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Article 1 Definitions 
1.1 In these Terms: 
a) “Confidential Information” means any and all information, whether disclosed verbally, 
digitally, visually, in writing or otherwise, prior of after the date of the Order and whether or 
not marked ‘Confidential’ or the like, such as without limitation drawings, sketches, 
specifications, engineering data, calculations, data sheets, models, reports, advices, including 
information relating to existing or proposed future business, inventions, solutions, operations 
or developments, technology, intellectual property, patents, copyrights, trademarks and 
financial information.  
b) “Goods” means any goods ordered by Vekoma or supplied or to be supplied under the 
Order, including any tooling and documentation; 
c) “Order” means any order, request or contract issued from Vekoma to Supplier including 
the Terms and any other documents referred to; 
d) “Party” means Supplier or Vekoma as the context requires and the term “Parties” refers 
to Supplier and Vekoma collectively; 
e) “Supplier” means the Party engaged by Vekoma for the Work and denoted as such in 
the Order; 
f) “Supplier Group” means individually and/or collectively Supplier, including its partners, 
parents, affiliates, agents, representatives, suppliers and (sub)contractors of any tier of 
Supplier and their respective employees, servants, officers and directors, and all their 
successors and subrogees; 
g) “Terms” means these General Terms and Conditions of Purchase; 
h) “Third Party” means any party that is not a member of Vekoma Group or Supplier Group; 
i) “Vekoma” means the respective Vekoma entity set out in the Order; 
j) “Vekoma Group” means individually and/or collectively Vekoma , including its partners, 
parents, subsidiaries and affiliates, agents, representatives, other (sub)contractors of any tier 
of Vekoma (excluding any member of Supplier Group) and their respective employees, 
servants, officers and directors successors and all their subrogees; 
k) “Work” means the performance of any work by Supplier Group in connection with and 
Order, including the supply of Goods or the provision of services or deliverables. 
 
Article 2 Applicability 
2.1 These Terms govern any Orders, applications, offers, quotations, assignments, order 
confirmations, agreements and other legal acts in respect of any Work to be performed. 
2.2 Any derogations or deviations from and/or additions to these Terms shall not apply 
unless explicitly confirmed by Vekoma in writing to the Supplier. 
2.3 Any general terms and conditions of Supplier, however they may be named, do 
explicitly not apply. 
2.4 If there is a difference in meaning between the English-language version of the Terms 
and the translation of these Terms into another language, the English-language version shall 
prevail.  
 
Article 3 Offers, Orders and Changes 
3.1 Any offers or quotations of Supplier are irrevocable, unless explicitly provided in such 
offer or quotation that it is free of engagement. 
3.2 The Order will only be concluded if Vekoma has explicitly accepted an assignment, 
offer or quotation from Supplier in writing or that Vekoma has sent a written confirmation in 
that respect.  
3.3 In these Terms, “written” or “in writing” is taken to any form of communication via 
post, e-mail or fax. 
3.4 The price agreed upon shall be fixed, binding, include transportation, proper 
packaging of the Goods and any other costs or levies imposed by third parties or otherwise.  
3.5 Vekoma may instruct to implement any change to an Order and Supplier shall 
implement such change with immediate effect. Any consequences of such change are 
discussed by Parties in good faith (including increase or decrease of agreed prices), but 
Supplier agrees to implement such changes also if no agreement was yet reached on the 
consequences of the change. 
  
