanties zullen zich uitstrekken tot ons, onze opvolgers, rechtverkrijgenden, agenten, klanten en gebruikers van de goederen door ons verkocht. U gaat akkoord om de gebreken te herstellen en de goederen/diensten die niet in overeenstemming
zijn met de voorgaande garanties, onmiddellijk te vervangen, zonder kosten voor ons. In geval u nalaat de gebreken te herstellen of de niet-overeenstemmende goederen/diensten onmiddellijk te vervangen, zullen wij, na redelijke kennisgeving aan u, zelf dergelijke
herstellingen uitvoeren of dergelijke goederen/diensten vervangen en u zal ons vergoeden voor de kosten die wij hiervoor hebben opgelopen. De middelen van rechtsherstel hierin vermeld worden zullen gelden in aanvulling op, en niet in plaats van, andere middelen van
rechtsherstel die we zouden hebben overeenkomstig deze Bestelbon of overeenkomstig het recht.
6. Vertrouwelijkheid; Lichamelijke Eigendom & Intellectuele Eigendom. U zal alle commerciële, financiële of technische informatie en documentatie (inclusief schetsen, specificaties of andere documenten) door ons geleverd of die u heeft bestudeerd gebaseerd op
informatie die wij u hebben verschaft, vertrouwelijk behandelen, eeuwigdurend, en u zal dergelijke informatie of documentatie niet bekendmaken aan een andere persoon of dergelijke informatie of documentatie gebruiken voor een ander doeleinde dan het uitvoeren van
deze Bestelbon. Geen enkele vertrouwelijke informatie aan ons op gelijk welke manier of onverschillig welk tijdstip door u aan ons bekend gemaakt zal worden beschouwd als geheim of vertrouwelijk, en u zal hieromtrent geen rechten aan ons kunnen tegenwerpen. Alle
gereedschap, mallen, specificaties, schetsen, ontwerpen of ander eigendom geleverd of betaald door ons in verband met deze Bestelling ("Eigendom van de Onderneming") zal (i) de lichamelijke en intellectuele eigendom van de Onderneming zijn en blijven en als
dusdanig onderscheiden worden; (ii) enkel door u en voor het uitvoeren van deze Bestelbon gebruikt worden; (iii) niet weggenomen worden van uw bedrijfsterrein zonder onze schriftelijke toestemming; (iv) gevrijwaard worden van alle retentierechten, vorderingen, en
hypotheken; (v) niet gewijzigd worden; en (vi) worden onderhouden in goede staat. U zal elk risico van verlies of schade dragen voor enige Eigendom van de Onderneming tot dit aan ons wordt teruggegeven. Op aanvraag zal u alle Eigendommen van de Onderneming in
goede staat, behoudens normale slijtage, leveren op de locatie die door ons werd aangeduid. Hierbij draagt u, op grond van werkzaamheden verricht op bestelling of op enige andere grondslag, alle rechten, eigendomsrechten en belangen in alle intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de schetsen, informatie, ideeën, of uitdrukkingen van informatie die u ontwerpt naar aanleiding van de uitvoering van deze Bestelbon.
