XYLEM INC. EN ZIJN NEVENVESTIGINGEN - Standaardinkoopvoorwaarden (Geldig vanaf 15/1/2015 REV2)
1.
Toepasselijke
bepalingen/Geldende
voorwaarden.
Onderhavige
standaardinkoopvoorwaarden van Xylem Inc. (de
'standaardvoorwaarden') zijn van toepassing op de
levering van producten ('producten') door de
leverancier ('leverancier') die zijn gekocht door de
koper (met inbegrip van zijn nevenvestigingen)
('koper'), gezamenlijk de partijen ('partijen')
genoemd. De koper gaat ermee akkoord dat hij de
producten en diensten alleen aankoopt als de
leverancier deze standaardvoorwaarden zonder
wijzigingen of toevoegingen heeft aanvaard. Tenzij
de koper hiertoe specifiek schriftelijke goedkeuring
heeft gegeven, zullen er geen bijkomende of andere
voorwaarden (behoudens bijkomende garanties
vanwege de leverancier) opgenomen in de offerte,
bevestiging, factuur of andere, deel gaan uitmaken
van de aankooporder ('order'), zelfs indien de koper
zou hebben nagelaten om specifiek bezwaar te
maken tegen deze voorwaarden. Deze voorwaarden
hebben voorrang op alle andere bepalingen tussen
de partijen. Indien de partijen een Corporate Supply
Agreement
ofwel
collectieve
leveringsovereenkomst ('CSA') sluiten, is de order
onderhevig aan de voorwaarden van deze CSA.

en de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes
('GAAP'). Voor zover dit wettelijk is toegestaan en
tenzij specifiek schriftelijk overeengekomen, erkent
de leverancier uitdrukkelijk dat de betalingstermijn
vijfenzeventig (75) dagen is, einde van de maand
('EOM').

2.
Aanvaarding van de order. Tenzij anders
is overeengekomen tussen de leverancier en de
koper, wordt de order geacht te zijn aanvaard bij de
schriftelijke bevestiging van de leverancier aan de
koper of bij de levering van de producten of
diensten vermeld in de order. Beide voornoemde
elementen vormen de bevestiging van de order van
de leverancier ('bevestiging van de order').

7.
Levering. Tenzij anders overeengekomen
tussen de partijen, gelden de DDP-bepalingen (Ship
To
location)
(Incoterms
2010)
als
leveringsvoorwaarden. De productieschema's en garanties van de koper ten aanzien van zijn klanten
zijn afhankelijk van de overeenkomst dat
leveringen van de producten of uitvoering van de
diensten die onder de order vallen, volgens het
vereiste leveringsschema worden uitgevoerd.
Daarom is tijd van essentieel belang. De producten
worden geleverd (verpakt en gemarkeerd) volgens
de specificaties van de koper of, indien afwezig, op
een door de leverancier commercieel in redelijkheid
gekozen wijze. De eigendom wordt overgedragen
met risico van verlies, overeenkomstig de
opgegeven Incoterm. Een gedeeltelijke levering,
een teveel aan levering, of een vroegere levering
dan afgesproken, vereisen de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de koper, en indien
deze geen goedkeuring geeft, worden deze
beschouwd als niet-conforme producten of
diensten, zoals hier is bepaald.

3.
Volgorde van voorrang. De bevestiging
van de order, tezamen met alle wijzigingen van
orders of instructies, vormen één contract (de
'overeenkomst'). In geval van tegenstrijdigheid
tussen de overeenkomstdocumenten, zullen deze in
de volgende volgorde worden toegepast: (1) de
order; (2) de CSA (indien van toepassing); (3) de
standaardvoorwaarden.
4.
Wijziging van een order. De koper kan te
allen tijde vragen om een order te wijzigen. Indien
deze wijzigingen leiden tot een verhoging of
vermindering van de kosten voor de leverancier of
tot een vertraging van de levering, zal de
leverancier de koper hiervan onmiddellijk op de
hoogte brengen. Indien de order reeds werd
bevestigd, komen de partijen tot een akkoord voor
een redelijke aanpassing van de order. Elke
verandering van producten door de leverancier
vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van de koper.
