SHARP PACKAGING SOLUTIONS (EUROPE)
VOORWAARDEN VOOR DE INKOOP VAN GOEDEREN
EN/OF DIENSTEN
1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE
1.1. De volgende woorden en/of begrippen hebben, voor de toepassing van
deze Voorwaarden, de volgende betekenis:
"Afleveradres": het adres of de adressen vermeld in de
Leveringsovereenkomst of Inkooporder. "Af te leveren product": af te leveren
product zoals gespecificeerd in de Overeenkomst." Beleid": het gehele beleid
van Sharp waaronder begrepen (zonder beperkt te zijn tot) het beleid op het
gebied van gezondheid en veiligheid, beveiliging, bestrijding van omkoping en
corruptie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Diensten": enige
door de Leverancier geleverde dienst in overeenstemming met de door Sharp
gestelde eisen en op verzoek van Sharp (waaronder begrepen, zonder hiertoe
beperkt te zijn, enig deel hiervan) krachtens de Overeenkomst met inbegrip
van enige in de Leveringsovereenkomst, Inkooporder of Offerteaanvraag
vermelde diensten. "Gebied": het gebied waar Sharp de Goederen en/of
Diensten inkoopt. "Gelieerde Onderneming": (i) European Packaging Centre
B.V. handelend onder de naam Sharp Packaging Solutions in Nederland of (ii)
Enestia Belgium N.V. handelend onder de naam Sharp Packaging Solutions in
België of (iii) een andere gelieerde onderneming van Sharp zoals opgegeven
aan de Leverancier en aangeduid in de Overeenkomst. "Goederen":
goederen die de Leverancier krachtens de Overeenkomst aan Sharp levert
(waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn enig goed of enig deel
hiervan), waaronder begrepen de Goederen zoals vermeld in de
Leveringsovereenkomst of Inkooporder of Offerteaanvraag. "Goede
Praktijken binnen de Sector": normen, praktijken, methoden en procedures
die afgestemd zijn op een bepaalde mate van vaardigheid en zorgvuldigheid,
ijver, voorzichtigheid en vooruitziendheid, die redelijkerwijs en gewoonlijk
verwacht kan worden van een geschoolde en ervaren persoon of
rechtspersoon die zich bezig houdt met eenzelfde soort onderneming onder
dezelfde of vergelijkbare omstandigheden. "Ingangsdatum": de datum
waarop de Overeenkomst wordt geacht in te zijn gegaan overeenkomstig
Voorwaarde 2.3."Inkooporder": inkooporder van Sharp met betrekking tot de
Goederen en/of Diensten. "Intellectuele Eigendomsrechten": octrooien
(waaronder begrepen octrooiaanvragen), geregistreerde ontwerpen,
handelsmerken en dienstmerken (al dan niet geregistreerd), auteursrechten,
databaserechten, ontwerprechten en andere intellectuele eigendomsrechten,
waaronder begrepen de rechten in andere rechtsgebieden die rechten
toekennen die vergelijkbaar zijn met de hiervoor genoemde rechten,
waaronder begrepen de rechten inherent aan uitvindingen, tekeningen,
prestaties, software, verbeteringen, beraadslagingen, bedrijfsnamen, goodwill
en de manier waarop goederen of diensten aangeboden worden en aan de
aanvragen tot bescherming daarvan over de hele wereld. "Leverancier": de
entiteit en/of persoon aangeduid als de leverancier in de Overeenkomst.