Article 4 Tax 
4.1 The price agreed for an Order excludes any VAT directly charged on the Order but 
includes any other direct or indirect taxes (including withholding taxes), charges, levies, 
imposts or duties incurred in connection with the Work.  
4.2 Supplier is responsible to issue an invoice that meets all formal invoice requirements 
and (if applicable) to account for the VAT due on the invoice. 
4.3 If applicable, Supplier shall be responsible for complying with all customs regulations 
relating to the Order and the Work. Supplier shall maintain records and provide 
documentation as may be required to satisfy customs authorities as to the usage, disposal or 
re-export of equipment or materials provided for the Work. In the event of failure of Supplier 
to comply with this Article 4.3, Supplier shall be liable for and shall hold harmless Vekoma 
from any resulting fines, penalties, costs or any loss. 
4.4 If the Dutch Wet Ketenaansprakelijkheid/ Inlenersaansprakelijkheid (sequential 
liability for subcontractors taxes and social security) applies, notwithstanding any other 
clause in these Terms, Vekoma has the right to pay a part of the invoice of Supplier in respect 
of the Work and for which Vekoma bears joint and several liability pursuant to the Wet 
Ketenaansprakelijkheid/ Inlenersaansprakelijkheid, by crediting the amounts concerned to 
Supplier’s blocked G-account within the meaning of the Wet Ketenaansprakelijkheid/ 

Inlenersaansprakelijkheid in accordance with the conditions attached to the use of such G-
account. If Supplier does not have such G-account yet, Vekoma may suspend any payment 
obligations in respect of an Order until such G-account is in place. At its sole discretion, 
Vekoma can determine the applicable percentage of any payment due to Supplier that will 
be credited to Supplier’s blocked G-account. 
4.5 If Supplier is a self-employed person with no employees, Vekoma and Supplier may 
impose additional requirements to avoid that an employment contract  for payroll levies 
(wage tax and social security contributions) is created (including a contract qualified by the 
tax authorities for such work) or decide to process the remuneration through the salary 
administration including applying the mandatory withholdings. If the first sentence of this 
Article 4.5 applies, Supplier shall not execute any Work and is not entitled to payment for any 
Work performed until those requirements referred therein are met.   
 
Article 5 Packaging and Transportation 
The Supplier shall pack and secure the Goods and, if applicable, auxiliary equipment provided 
or ordered by Vekoma at its expense (unless agreed upon otherwise in writing by both 
parties), in such a manner that these will reach their destiny in good order and condition 
when using the normal means of conveyance. Any and all requirements made by Vekoma 
with regard to the packaging and security (including any instructions in the Order), shall be 
observed by the Supplier. Packaging must be in accordance with Vekoma’s packing 
instructions and the applicable statutory laws, rules and regulations. 
 
Article 6 Delivery and Term 
6.1 The Goods shall be delivered in the manner and at the place and time as specified in 
the Order, or, in case no Incoterm or place of delivery is specified in the Order, DDP, in 
accordance with the Incoterms edition in force at the date the Order was entered into, to 
Vekoma’s premises in Vlodrop, the Netherlands (further to be called “Delivery”). Delivery 
includes the supply of any related ancillary materials and any related documentation. In case 
another Incoterm is specified in the Order, such delivery term shall be interpreted in 
accordance with the respective Incoterms that apply at the date the Order is entered into.   
6.2 The agreed date(s) of Delivery shall be firm and final and the Supplier shall 
automatically be in default if it exceeds (an) agreed date(s) in respect of all or part of the 
Delivery. The expiry of the date(s) of Delivery shall at all times be sufficient justification for 
Vekoma to terminate (“ontbinden” to Dutch law) the Order wholly or in part, and to have 
said Order carried out by a third party at the Supplier's expense, all this without any judicial 
intervention and without prejudice to Vekoma’s further rights.  
6.3 If Supplier foresees or circumstances arise that Supplier will not be able to comply 
with its obligations or will not be able to do so properly and in a timely manner, it must 
immediately notify Vekoma in writing to that respect, stating the actual circumstances that 
impede timely or proper compliance. This provision also applies in the event that the cause 
is attributable to Vekoma. 
6.4 In the event that Supplier fails to provide Vekoma with the notification (as stipulated 
in Article 6.3), Supplier will forfeit all rights that Supplier would have been able to invoke in 
connection with the circumstances referred to in Article 6.3. This provision also applies in the 
event that Vekoma was aware or should have been aware of the circumstances in question.  
6.5 Delivery is only deemed to have been completed at the time at which Delivery of the 
Goods has been accepted by or on behalf of Vekoma. 
 