5.
Prijzen. De prijzen gelden zoals
schriftelijk tussen de partijen overeengekomen en
zijn vast.
6.
Facturatie/Betalingstermijnen/Belasting
en.
De leverancier factureert aan de koper bij levering
volgens de opgegeven Incoterm. De leverancier
biedt de facturen aan in controleerbare vorm, in
overeenstemming met de eisen van de koper en het
toepasselijke lokale dwingend recht van de partijen

Alle belastingen en heffingen in het land van de
koper in verband met de afsluiting of de uitvoering
van de order zijn ten laste van de koper. Indien de
leverancier onderworpen is aan voorheffing in het
land van de koper, is deze belasting echter ten laste
van de leverancier. De koper zal deze voorheffing
in mindering brengen op de verschuldigde lasten en
zal de voorheffing namens de leverancier aan de
verantwoordelijke overheidsinstantie betalen. De
koper legt een ontvangstbewijs voor de betaalde
voorheffing voor aan de leverancier. Indien er btw
wordt geheven, moet deze door de koper worden
betaald, tenzij anders is overeengekomen. In
verband met niet-conforme producten of diensten
(zoals in deze standaardvoorwaarden bepaald),
behoudt de koper zich het recht voor om het aan de
leverancier verschuldigde bedrag te verhalen of te
verrekenen of de betaling in te houden.

8.
Vertragingskosten
en
forfaitaire
schadevergoeding. Indien de leverancier de in de
order bepaalde leveringsdatum niet kan nakomen,
zal hij de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte
brengen en heeft de koper het recht om: (i) van de
leverancier alle door de koper bij het verkrijgen van
de producten redelijkerwijs opgelopen uitgaven
terug te vorderen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot premium(lucht)vracht, indien nodig als
gevolg van de vertraging van de leverancier, en met
inbegrip van de terugvordering van de kosten van
derden voor vervanging; en (ii) de koper kan naar
eigen goeddunken een forfaitaire schadevergoeding
eisen voor elke vertraging gelijk aan één (1%)
procent per begonnen week van de prijs van de
vertraagde producten of van de producten die door
de vertraging niet kunnen worden gebruikt, tot tien
(10%) procent van de prijs van de order, tenzij door
partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Het
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voorgaande is geen exclusief rechtsmiddel en de
koper zal alle andere wettelijk beschikbare en in
deze
overeenkomst
bepaalde
rechten
en
rechtsmiddelen hebben.
9.
Technische
gegevens/Eigendomsgegevens.
Tekeningen,
specificaties, foto's en andere technische gegevens
en productiegegevens of eigendomsgegevens die
door de koper worden vrijgegeven, blijven
eigendom van de koper, mogen niet aan derden
worden bekendgemaakt en moeten aan de koper
worden teruggegeven bij afronding van de order of
op verzoek. De leverancier zal deze informatie
alleen gebruiken voor de uitvoering door de
leverancier van de order voor de koper, en de
leverancier zal alle daaruit afgeleide informatie niet
zonder schriftelijke toestemming van de koper
direct of indirect gebruiken bij de uitvoering van de
diensten of de levering van producten voor een
andere klant. Indien de koper verlangt dat de
leverancier speciaal voor de koper producten
maakt, ontwikkelt of ontwerpt, gaat de leverancier
ermee akkoord dat de hieruit voortvloeiende
ontwerpen, tekeningen, blauwdrukken, plannen,
specificaties, data, bedrijfsinformatie of ander
gebruikt materiaal voor de ontwikkeling en het
ontwerp van deze producten eigendom zijn van de
koper, met inbegrip van alle daarin opgenomen
intellectuele-eigendomsrechten. De leverancier gaat
ermee akkoord dat deze resultaten, materialen en
rechten exclusief en zonder beperkingen door de
koper voor gelijk welk doel mogen worden
gebruikt.
10.