"Leveringsdatum": de datum of data vermeld in de Leveringsovereenkomst
of Inkooporder of, indien geen datum of data zijn genoemd, binnen 30 dagen
na de Ingangsdatum. "Leveringsovereenkomst": een uitdrukkelijke,
schriftelijke, overeenkomst rechtsgeldig gesloten door Sharp met betrekking tot
de inkoop van Goederen en/of Diensten. "Materialen": alle Af te Leveren
Producten en bescheiden, verslagen, teksten, brochures, schetsen,
aantekeningen, papieren, documenten, tekeningen, ontwerpen, diapositieven,
foto's, grafieken, logos, typografische afspraken, producten, software en alle
overige materialen in welke vorm dan ook, waaronder begrepen zonder
beperkt te zijn tot papieren en elektronische vorm. "Materialen van de
Leverancier": alle Materialen ontwikkeld door de Leverancier of diens
agenten, onderaannemers, adviseurs en werknemers met het oog op de
Overeenkomst, ongeacht of dit plaatsvond vóór of na de Ingangsdatum, maar
met uitzondering van enig bestaande intellectuele eigendom waarvan de
Leverancier reeds eigenaar was of die hij in licentie had verkregen
voorafgaand aan de Overeenkomst. "Materialen van Sharp": alle Materialen
die eigendom zijn van Sharp, door Sharp vervaardigd zijn of aan Sharp in
licentie zijn gegeven. "Offerteaanvraag": indien van toepassing, de aanvraag
van Sharp aan de Leverancier tot het indienen van een voorstel met betrekking
tot de inkoop van Goederen en/of Diensten. "Overeenkomst": enige
overeenkomst tussen Sharp en de Leverancier voor de inkoop van Goederen
en/of Diensten bestaande uit (i) een Leveringsovereenkomst of (ii) de
Voorwaarden en enige relevante Inkooporder en (indien van toepassing)
enige Offerteaanvraag en in ieder geval zoals tot stand gekomen in
overeenstemming met Voorwaarde 2. "Schriftelijk": omvat mededelingen per

e-mail. "Sharp": de aan Sharp Gelieerde Onderneming vermeld in de
Inkooporder als de inkoper van de Goederen en/of Diensten. "Specificatie":
de schriftelijke specificatie eventueel vermeld in de Leveringsovereenkomst of
Inkooporder of Offerteaanvraag (al naargelang wat van toepassing is) of
anderszins schriftelijk overeengekomen door Sharp en de Leverancier.
"Vergoeding": de tarieven en kosten vermeld in de Leveringsovereenkomst of
Inkooporder. "Vertrouwelijke Informatie": alle gegevens van welke aard en
in welke vorm dan ook met betrekking tot Sharp of enige activiteit die Sharp
uitoefent op de Ingangsdatum en met betrekking tot de klanten, concurrenten,
aandeelhouders, geassocieerde deelnemingen, toekomstige activiteit(en),
technische processen, computersoftware, intellectuele eigendomsrechten of
financiën van Sharp, of verzamelingen van meerdere van dergelijke gegevens,
ongeacht of ieder individueel gegeven op zichzelf vertrouwelijk is of niet, die de
Leverancier bekend worden door het aangaan van een Overeenkomst of de
levering van Goederen en/of Diensten of die Sharp als vertrouwelijk
beschouwd of redelijkerwijs als vertrouwelijk kan beschouwen en alle
gegevens die uit deze gegevens zijn of kunnen worden afgeleid of verkregen.
"Vervaldatum": de vervaldatum vermeld in de Leveringsovereenkomst of
Inkooporder of Offerteaanvraag. "Voorwaarden": deze inkoopvoorwaarden.
"Werkdag": een dag (anders dan een zaterdag, zondag of feestdag) waarop
de banken in de plaats waar de Goederen en/of Diensten geleverd dienen te
worden open zijn.
1.2. Verwijzingen naar "Sharp" in deze Voorwaarden worden geacht een
verwijzing te zijn naar enige Gelieerde Onderneming van Sharp opgegeven
aan de Leverancier als de inkoper van de Goederen en/of Diensten krachtens
de Overeenkomst.
1.3. Verwijzingen naar een "persoon" omvatten een natuurlijke persoon,
onderneming met of zonder rechtspersoonlijkheid; verwijzingen naar een partij
omvatten diens rechtsopvolgers of toegelaten rechtverkrijgende; een
verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar die wet of
wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld of enige lagere
regelgeving aangenomen krachtens een dergelijke wet of wettelijke bepaling;
zinnen ingeleid door de uitdrukkingen "met inbegrip van, waaronder begrepen,
in het bijzonder" of andere, vergelijkbare uitdrukkingen dienen te worden
geïnterpreteerd als illustratief en beperken niet de betekenis van de woorden
die aan deze uitdrukkingen vooraf gaan.
2. TOTSTANDKOMING
2.1. Op iedere Overeenkomst zijn steeds ook deze Voorwaarden van
toepassing. Tenzij schriftelijk vooraf uitdrukkelijk anders bepaald en
ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van beide partijen,
sluit de Overeenkomst alle overige voorwaarden uit, waaronder begrepen
maar niet beperkt tot enige voorwaarden die de Leverancier beoogt te
gebruiken krachtens enige orderbevestiging, offerte, specificatie, afleverbon,
factuur of enig vergelijkbaar document, ongeacht of in de Overeenkomst
verwezen wordt naar een dergelijk document. Deze Voorwaarden vervangen
tevens alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten,
afspraken, voorstellingen of beloften, en alle voorgedrukte of
standaardvoorwaarden vervat in een factuur, order-bevestiging, contract of
ieder ander gelijkaardig document van de Leverancier.