Article 7 Guarantee  
7.1 The Supplier shall guarantee that the Work is: 
i) complete  
ii) fit for the intended purpose;  
iii) new and in conformity with the specifications and requirements of the Order;  
iv) at least fulfils the statutory requirements and the governmental provisions prevailing in 
the Netherlands and additional requirements that apply on the location where the Goods will 
be used or installed;  
v) of good quality and free from any defects in design (unless the design is provided by 
Vekoma), materials or workmanship; and  
vi) exempt from any restricted rights including rights of retention.  
7.2 Unless otherwise expressly agreed, a Guarantee period of twenty-four (24) months 
applies from the date the Work is delivered by Vekoma to its client and brought into 
operation by Vekoma’s client (“Guarantee Period”).  
7.3 Any deviation from the standards set in Article 7.1 within the Guarantee Period shall 
be remedied by Supplier for its own risk and account. The Supplier shall undertake to carry 
out the remedial work immediately but at least within the period set by Vekoma, by repairing 
or replacing the defective Work or parts thereof, at the option of Vekoma. 
7.4 If Supplier fails to remedy the defect properly, fails to do so within the period set by 
Vekoma or in case of urgency, Vekoma shall have the right to carry out all that is necessary 
or have said activities carried out by third parties at the expense and risk of the Supplier. 
Vekoma shall inform Supplier without undue delay. 
7.5 For the avoidance of doubt, any defects or non-conformities in the Work or Goods 
that occur or are detected prior to the date that the Guarantee Period commences, shall 
immediately be remedied by Supplier for its own account.   
7.6 The provisions of this Article 7 are without prejudice to any other rights of Vekoma at 
law.  
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Article 8 Inspection, Examination and Testing 
8.1 Vekoma shall have the right at all times to inspect, examine or test the Work (or to 
have it inspected or examined or tested) and to carry out progress control. Facilities at 
Supplier’s or its subcontractors’ worksite reasonably required by Vekoma to execute the 
activities in the foregoing sentence shall be provided by Supplier free of charge.   
8.2 Vekoma may reject any part of the Work that is not in conformity with the 
requirements of the Order. In case of such rejection, Vekoma shall inform the Supplier, 
stating the reasons for the rejection. Supplier shall then immediately remedy the defect or 
deficiency at its own expense within the period set by Vekoma. In case Supplier fails to 
remedy such defect or deficiency or if circumstances reasonably indicate that Supplier will 
not remedy such defect or deficiency within the period set by Vekoma, Vekoma may carry or 
have carried out by such remedial work at the expense and risk of Supplier, including but not 
limited to any disassembly, building in, transportation and the like. 
8.3 Receipt of deliverables, approval thereof, payment, inspection or failure to inspect by 
Vekoma shall not release the Supplier of any warranty or liability in connection with the 
Work. Any inspections, tests, trials, receipt, acceptance or payment of the Work or parts 
thereof shall not be regarded as acceptance or conformity of the Work as if they are supplied 
in accordance with the Order. 
 