Gereedschap/Geleverd eigendom. Tenzij
anders schriftelijk overeengekomen, zijn en blijven
alle speciale verven, mallen, patronen, houders,
bevestigingen en alle andere werktuigen of
eigendommen die door de leverancier aan de koper
worden geleverd, of waarvoor de koper specifiek
heeft betaald voor gebruik bij uitvoering van de
order, eigendom van de koper. Dit alles zal worden
verwijderd, op instructie van de koper, en zal
uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van
de orders van de koper. De goede werking ervan
wordt
verzekerd
door
de
leverancier
overeenkomstig de industriële norm; het risico blijft
bij de leverancier en dient door de leverancier op
zijn kosten te worden verzekerd zolang de
genoemde zaken bij hem in bewaring zijn of onder
zijn controle staan voor een bedrag gelijk aan de
vervangingskosten, waarbij enig verlies aan de
koper zal moeten worden betaald. Op verzoek
worden aan de koper kopieën verstrekt van de
polissen of attesten van deze verzekering.
11.
Vertrouwelijkheid. Alle informatie die
door de koper wordt vrijgegeven, blijft eigendom
van de koper, mag niet aan derden worden
bekendgemaakt en moet aan de koper worden
teruggegeven bij afronding van de order of op
verzoek.
12.
Expliciete garanties. De leverancier
garandeert dat de producten of diensten (of beide)
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op alle vlakken overeenstemmen met de expliciete
garanties die door de leverancier aan de koper zijn
gemaakt, dat deze (i) vrij zijn van gebreken in de
eigendomstitel, het werk, de materialen, diensten,
de productie en/of het ontwerp, (ii) voldoen aan de
toepasselijke specificaties, tekening en kwaliteitsen prestatienormen, (iii) voldoen aan alle
overheidsvereisten die van toepassing kunnen zijn
op het ontwerp, de productie, de verkoop of
verdeling van de producten, (iv) nieuw en
ongebruikt zijn op de datum van levering en
geschikt voor de doeleinden waarvoor ze door de
koper zijn gekocht; en (v) de eventuele diensten
worden met de nodige vaardigheid en zorg
uitgevoerd in overeenstemming met de beste
praktijken in de sector en in overeenstemming met
alle op de diensten toepasselijke overheidsvereisten.
De aanvaarding, het gebruik of de betaling door de
koper van de producten of diensten vermindert
geenszins deze garantieverplichtingen van de
leverancier. De garantieperiode (i) voor producten
bedraagt vierentwintig (24) maanden vanaf de
leveringsdatum van de koper aan zijn klant, maar
niet meer dan dertig (30) maanden vanaf de
leveringsdatum van de leverancier aan de koper, en
(ii) voor diensten vierentwintig (24) maanden vanaf
de datum van aanvaarding ervan door de koper,
tenzij anders overeengekomen tussen de partijen en
uiteengezet op de voorzijde van de order.
Indien de producten of diensten niet conform zijn
met
voornoemde
garanties
('niet-conforme
producten of diensten'), gaat de leverancier, naar
keuze van de koper, akkoord met gelijk welk van
volgende rechtsmiddelen: (i) herstel of vervanging
van de niet-conforme producten of heruitvoering
van de niet-conforme diensten binnen 48 uur, of (ii)
uitgifte
van
een
creditnota
voor
het
overeenstemmende bedrag of terugbetaling van de
aankoopprijs, of (iii) uitoefening van gelijk welke
andere toepasselijke rechten of rechtsmiddelen, met
inbegrip van de aankoop van een vervangend
product of vervangende dienst. Als het product is
hersteld of vervangen of een dienst opnieuw is
uitgevoerd, gaat de garantieperiode opnieuw in. De
leverancier dient ook de koper te betalen of te
vergoeden voor alle kosten van defecte producten,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (directe en
indirecte) arbeid en materialen, (i) alle nietconforme producten teruggeven, opslaan of
wegdoen, (ii) alle niet-conforme producten,
ongeacht waar zij zich bevinden, inspecteren,
evalueren en/of demonteren, (iii) het vervangend
product vervoeren en installeren, (iv) het nietconforme product herstellen en herwerken als de
leverancier dit niet kan herstellen of vervangen om
aan de tijds- en kwantiteitsvereisten van de koper te
voldoen, (v) waarde verhogende activiteiten
uitvoeren vóór ontdekking van het defect/de nietconformiteit, (vi) een administratieve vergoeding
gelijk aan driehonderd USD ($300) per
schadegeval. Voormelde rechtsmiddelen zijn
cumulatief en sluiten geen andere bestaande rechten
en rechtsmiddelen uit.