2.2. Offertes voor de Goederen en/of Diensten die door de Leverancier gedaan
zijn, worden geacht een aanbod van de Leverancier te zijn om de Goederen
en/of Diensten te verkopen op de voorwaarden van de Overeenkomst. Alle
offertes die door de Leverancier gedaan worden, waaronder begrepen, zonder
beperkt te zijn tot, prijsbepalingen, zijn geldig gedurende ten minste 60 dagen
vanaf de datum waarop deze gedaan werden.
2.3. Aanvaarding van een Inkooporder (hetgeen tevens geacht wordt afdoende
bewijs te zijn van de aanvaarding door de Leverancier van deze Voorwaarden
en de totstandkoming van de Overeenkomst) wordt geacht te hebben
plaatsgevonden zodra:
2.3.1. de werkelijke verzending van de Leverancier naar Sharp van enige
aanvaarding, orderbevestiging, ordererkenning of iets vergelijkbaars (hetzij
schriftelijk, elektronisch of mondeling); of
2.3.2. de Leverancier aanvangt met enig werk in verband met de uitvoering
van de Inkooporder; of
2.3.3. de Goederen verzonden worden naar of geleverd worden aan de
Leverancier of de Diensten verstrekt worden aan de Leverancier, afhankelijk
van wat zich het eerst voordoet.

2.4. In geval van strijdigheid van de bepalingen in een
Leveringsovereenkomst, de Voorwaarden, de Inkooporder en/of een
Offerteaanvraag is de volgende rangorde van toepassing:
2.4.1. de Leveringsovereenkomst (indien van toepassing);
2.4.2. de Inkooporder;
2.4.3. de Offerteaanvraag;
2.4.4. de Voorwaarden
3. LEVERING VAN GOEDEREN EN/OF DIENSTEN
3.1. De Leverancier dient Sharp de Goederen en/of Diensten te leveren (i) in
de hoeveelheden en van de kwaliteit zoals vermeld in de Overeenkomst; (ii) in
overeenstemming met de Specificatie; (iii) in overeenstemming met de
beschrijving van de Goederen en/of Diensten zoals vermeld in de
Overeenkomst; en (iv) in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en
regelgevende voorschriften in verband met de verkoop van de Goederen en/of
Diensten in het Gebied. Dit is een voorwaarde van de Overeenkomst die
Sharp bij niet-nakoming hiervan door de Leverancier het recht geeft om de
Overeenkomst wegens wezenlijke/materiële schending te beëindigen.
3.2. De Leverancier dient Sharp terstond van alle informatie te voorzien die
Sharp redelijkerwijs verlangt met betrekking tot de levering van Goederen en
Diensten krachtens de Overeenkomst.
3.3. De Leverancier dient zich te houden aan het Beleid dat betrekking heeft
op de levering van Goederen en/of Diensten zoals dit van tijd tot tijd door
Sharp aan hem bekend wordt gemaakt.
4. BETALING
4.1. In ruil voor de levering van de Goederen en/of Diensten en voor de
behoorlijke uitvoering van de volledige Overeenkomst betaalt Sharp de
Vergoeding krachtens de bepalingen van de Overeenkomst na ontvangst van
een geldige factuur van de Leverancier.
4.2. Alle facturen moeten aan het door Sharp opgegeven adres worden
verzonden, duidelijk het nummer van de Inkooporder vermelden en alle
opgegeven ondersteunende stukken bevatten.
4.3. Tenzij anders bepaald in de Leveringsovereenkomst, Inkooporder of
Offerteaanvraag, worden geldige en lopende facturen binnen 60 dagen na de
factuurdatum betaald, op voorwaarde dat alle ondersteunende stukken
bijgesloten zijn. Facturen die in twijfel worden getrokken worden betaald 30
dagen na het einde van de maand waarin de relevante twijfels naar
tevredenheid van Sharp (die redelijk handelt) zijn weggenomen.