7. Vrijwaring en Verzekering. U zal onmiddellijk de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de vrijwaring, op uw kosten, van elke claim of rechtshandeling die tegen ons, onze opvolgers, rechtverkrijgenden, agenten, dochterondernemingen, verbonden
ondernemingen, klanten of andere verkopers (gezamenlijk "Gevrijwaarde Partijen") kan worden ingesteld, waarin het volgende wordt aangevoerd (gezamenlijk "Gedekte Vorderingen"): (a) inbreuk op een octrooi, merk, handelsnaam, fabrieksgeheim of auteursrecht of
andere contractuele of intellectuele eigendom of andere rechten van derden voortkomend uit de vervaardiging, invoer, aankoop, gebruik of verkoop van de goederen/diensten zoals hierin bepaald; (b) oneerlijke mededinging voortkomend uit een tekst, afschrift, ontwerp,
opschrift of verschijning van dergelijke goederen; (c) verlies of schade voortkomend uit of ten gevolge van ofwel een actueel of dreigend gebrek met betrekking tot de goederen/diensten die het voorwerp uitmaken van deze Bestelbon ofwel een actuele of beweerde
inbreuk tegen een garantie of certificatie door u met betrekking tot dergelijke goederen of diensten; (d) lichamelijk letsel, ziekte, dood of schade aan eigendommen voortkomend uit de aankoop of gebruik van, of contact met, de goederen of diensten geleverd op grond van
deze Algemene Aankoopvoorwaarden; (e) een fiscale aanslag of heffing van accijnzen, in- en uitvoerrechten, toltarief, gebruiks- of andere belasting (op welke manier ook aangeduid) van toepassing op de productie, verkoop, invoer, levering of gebruik van de
goederen/diensten die deel uitmaken van deze Bestelbon, of (f) uw nalatig handelen of nalaten in verband met de goederen/diensten hierin bepaald. U gaat verder ook akkoord om de Gevrijwaarde Partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle kosten, uitgaven,
verliezen, royalty's, winst, en schadevergoedingen (inclusief de honoraria van advocaten) voortkomend uit een Gedekte Vordering, inclusief een schikking. Deze vrijwaring zal ter aanvulling zijn op uw garantieverplichtingen. Een Gevrijwaarde Partij mag
vertegenwoordigd worden door en actief deelnemen aan dergelijk geding of procedure via diens eigen raadsman. De vrijwaringsverplichtingen ingevolge deze paragraaf blijven gelden na beëindiging van deze Bestelbon en zullen verder duren voor zolang de
verjaringstermijn toepasselijk op de mogelijke Gedekte Vordering nog niet is verstreken. Gedurende de duur van de vrijwaringsverplichting zoals hierin bepaald, zal u een algemene aansprakelijkheidsverzekering afsluiten waarbij dekking wordt bekomen gelijk aan ISO
formulier CG 0001 10 01, hierin begrepen productaansprakelijkheid en dekking van voltooide activiteiten en ruime dekking voor activiteiten als verkoper en voor aansprakelijkheden ingevolge overeenkomst, ten belope van een bedrag dat niet lager is dan $5,000,000 als
afzonderlijk plafond per schadegeval, zonder dat enig deel van deze verzekering bestempeld wordt als zelfverzekering/aftrekbaar en waarbij dergelijke verzekering voorrang heeft boven enige verzekering waarover de Gevrijwaarde Partijen beschikken. Dergelijke dekking
zal verstrekt worden op basis van een verzekering per schadegeval op een afzonderlijke datum, waarbij alle Gevrijwaarde Partijen als bijkomende verzekerden zullen worden vermeld, en zal voorzien in een afstand van subrogatie ten voordele van die Gevrijwaarde
Partijen. De verzekeringsdekking vereist door deze paragraaf zal verstrekt worden door een verzekeringsmaatschappij met een rating van ten minste "A-VII" overeenkomstig de Verzekeringsgids van Best. U verbindt zich ertoe ons op ons verzoek een ACORD certificaat
van verzekering te verschaffen waaruit blijkt dat alle Gevrijwaarde Partijen vermeld worden als bijkomende verzekerden krachtens de betrokken verzekeringsdekking, en u verbindt zich ertoe ons te verwittigen voor het geval een van deze verzekeringspolissen zou worden
opgezegd voorafgaand aan de normale eindvervaldatum, en u zal ons tevens iedere kennisgeving bezorgen die vereist is krachtens de bepalingen van de betrokken polis. Op verzoek zou u een kopie moeten verschaffen van de aantekeningen van de verkopers op de
polissen waarbij de Gevrijwaarde Partijen
8. Naleving van de Wet; Arbeidspraktijken/Mensenrechten. U zal al onze ethische normen en beleidslijnen van toepassing op leveranciers naleven, alsook alle toepasselijke wetten en regelgeving van iedere overheidsinstantie die rechtsbevoegdheid heeft omtrent uw