of indirect), en hun respectieve rechtsopvolgers en
-verkrijgenden te verdedigen, te vrijwaren en te
vergoeden, voor en tegen alle eisen,
aansprakelijkheid, verlies, schade en uitgaven
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot
advocatenkosten) als gevolg van of in verband met
aanspraken of vorderingen van derden voor
persoonlijk letsel of overlijden, eigendomsschade
of economisch verlies, waarvan wordt beweerd dat
deze zijn veroorzaakt door of door toedoen van (i)
gelijk welk van de door de leverancier geleverde
producten, ongeacht of deze aanspraak of
vordering voortvloeit uit een onrechtmatige daad,
nalatigheid,
contract,
garantie,
strikte
aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of
alle andere wettelijke of billijke theorieën, en/of
(ii) de uitvoering van een dienst of werk door de
leverancier of zijn werknemers, agenten,
vertegenwoordigers en onderaannemers op de
terreinen van de koper of diens klanten of het
gebruik van de eigendom van de koper of van
gelijk welke klant van de koper. Deze verplichting
tot schadevergoeding is van toepassing voor zover
dit de schuld is van de leverancier (zijn
werknemers, agenten, vertegenwoordigers en
onderaannemers) en ongeacht of zowel de
leverancier als de koper nalatig of op andere wijze
in gebreke is geweest.
14.
Intellectuele-eigendomsgarantie.
De
leverancier garandeert dat het gebruik of de
wederverkoop door de koper en zijn klanten van de
producten geen inbreuk maakt op het octrooi-,
auteurs-, ontwerp-, handelsmerk- of gelijkaardig
recht. De leverancier zal de koper, zijn
rechtsopvolgers en -verkrijgers en zijn klanten
(direct of indirect) verdedigen, vrijwaren en
vergoeden voor en tegen alle verliezen, schade en
uitgaven van gelijk welke aard (met inbegrip van
advocaten- en andere beroepskosten) die zij, of een
van hen, als gevolg van een contractbreuk kunnen
oplopen, behalve wanneer deze vergoeding niet van
toepassing is als de inbreuk of schending
voortvloeit uit of gebaseerd is op naleving door de
leverancier van bepaalde eisen van de koper die
verschillen van de standaardspecificaties van de
leverancier voor het product. Na schriftelijke
kennisgeving zal de leverancier op zijn kosten het
verweer op zich nemen van elke rechtszaak of
procedure en de koper vrijwaren van alle hieruit
voortvloeiende onkosten, verliezen en schade.
Bovendien kan de koper, indien er tegen de koper
een inbreukprocedure wordt gestart, zonder afbreuk
van zijn rechten onder deze overeenkomst ook naar
eigen goeddunken en op kosten en risico van de
leverancier verzoeken dat de leverancier (i) voor de
koper het recht verschaft om het (de) product(en)
verder te gebruiken of door te verkopen of de
resultaten van de dienst te gebruiken, (ii) de
producten of de resultaten van de dienst wijzigt
zodat deze geen inbreuk meer maakt of (iii) de
producten vervangt of de diensten opnieuw uitvoert
zodat deze geen inbreuk meer maken, dit steeds op
voorwaarde dat de gewijzigde of vervangen
producten of diensten geen afbreuk doen aan de
overeengekomen functionaliteit.
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betalen bedrag kan worden toegewezen of
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de koper. De koper kan zijn
rechten, voordelen, taken of verplichtingen
overeenkomstig de order zonder goedkeuring, en
uitsluitend voor geldtransacties, aan zijn directe of
indirecte moeder- of dochterondernemingen,
nevenvestigingen of rechtsopvolgers of aan een
derde partij overdragen. In dat geval lopen de
verplichtingen van de koper af. De leverancier gaat
ermee akkoord dat hij de levering van voltooide of
nagenoeg voltooide zaken of voor de order vereiste
diensten niet in onderaanneming zal laten
uitvoeren, noch de uitvoering of technische functie
of testfunctie of voor de order vereiste diensten in
onderaanneming zal laten uitvoeren, zonder de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
koper.