4.4. Bij betaling van de factuur door Sharp doet de Leverancier onherroepelijk
en uitdrukkelijk afstand van alle retentierechten of vorderingen op enig Goed
dat in de betreffende factuur in rekening is gebracht.
4.5. Belasting over de toegevoegde waarde ("btw") of een gelijkwaardige, van
toepassing zijnde omzetbelasting of belasting over leveringen, indien van
toepassing, wordt afzonderlijk op alle facturen vermeld.
4.6. Het totale factuurbedrag wordt geacht inclusief alle belastingen (anders
dan btw), heffingen en leges van welke aard ook te zijn, en, indien van
toepassing, inclusief alle kosten van verpakking, levering en verzekering.
4.7. Onverminderd de overige rechten die Sharp toekomen, kan Sharp een
bedrag dat de Leverancier Sharp verschuldigd is verrekenen met enig bedrag
dat Sharp aan de Leverancier verschuldigd is krachtens de Overeenkomst of
anderszins.
4.8. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen door Sharp zijn alle
kosten van de Leverancier in verband met de levering van de Diensten voor
rekening van de Leverancier. Voor zover uitdrukkelijk overeengekomen dat
Sharp de redelijke kosten zal vergoeden, moeten deze kosten vooraf
schriftelijk met Sharp overeengekomen worden alvorens deze kosten worden
gemaakt.
5. LEVERING
5.1. De Goederen en/of Diensten worden aan Sharp geleverd zonder toeslag
bovenop de overeengekomen prijs op het Afleveradres en tenzij Sharp
schriftelijk anders verlangt zal levering plaatsvinden op of per de
Leveringsdatum. De Leverancier dient Sharp terstond te informeren over enige
verwachte of werkelijk te late of incomplete levering die zich voor zou kunnen
doen of zich voor heeft gedaan.
5.2. Het tijdsaspect is essentieel voor levering en als de Leverancier de
Goederen en/of Diensten niet tijdig op de Leveringsdatum levert, vormt dit een
wezenlijke/materiële schending.
5.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering van de Goederen
plaats DDP (Incoterms, 2010®) en de Goederen dienen door de Leverancier
voor eigen risico en op aanwijzing van Sharp te worden uitgeladen.
5.4. De Leverancier dient ervoor te zorgen dat:
5.4.1. Goederen gemarkeerd zijn in overeenstemming met de instructies van
Sharp (en enige toepasselijke wet of voorschrift voor de vervoerder) en

deugdelijk verpakt en opgeslagen zijn zodat zij hun bestemming in
onbeschadigde toestand bereiken;
5.4.2. leveringen van Goederen vergezeld gaan van een afleverbon, waarop
de gegevens van de Leverancier en de Goederen vermeld staan, alsmede het
aantal verpakkingen en de inhoud daarvan; en
5.4.3. hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst alle licenties,
vergunningen, toestemmingen, instemmingen en machtigingen heeft en in
stand houdt die vereist of nodig zijn om de Goederen en/of Diensten te
vervaardigen (indien van toepassing) en te leveren in overeenstemming met
de bepalingen van de Overeenkomst.
5.4.4. De Leverancier mag de Goederen of Diensten niet in termijnen leveren,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen door Sharp.
5.4.5. Het risico en de eigendom van de Goederen gaat bij levering over op
Sharp, met volledige titelgarantie en vrij van bezwaren, behoudens indien de
Goederen teruggezonden worden bij ontvangst wegens een defect.
6. ANNULERING
6.1. Sharp kan een Overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk
annuleren middels schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier:
6.1.1. voordat Goederen zijn geleverd of de Diensten zijn aangevangen, of
6.1.2. zoals anders uitdrukkelijk bepaald in de Overeenkomst.
7. INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1. Sharp staat het de Leverancier toe om Intellectuele Eigendomsrechten op
Materialen van Sharp die door Sharp ter beschikking zijn gesteld te gebruiken,
echter alleen voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Leverancier heeft
geen andere rechten met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten op
Materialen van Sharp en niets in deze voorwaarden wordt geacht enig
Intellectueel Eigendomsrecht op de Materialen van Sharp aan de Leverancier
te verlenen.
7.2. Als tegenprestatie voor de Vergoeding draagt de Leverancier, met
volledige titelgarantie en vrij van alle rechten van derden, al zijn rechten, titel
en belang in de Materialen van de Leverancier, en de Intellectuele
Eigendomsrechten van de Leverancier hierop, over aan Sharp.