activiteiten met betrekking tot deze Bestelbon (hierna gezamenlijk "Toepasselijke Wetten") en u zal ons alle informatie leveren die vereist is om ons in staat te stellen de Toepasselijke Wetten na te leven bij het gebruik en de verkoop van de goederen/diensten door ons. U
zal geen gebruik maken van kinderarbeid, dwangarbeid of slavenarbeid, noch zal u zich inlaten met oneerlijke arbeidspraktijken of schending van mensenrechten, en alle arbeid en/of materiaal aangewend in verband met de goederen zal worden gebruikt en/of vervaardigd
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving die slavernij en mensenhandel verbiedt. U zal de naleving hiervan bevestigen door een gezworen verklaring van uw directeur/verantwoordelijke voor te leggen. Wij zullen gerechtigd zijn om Inspecties uit te voeren om
naleving door u na te gaan. U zal het land van herkomst voor elk product bevestigen, en dit aanduiden op de goederen en verpakkingen, om te voldoen aan de vereisten van de douanedienst van het land van ontvangst en aan enige andere Toepasselijke Wetten. Indien
goederen geïmporteerd zijn zal u, op ons verzoek ofwel (i) ons toelaten de officiële importeur te zijn of (ii) ons te voorzien met alle vereiste documenten om de invoer te bewijzen en de rechten tot aftrek van de accijnzen aan ons over te dragen. Op elk moment gedurende
de uitvoering van uw verplichtingen hieronder, zal u alle commercieel redelijke inspanningen leveren om de veiligheid van de toeleveringsketen te behouden door naleving van de Toepasselijke Wetten. U zal nauwkeurige en leesbare documentatie bijhouden in het Engels,
en zal ons toegang verlenen hiertoe en tot kopieën van informatie door ons opgevraagd met betrekking tot uw uitvoering overeenkomstig deze Bestelbon (hierin begrepen documentatie omtrent testen en kwaliteitscontrole) tot 5 jaar na datum van deze Bestelbon.
9. Non-Concurrentiebeding en Niet-recruteringsbeding. Indien u vertrouwelijke informatie van ons hebt ontvangen, zal u niet, gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum dat u niet langer een handelsrelatie hebt met de Onderneming (a) rechtstreeks of
onrechtstreeks anderen aanwerven of hen bijstaan in een onderneming die concurrerend is met de activiteit van de Onderneming; (b) hetzij alleen hetzij in associatie met anderen, de activiteit of het cliënteel van onze cliënten of klanten, aan wie wij goederen/diensten
hebben geleverd gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de stopzetting van uw handelsrelatie met ons, benaderen, afleiden of afnemen; en/of (c) hetzij alleen hetzij in associatie met anderen, een werknemer van de Onderneming vragen of aanzetten om
zijn tewerkstelling bij ons te beëindigen.
10. Algemene Bepalingen. Een clausule van deze Bestelbon die onuitvoerbaar is, zal zonder effect zijn in de mate van dergelijke onuitvoerbaarheid, zonder dat dit de overige bepalingen ongeldig maakt. Een wijziging of afstand van een bepaling van deze Bestelbon zal
niet geldig zijn tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen en ondertekend door beide partijen. Ons nalaten om aan te dringen op de uitvoering van enige van deze voorwaarden of de uitvoering van een recht of voorrecht hierin bepaald, of onze afstand om onze rechten te
doen gelden na een inbreuk, zal geen afstand inhouden van andere bepalingen, voorwaarden of voorrechten. Al onze rechten en middelen van rechtsherstel overeenkomstig deze Bestelbon, zullen cumulatief zijn en aanvullend op elke andere of verdere rechten of middelen
van rechtsherstel op basis van de wet, naar billijkheid of overeenkomstig de Bestelbon. Onze aansprakelijkheid voor een vordering van onverschillig welke aard voor een verlies of schade voortkomend uit of in verband met of ten gevolge van deze Bestelbon, of door de
uitvoering van of inbreuk op de Bestelbon, zal in geen geval de prijs overschrijden van de goederen of diensten of het deel daarvan dat aanleiding geeft tot de vordering. Deze Bestelbon zal worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de binnenlandse wetten
(in tegenstelling tot de conflict of law bepalingen) van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden van deze Bestelbon zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken
binnen het district van de provincie van het Adres van de Onderneming, en u gaat akkoord om u te onderwerpen aan de bevoegdheid van deze rechtbanken.