16.
Verklaring van eerlijk werk. In de
uitvoering van zijn verplichtingen onder dit order,
verklaart de leverancier dat hij geen gebruik zal
maken van kinderarbeid zoals bepaald door de
lokale wetgeving, noch van gedwongen of
verplichte arbeid, dat hij geen arbeidskrachten
fysiek zal misbruiken en dat hij de rechten van de
werknemers in hun keuze of zij door derden willen
worden vertegenwoordigd en collectief te
onderhandelen overeenkomstig het plaatselijk recht
zal eerbiedigen. Bovendien zal de leverancier
voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving
inzake lonen en vergoedingen, werkuren en
overuren, gezondheid, veiligheid en milieu. De
leverancier gaat er verder mee akkoord dat hij op
verzoek van de koper tot diens tevredenheid zal
aantonen dat hij aan alle in deze paragraaf vermelde
vereisten heeft voldaan.
Indien van toepassing zullen federale aannemers
en onderaannemers in de Verenigde Staten
voldoen aan de vereisten van 41 CFR 60-1.4(a),
60-300.5(a) en 60-741.5(a). Deze regelgeving
verbiedt discriminatie van gekwalificeerde
personen op basis van hun status als beschermde
veteranen of personen met een handicap, en
verbiedt discriminatie van alle personen op basis
van hun ras, kleur, religie, geslacht, seksuele
geaardheid, genderidentiteit of nationale
afkomst. Bovendien vereist deze regelgeving dat
verzekerde hoofdaannemers en onderaannemers
actieve maatregelen nemen om personen aan te
nemen en in hun werk te bevorderen zonder enig
onderscheid op basis van ras, kleur, religie,
geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit,
nationale afkomst, beschermde veteranenstatus
of handicap. Voor zover van toepassing gaan de
partijen ermee akkoord om te voldoen aan de
vereisten van Executive Order 13496 (29 CFR
Part 471, Appendix A tot Subpart A), met
betrekking tot de kennisgeving van de rechten
van werknemers onder de Amerikaanse federale
arbeidswetgeving.

17.
Verzekering. Er dient een verzekering te
worden
afgesloten
voor
de
wettelijke
aansprakelijkheid, met inbegrip van uitgevoerde
i.v.m.
producten,
contractuele
Toewijzing en onderaanneming. Noch de activiteiten
13.
Schadevergoeding. De leverancier gaat 15.
derdenaansprakelijkheid,
lichamelijk
letsel en
ermee akkoord om de koper en zijn klanten (direct order noch het in dit verband verschuldigde of te
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materiële schade, en een autoverzekering
(lichamelijk letsel en materiële schade), telkens met
een minimum van twee miljoen USD (2.000.000
USD) per schadegeval, tenzij een hogere limiet in
de order wordt vermeld. Indien de order diensten
omvat die op de terreinen van de koper moeten
worden uitgevoerd, zal de leverancier het bewijs
bijhouden en leveren van een statutaire
werknemersvergoeding
of
gelijkwaardige
verzekering in overeenstemming met de wetgeving
van de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, met
inbegrip van de werkgeversaansprakelijkheid
beperkt tot 1 miljoen dollar (1.000.000 USD), tenzij
een hogere limiet in de order wordt vermeld.
18.
Kwaliteitscontrole. De leverancier voert
voortdurende kwaliteitscontroletests uit om te
verzekeren dat de producten voldoen aan de
technische specificaties of de specificaties van de
koper, de schriftelijk overeengekomen of bij wet- of
regelgeving bepaalde vereisten, met inbegrip van de
voedingsen
geneesmiddelenwetgeving,
onderhavige standaardvoorwaarden of de order.