7.3. De Leverancier zal Sharp vrijwaren tegen alle kosten, uitgaven,
aansprakelijkheden, verlies, schade, vorderingen, eisen, procedures,
vonnissen en redelijke juridische kosten, inclusief proceskosten die Sharp
oploopt met betrekking tot een op enig moment door een derde tegen Sharp
ingestelde vordering waarin wordt gesteld dat het bezit, gebruik of
wederverkoop door Sharp van de Goederen en/of Diensten de Intellectuele
Eigendomsrechten van een derde schendt.
8. GARANTIES EN TOEZEGGINGEN
8.1. De Leverancier garandeert, verklaart en zegt Sharp toe dat:
8.1.1. alle door de Leverancier in verband met de Overeenkomst aan Sharp
verstrekte gegevens en, indien van toepassing, tijdens enige aanbesteding
met betrekking tot de Overeenkomst waar, volledig en juist zijn in alle
wezenlijke opzichten;
8.1.2. de Goederen en/of Diensten in alle opzichten zullen voldoen aan de
Overeenkomst en alle vereisten voor de Goederen en/of Diensten die
anderszins schriftelijk overeengekomen zijn;
8.1.3. de Goederen van bevredigende kwaliteit zullen zijn en geschikt voor het
doel waarvoor zij bestemd zijn;
8.1.4. de Goederen vrij zullen zijn van ontwerp-, materiaal- en
constructiefouten;
8.1.5. de Goederen zullen voldoen aan alle toepasselijke wetten en
gedragscode en/of voorschriften;
8.1.6. de Diensten uitgevoerd worden door juist opgeleid en gekwalificeerd
personeel dat beschikt over de nodige deskundigheid;
8.1.7. de Materialen en/of Diensten van de Leverancier geen Intellectuele
Eigendomsrechten van een derde schenden; en
8.1.8. dat de Diensten zullen worden verricht in overeenstemming met Goede
Praktijken binnen de Sector.
8.2. De Leverancier zal, voor zover mogelijk, het voordeel van enige garantie
die de Leverancier van een andere persoon of entiteit ontvangen heeft met
betrekking tot de Goederen en/of Diensten doorgeven aan Sharp.
9. DUUR
9.1. De Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en eindigt op de
Vervaldatum.
9.2. Als in een Overeenkomst geen vervaldatum wordt genoemd, eindigt de
Overeenkomst in overeenstemming met Voorwaarde 10.
10. BEËINDIGING
10.1. Elk der partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
beëindigen middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij bij een
wezenlijke schending van de Overeenkomst door de andere partij en, als de

schending voor herstel vatbaar is, de andere partij de schending niet binnen 30
dagen na die schriftelijke kennisgeving herstelt.
10.2. Elk der partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
beëindigen middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij als de
andere partij zijn bedrijf staakt (of dreigt te staken), failliet gaat of verklaard
wordt (of als er een aanvraag voor haar faillissement ingediend is of als zij een
besluit tot vereffening neemt), onder beheer gesteld wordt (of bewind over
haar wordt ingesteld), een curator over haar activa wordt benoemd, een
regeling voorstelt aan of een akkoord aangaat met personen aan wie zij geld
verschuldigd is of een insolventie-gerelateerde procedure aangaat (of voorstelt
aan te gaan) in enige jurisdictie die vergelijkbaar is met enige hiervoor
genoemde procedure.
10.3. Onverminderd zijn overige rechten kan Sharp de Overeenkomst te allen
tijde beëindigen door schriftelijke opzegging aan de Leverancier met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.
10.4. De keuze door een der partijen om de Overeenkomst te beëindigen
beperkt of tast het recht van die partij niet aan om enige ander haar ten dienste
staande rechtsmiddel of billijk middel in te stellen.
11. GEVOLGEN VAN BEËINDIGING
11.1. Na beëindiging van de Overeenkomst:
11.1.1. behoudt elk der partijen de opgebouwde rechten, verplichtingen of
verbintenissen voor zover deze zijn ontstaan voorafgaand aan het einde van
de Overeenkomst;
11.1.2. zullen de bepalingen van de Overeenkomst die expliciet of impliciet
bestemd zijn om ook bij of na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren
van kracht blijven, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de bepalingen
van Voorwaarde 7, 8, 11, 12, 14, 21 en 22.