Niettegenstaande het voorgaande echter, indien u een onderneming bent ingeschreven overeenkomstig de wetten van de Volksrepubliek van China ("VC") of Hong Kong of Macau Special Administrative Regions ("SARs"), dan (i) indien de Onderneming niet
ingeschreven overeenkomstig de wetten van de Volksrepubliek China (exclusief de Hong Kong en Macau SARs), zal enig geschil voortvloeiend uit of verband houdend met deze Bestelbon beslist worden via arbitrage in New York, New York, Verenigde Staten van
Amerika, door het International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") in overeenstemming met haar Internationale Arbitrageregels van kracht eens de kennisgeving van arbitrage werd ingediend ("ICDR Arbitrage"), en (ii) indien de Onderneming is ingeschreven
overeenkomstig de wetten van de VC (exclusief Hong Kong en Macau SARs), zal deze Bestelbon beheerst en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van de VC, en alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de voorwaarden van deze
Bestelbon zullen worden beslecht door middel van arbitrage in Peking, China door de China International Economic and Trade Arbitration Commission ("CIETAC") in overeenstemming met de arbitrageregels van de CIETAC van kracht op het moment dat de arbitrage
wordt gestart ("CIETAC Arbitrage"). De arbitragerechtbank zal bestaan uit 3 arbiters, en de arbitrageprocedure zal in de Engelse taal worden gevoerd. In geval van ICDR Arbitrage, (A) zal elke partij een persoon aanduiden die dient op te treden als arbiter, binnen tien
dagen volgend op het begin van de arbitrage, (B) zullen de partijen de voorzitter-arbiter aanduiden binnen tien dagen na de selectie van de door de partijen aangestelden, (C) indien enige arbiters niet werden geselecteerd binnen deze tijdsduur, zal het ICDR, op schriftelijk
verzoek van enige partij, de aanstellingen afmaken die nog niet zijn voltooid, en (D) zulke arbiters zullen vrij worden geselecteerd, en de partijen zullen niet beperkt zijn in hun keuze door enige voorgeschreven lijst. In geval van CIETAC Arbitrage, (A) zullen alle arbiters
vloeiend Engels spreken en zullen ze ervaring hebben met het behandelen van zaken met betrekking tot investeringen door buitenlandse investeerders in de VC, (B) zulke arbiters zullen uitsluitend worden benoemd overeenkomstig de CIETAC regels, en (C) zulke arbiters
(inclusief de voorzitter-arbiter) kunnen worden aangesteld van buiten het CIETAC panel van arbiters, indien dergelijke persoon door de Voorzitter van CIETAC vooraf werd bevestigd. De arbitragebeslissing zal definitief en bindend zijn voor alle partijen, en een partij
mag zich richten tot een rechtbank of bevoegd rechtsgebied voor de uitvoering van dergelijke beslissing. De verliezende partij zal alle arbitragevergoedingen en kosten op zich dragen, en zal de kosten van de andere partij met betrekking tot de arbitrage, inclusief de
honoraria van de advocaten, van de andere partij vergoeden. U doet afstand van enig verzet gebaseerd op het forum non conveniens en enig verzet tegen de plaats van enige vordering hieronder ingesteld, en elke partij verwerpt het Internationaal Koopverdrag van de
Verenigde Naties.