Alle nodige controles dienen vóór verzending te
worden uitgevoerd. De koper zal steeds vóór
verzending en tijdens de werkuren van de
leverancier, het recht hebben om op zijn kosten en
na redelijke voorafgaande kennisgeving, op de
productieplaats van de producten na te gaan of de
leverancier aan alle voornoemde vereisten heeft
voldaan. De leverancier draagt er zorg voor dat de
rechten van de koper in dit verband in de eventuele
contracten van de leverancier met onderaannemers
zijn opgenomen, om de koper in staat te stellen om
hetzelfde
met
de
onderaannemers
te
verwezenlijken. De koper is niet verplicht om een
inspectie bij binnenkomst van de geleverde
producten of van uitgevoerde diensten te houden.
De leverancier hanteert bij de uitvoering van een
order steeds de ISO9001:2008-norm of een
gelijkwaardige, door de koper goedgekeurde norm.

waardoor de uitvoering van deze overeenkomst
door partijen moet worden gestopt of onderbroken,
zal de uitvoering worden ontzien gedurende de
periode van onuitvoerbaarheid, zonder enige
aansprakelijkheid, op voorwaarde dat de partij die
zijn verplichtingen van deze overeenkomst niet kan
uitvoeren, onmiddellijk nadat hij op de hoogte was
van het begin van de onverschuldigde vertraging,
de andere partij van deze vertraging, de reden ervan
en de vermoedelijke duur en gevolgen ervan op de
hoogte heeft gebracht. De aldus ontziene partij zal
alle mogelijke inspanningen doen om de reden van
de vertraging, onderbreking of stopzetting weg te
nemen en de uitvoering van zijn verplichtingen met
de minst mogelijke vertraging te hernemen. Indien
de periode van onuitvoerbaarheid langer duurt dan
drie (3) maanden, kan de andere partij, ondanks de
andere
opzeggingsbepalingen
van
deze
voorwaarden, de order opzeggen na een
voorafgaande schriftelijke kennisgeving van vijftien
(15) dagen aan de aldus ontziene partij.

21.
Opzegging. De koper heeft het recht om de
order of de CSA (indien van toepassing) volledig of
gedeeltelijk en zonder reden op te zeggen na een
kennisgeving van zestig (60) dagen. De
aansprakelijkheid van de koper wegens opzegging
zonder reden is beperkt tot de werkelijke kosten van
de leverancier voor zijn werk en materiaal,
uitsluitend met betrekking tot de order en in
overeenstemming
met
de
eventueel
overeengekomen aankoopverbintenissen van de
koper voor grondstoffen, werk in uitvoering en
geleverde productmaterialen die reeds zijn
uitgegeven wanneer de leverancier het bericht van
opzegging ontvangt. Indien de leverancier vóór de
levering insolvent wordt of failliet gaat, of er een
faillissements- of insolventieprocedure is ingezet
door of tegen de leverancier, of de leverancier
anders geacht wordt failliet of insolvent te zijn, kan
de koper de order of de eventuele CSA
onmiddellijk opzeggen door een schriftelijke
19.
Productinhoud. De leverancier gaat kennisgeving aan de leverancier te zenden.
ermee akkoord om aan de koper de vereiste
productinhoud te verstrekken om te voldoen aan de Onverminderd andere bepalingen in deze
productrapportageverplichtingen van de koper overeenkomst, kan de koper deze order of de
evenals aan de rapportageverplichtingen van de eventuele CSA volledig of gedeeltelijk opzeggen,
klant van de koper in elk door de wet- en met onmiddellijke ingang vanaf de schriftelijke
regelgeving vereist geval, met inbegrip van, maar kennisgeving aan de leverancier, als de leverancier
niet beperkt tot 'conflictmineralen'. De leverancier zijn verplichtingen overtreedt, zonder enig herstel
verklaart dat hij volledig voldoet aan het 3TG- binnen dertig (30) dagen of binnen een andere door
conflictmineraalbeleid van de koper, beschikbaar partijen overeengekomen periode, na ontvangst
op
[http://www.xyleminc.com/en- door de leverancier van een kennisgeving van de
us/sustainability/governance-andovertreding vanwege de koper. Bij opzegging
ethics/Pages/default.aspx].
wegens contractbreuk door de leverancier kan de
koper alle wettelijke rechtsmiddelen tegen de
De leverancier voldoet aan alle wet- en regelgeving leverancier aanwenden. Tenzij anders voorzien,
met betrekking tot productinhoud van toepassing op blijven bij voortijdige opzegging om gelijk welke
de verkoop van de hieronder verkochte goederen, reden, de rechten en plichten van de partijen die
en de koper zal de leverancier op de hoogte brengen onder deze overeenkomst zijn ontstaan of zijn
van de landen waar de goederen zullen worden opgelopen, ook na de opzegging van kracht.
verkocht.