11.1.3. dient iedere partij op de datum waarop de Overeenkomst eindigt
terstond alle Vertrouwelijke Informatie, gegevens of eigendommen van de
andere partij aan die andere partij te retourneren.
12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat Sharp ten dienste
staat is Sharp, indien Goederen en/of Diensten niet geleverd worden in
overeenstemming met de Overeenkomst of de Leverancier enige voorwaarde
van de Overeenkomst niet nakomt, gerechtigd (maar niet verplicht) om naar
keuze gebruik te maken van een of meerdere van de hierna genoemde
middelen ongeacht het feit of enig deel van de Goederen en/of Diensten door
Sharp aanvaard is:
12.1.1. de Goederen (geheel of gedeeltelijk) weigeren en retourneren aan de
Leverancier voor rekening en risico van de Leverancier op basis van een
volledige teruggave van enige betaling voor de Goederen die aldus
geretourneerd worden, welke teruggave onmiddellijk door de Leverancier dient
te worden voldaan;
12.1.2. naar keuze van Sharp, de Leverancier in de gelegenheid stellen om op
kosten van de Leverancier de discrepantie met betrekking tot de Goederen te
herstellen of de Diensten opnieuw uit te voeren (waar mogelijk) of
vervangende goederen te leveren en enig ander werk te verrichten dat nodig is
om ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden van de Overeenkomst wordt
voldaan;
12.1.3. weigeren om verdere leveringen van Goederen of Diensten te
aanvaarden, maar zonder enige aansprakelijkheid voor Sharp;
12.1.4. indien Goederen en/of Diensten (al naar gelang van toepassing) niet
voldoen aan Voorwaarde 3.1 of Voorwaarde 8.1, dient de Leverancier alle
kosten te betalen die verbonden zijn aan het herstel van enige discrepantie of
vervanging van de Goederen of het opnieuw leveren van de Diensten met
inbegrip van (zonder beperkt te zijn tot) de kosten van enige terugroepactie
(indien vereist), de kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn ter verkrijging van
vervangende diensten van een derde-leverancier en enige kosten die Sharp
aan zijn klanten moet betalen als gevolg van een tekortkoming van de
Leverancier krachtens deze Voorwaarde.
12.2. Noch Sharp, noch de Leverancier is gerechtigd tot uitsluiting of beperking
van enige aansprakelijkheid jegens de ander voor:
12.2.1. lichamelijk letsel of dood als gevolg van zijn nalatigheid (of nalatigheid
van zijn werknemers, agenten of aannemers) of als gevolg van door de
Leverancier geleverde gebrekkige Goederen;
12.2.2. schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden in
overeenstemming met Voorwaarde 7.3;
12.2.3. een schending van Voorwaarde 14 of Voorwaarde 15;
12.2.4. fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken; of
12.2.5. enig geval waarvoor uitsluiting of beperking niet is toegestaan bij de
wet.

12.3. Onderworpen aan Voorwaarde 12.2 is de totale aansprakelijkheid van
Sharp jegens de Leverancier voortvloeiend uit onrechtmatige daad,
contractuele verbintenis of waaruit dan ook beperkt tot de prijs die Sharp
krachtens de Overeenkomst verschuldigd is in de periode van 12 maanden
voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering.
12.4. Als Voorwaarde 12.1 van toepassing is, dient de Leverancier Sharp
terstond te voorzien van een schriftelijke toelichting onder opgave van de
redenen waarom de Goederen en/of Diensten niet in overeenstemming met
enige voorwaarde van de Overeenkomst geleverd zijn.
12.5. De Leverancier dient Sharp te allen tijde te vrijwaren en gevrijwaard te
houden tegen:
12.5.1. vorderingen, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven
(waaronder begrepen redelijke juridische kosten, inclusief proceskosten)
("Aansprakelijkheidskosten") als gevolg van letselschade of zaakschade
van Sharp, zijn werknemers, directeuren, aannemers of agenten die voortvloeit
uit enig (al dan niet onzorgvuldig) handelen of nalaten van de Leverancier of
zijn werknemers, agenten of vertegenwoordigers;
12.5.2. Aansprakelijkheidskosten die zich anderszins voordoen en Sharp
oploopt als gevolg van een schending of onzorgvuldige taakvervulling of
tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de Leverancier (of diens
werknemers, agenten of aannemers) van de Overeenkomst; of
12.5.3. vorderingen die door of namens of met betrekking tot enige persoon
die in dienstverband of anderszins werkzaam is voor de Leverancier,
waaronder begrepen, voor alle duidelijkheid, alle personen die in
dienstverband of anderszins werkzaam zijn bij een onderaannemer van de
Leverancier die aangewezen is in overeenstemming met Voorwaarde 18, met
betrekking tot de verstrekking van de Goederen en/of Diensten (de "Eiser"), of
deze zich nu voordoen gedurende de looptijd van de Overeenkomst of bij of na
beëindiging van de Overeenkomst, en in het bijzonder met inbegrip van (maar
niet beperkt tot) enige vordering door of namens een dergelijke Eiser
krachtens Richtlijn 2001/23/EG (behoud rechten werknemers bij overgang van
onderneming) en wetgeving die Richtlijn 2001/23/EG implementeert.
13. VERZEKERING
13.1. De Leverancier dient (voor eigen rekening) een verzekering af te sluiten
bij gerenommeerde verzekeraars die voldoende dekking biedt voor de
activiteiten van de Leverancier die krachtens de Overeenkomst uitgevoerd
worden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het volgende:
13.1.1. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering - niet minder dan €
12.000.000 per gebeurtenis;
13.1.2. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering - niet minder dan € 5.000.000
per gebeurtenis en niet minder dan € 13.000.000 in totaal op jaarbasis.
13.1.3. Productaansprakelijkheidsverzekering - niet minder van 3.500.000 per
gebeurtenis (ten aanzien van een Overeenkomst voor Goederen); en
13.1.4. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering - niet minder dan € 3.500.000
per gebeurtenis (ten aanzien van een Overeenkomst voor Diensten).
13.2. De Leverancier dient terstond op verzoek van Sharp schriftelijk bewijs te
verstrekken van dergelijke verzekeringen.
14. GEHEIMHOUDING
14.1. De Leverancier verplicht zich hierbij en komt met Sharp overeen dat hij
niet op enig moment op welke manier dan ook Vertrouwelijke Informatie zal
onthullen, mededelen, fotokopiëren, verveelvoudigen, gebruiken of
bekendmaken en ervoor te zorgen dat zijn werknemers, ondergeschikten of
agenten dit ook niet zullen doen (behoudens indien dit vereist is krachtens
toepasselijke wetgeving) en dat enige onthulling van dergelijke informatie aan
werknemers, ondergeschikten of agenten strikt op basis van noodzaak tot
kennisneming zal gebeuren.
15. WERK OP LOCATIE
15.1. Indien de Leverancier zich verplicht tot de installatie van materieel of
werk op een locatie van Sharp als onderdeel van de verstrekking van de
Goederen en/of Diensten, dient de Leverancier te voldoen aan de aan hem
gegeven aanwijzingen en aan het Beleid (dat op de locatie van toepassing is)
en procedures die op enig moment aan hem bekend worden gemaakt terwijl
de Leverancier of zijn personeel zich op de locatie bevinden.
16. INSPECTIE
16.1. De Leverancier verschaft Sharp en zijn werknemers of agenten tijdens
normale openingstijden toegang tot de locaties die verbonden zijn met de
levering van de Goederen en/of Diensten na redelijke voorafgaande
schriftelijke kennisgeving teneinde de wijze en nakoming van de verplichtingen
van de Leverancier krachtens de Overeenkomst te inspecteren, auditeren,
verifiëren, controleren, of testen, met dien verstande dat Sharp zich bij de
uitoefening van zijn recht krachtens deze Voorwaarde 16 redelijke

inspanningen zal getroosten om het bedrijf van de Leverancier niet te
verstoren.
16.2. Sharp is gerechtigd om na redelijke voorafgaande schriftelijke
kennisgeving tijdens normale openingsuren de boeken, documenten en
andere relevante informatie die Sharp redelijkerwijs verlangt (in welke tastbare
of niet-tastbare vorm dan ook) te (doen) inspecteren en heeft recht op gratis
kopieën of uittreksels daarvan.
17. KENNISGEVINGEN
17.1. Alle kennisgevingen dienen schriftelijk gedaan te worden en kunnen
persoonlijk bezorgd worden, aangetekend of per fax, gericht aan de ontvanger
op zijn plaats van vestiging of enig ander adres of faxnummer dat door de
andere partij schriftelijk is opgegeven aan de verzender. Kennisgevingen
worden geacht te zijn gedaan op de Werkdag volgend op de ontvangst door de
ontvanger van de kennisgeving.