22.
Geschillen, toepasselijk recht. Deze
20. Overmacht. In geval van oorlog, brand, overeenkomst wordt beheerst door de wetgeving
explosie,
overstroming,
staking,
oproer, van het rechtsgebied waarin de koper is gevestigd,
overheidsmaatregel, terroristische daad, overmacht, zonder rekening te houden met de conflictregels.
natuurramp of andere gebeurtenis buiten de Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
redelijke controle van de koper of de leverancier, Internationale Koopovereenkomsten, voor zover dit
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geacht wordt van toepassing te zijn, is niet van
toepassing op deze order.
23.
Scheidbaarheid. Indien een bepaling in
deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar
wordt bevonden, blijft de rest van de overeenkomst
volledig van kracht.
24.
Afstandsverklaring. Indien één der partijen
nalaat om aan te dringen op de uitvoering van de
hier vermelde standaardvoorwaarden of de
uitoefening van een recht of voorrecht of de
afstandsverklaring van enige contractbreuk, geldt
dit niet als afstandsverklaring van enig hierin
opgenomen bepaling, voorwaarde, recht of
voorrecht.
25.
Naleving. De leverancier is verplicht om
zich te houden aan alle wet- en regelgeving die op
hem en op de zakelijke relatie met de koper van
toepassing is. Indien zich een schending voordoet,
heeft de koper het recht om onmiddellijk alle orders
en/of transacties met de leverancier op te zeggen of
te beëindigen. De leverancier gaat ermee akkoord
om zich te houden aan de Gedragscode van de
koper en de Leveranciersgedragscode van de koper,
beschikbaar op [http://www.xyleminc.com/enus/sustainability/governance-andethics/Pages/default.aspx].
26.
Uitvoer. Regelgeving. De leverancier gaat
akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke weten regelgeving, ook met betrekking tot de uitvoer
en wederuitvoer van technische gegevens en
producten. De leverancier verstrekt, op eigen
kosten, aan de koper informatie, documentatie en
elektronische transactiegegevens in verband met de
geleverde producten of diensten die de koper nodig
heeft om te voldoen aan zijn verplichtingen
tegenover zijn klanten, de vereisten inzake
herkomstaanduiding of -etikettering en certificering
of lokale inhoudsrapportagevereisten, of om de
koper in staat te stellen om een preferentiële
rechtenbehandeling te eisen voor producten die in
aanmerking komen voor toepasselijke preferentiële
handelsregelingen.
27.
Rechtsopvolgers en -verkrijgenden. De
order en onderhavige standaardvoorwaarden zijn
bindend voor de partijen en hun rechtsopvolgers en
-verkrijgers. Indien de koper of de leverancier met
een andere entiteit is gefuseerd, wordt de wettelijke
opvolger van de gefuseerde partij automatisch partij
in dit contract en heeft hij dezelfde rechten en
plichten als zijn voorganger onder dit contract. De
leverancier gaat ermee akkoord en verzekert dat hij
de koper zo snel mogelijk in kennis zal stellen
zodra hij weet heeft van enige materiële wijziging
in de controle van het bedrijf van de leverancier of
indien de leverancier zijn activiteiten stopzet of
dreigt stop te zetten, maar de kennisgeving mag in
geen geval meer dan achtenveertig (48) uur na een
controleoverdracht plaatsvinden.
28.
Titels. De hier opgenomen afdelingstitels
zijn alleen bedoeld als verwijzing en hebben op
geen enkele wijze invloed op de betekenis of
interpretatie van deze standaardvoorwaarden.