18. ONDERAANNEMING & OVERDRACHT
18.1. De Leverancier mag zijn rechten of plichten krachtens de Overeenkomst
niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sharp in
onderaanneming geven, cederen of overdragen. Indien Sharp de Leverancier
toestaat om werk in onderaanneming te geven blijft de Leverancier
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van zijn
onderaannemers.
18.2. Sharp mag zijn rechten of plichten krachtens de Overeenkomst te allen
tijde in onderaanneming geven, cederen of overdragen.
19. OVERMACHT
19.1. Een partij is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van
haar verplichtingen als een dergelijke tekortkoming het gevolg is van een
natuurgebeuren (waaronder begrepen brand, overstroming, aardbeving, zware
storm, orkaan of andere natuurramp), oorlog, invasie, maatregelen van
buitenlandse vijanden, burgeroorlog, onvoorzienbare en onvoorspelbare
omstandigheden onafhankelijk van de wil van de betreffende partij die de
uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk. In die omstandigheden heeft
geen der partijen het recht om de Overeenkomst op grond van Voorwaarde 10
te beëindigen, behoudens indien de situatie van overmacht gedurende een
aaneengesloten periode van 30 dagen of een totale periode van 30 dagen in
een periode van 12 maanden voortduurt.
19.2. Als een partij zich beroept op overmacht als excuus voor de nietnakoming van haar verplichting moet deze partij bewijzen dat zij maatregelen
heeft genomen om de vertraging of schade veroorzaakt door voorzienbare
gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken, dat zij aan alle niet-verschoonde
verplichtingen substantieel heeft voldaan en dat de andere partij tijdig op de
hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid of het werkelijke optreden van de
gebeurtenis beschreven in deze Voorwaarde 19.
20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de Overeenkomst is het recht van het land waarin de Sharp entiteit die de
Goederen en/of Diensten koopt gevestigd is van toepassing en de partijen
komen overeen zich te onderwerpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de
rechters van de plaats waar die betreffende Sharp entiteit gevestigd is.
ALGEMEEN
21.1. Als enig deel van de Overeenkomst door een rechter of autoriteit geacht
wordt onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn, zal dat deel voor zover
nodig verwijderd worden uit de Overeenkomst; de overige delen van de
Overeenkomst blijven echter volledig van kracht.
21.2. Als op enig moment een partij een recht of middel in verband met enig
deel van de Overeenkomst niet uitoefent, kan dit niet beschouwd worden als
afstanddoening van dat recht of middel.
21.3. De Overeenkomst bevat alle voorwaarden die Sharp en de Leverancier
overeengekomen zijn met betrekking tot de Goederen en/of Diensten en
neemt de plaats in van alle eerdere schriftelijke of mondelinge
overeenkomsten of verklaringen tussen de partijen met betrekking tot de
verstrekking van de Goederen en/of Diensten. De Leverancier erkent dat hij
niet is afgegaan op enige garantie, verklaring, bewering of afspraak gedaan
door Sharp die niet is opgenomen in de Overeenkomst.
21.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Sharp omvat de
Overeenkomst niet impliciet een toezegging door Sharp om
uitsluitend/exclusief of voortdurend zaken te doen met de Leverancier.
Wijzigingen op deze Voorwaarden moeten door Sharp schriftelijk
overeengekomen worden.
21.5. Bij de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst dient
de Leverancier ervoor te zorgen dat zijn leidinggevenden, werknemers of
agenten geen financieel of ander voordeel aanbieden, beloven of geven aan
een werknemer, vertegenwoordiger of agent van Sharp of andere entiteit die
handelt namens Sharp met de bedoeling om die persoon over te halen enige

activiteit in verband met het bedrijf van de Leverancier of Sharp op
onbetamelijke wijze uit te voeren of die persoon te belonen voor de
onbetamelijke wijze van uitvoering van enige activiteit in verband met het
bedrijf van de Leverancier of Sharp.
21.6. Niets in de Overeenkomst is bedoeld of wordt geacht een partnerschap
of samenwerkingsverband van welke aard dan ook te vormen tussen de
partijen, noch om een partij voor welk doel dan ook als agent van de andere
partij aan te stellen.