Article 9 Title and Risk  
9.1 From the time the Work (including any tooling ordered by Vekoma) is first identifiable 
as such, title to the Work and any Goods and materials for use, incorporation or processing 
into the Work shall vest in Vekoma, whether or not the Goods or materials have been made 
available to Vekoma prior to incorporation, processing or use. Supplier shall warrant that the 
aforementioned Goods and materials shall be free from any liens, pledges, rights of retention, 
encumbrances or any other rights. Vekoma is at all times entitled to claim, mark, take 
possession of and safeguard the Work, irrespective of payment and any rights of retention or 
suspension of Supplier or termination of the Order.  
9.2 The Work,  any Goods and materials destined from or for Vekoma shall be clearly 
marked as Vekoma’s property and, when at Supplier’s site, stored separately.  
9.3 The risk of damage to or loss of the Goods transfers to Vekoma upon Delivery and 
Supplier indemnifies Vekoma for any damages to or loss of the Goods that occur prior to 
Delivery. 
9.4 In respect of any goods, materials, tools or other equipment made available or 
ordered by or on behalf of Vekoma or any third party (“Vekoma Supplied Materials”) may 
only be used for execution of an Order or as directed otherwise by Vekoma. Supplier shall be 
liable to Vekoma for any loss of or damage to such Vekoma Supplied Materials during the 
time that any member of Supplier Group has care and custody of such Vekoma Supplied 
Materials. 
9.5 Supplier shall fully cooperate with Vekoma should Vekoma wish to vest any liens, 
encumbrances or other such rights on the Work. 
 
Article 10 Invoice and Payment 
Any invoices are provided to Vekoma in accordance with the invoicing instructions as 
specified in the Order. Unless agreed otherwise, payment shall take place within sixty (60) 
days after completion and acceptance of the Work and receipt of a correct invoice.  
 
Article 11 Settlement 
Vekoma is entitled to settle any claims owing by the Supplier or any of its subsidiaries or 
affiliates within the Supplier group of companies with claims owing by Vekoma and by other 
companies part of the Vekoma group of companies.  
 
Article 12 Indemnity, Liability and Insurance 
12.1 Supplier shall defend, indemnify and hold harmless any member of the Vekoma 
Group for damages or losses, regardless of whether any such damage or loss is due to the 
negligence (including active, passive, sole, joint, concurrent negligence) of any or more 
member(s) of the Vekoma Group with regard to: i) the illness, injury or death of Supplier 
Group’s own personnel; ii) any of Supplier Group’s own property, equipment, materials and 
any other items whether owned, hired, leased, chartered, etc. regardless of possession or 
control by the indemnitee. 
12.2 Neither Party shall be liable to the other for any indirect or consequential damages or 
any direct or indirect loss of profit, loss of product or production, loss of contracts and loss of 
reputation or goodwill arising or alleged to arise out of either Party's failure properly to carry 
out its obligations under the Order, or arising out of the laws of tort or any statutory breach 
of either Party. Each Party shall indemnify, defend and hold harmless the other Party and 
members of its respective Group (depending on the context, either Vekoma Group or 
Supplier Group) accordingly. This Article 12.2 shall however not apply to Party’s respective 
obligations under Article 13 (Intellectual Property Rights), Article 14 (Confidentiality) and 
Article 15 (Statutory Provisions). 
12.3 The Supplier shall indemnify and hold harmless Vekoma fully against any and all third 
party claims in connection with the Goods or the Work, including the auxiliary equipment 
used in the execution of the Order, or because of acts or failure to act by a member of the 
Supplier Group, its employees or other persons associated by it in the execution of the Work. 
12.4 As a minimum Supplier shall maintain in full force and effect the following insurances, 
with worldwide cover (including US & Canada):  

a) Third party liability insurance (including product liability) with a limit of EUR 10 million 
per event, covering property damage and personal injury. Such cover includes contractual 
liability.  
b) Employer’s liability & workers’ compensation insurance, as a minimum covering the local 
requirements in the territory where the Work will be performed.  
c) In case Supplier designs any part of the Work: Professional liability insurance with a limit 
of EUR 2.5 million per event.  
d) If the Work includes physical construction: Construction All Risk-insurance for the 
replacement value of the Work up to completion of the Work. 
f) If the Work includes transportation of any Goods: transport insurance covering the full 
value of the Goods  transported. 
12.5 Vekoma Group shall be co-insured under the insurances under Article 12.4 above and 
Supplier shall obtain a waiver of subrogation for the benefit of the Vekoma Group.  Upon first 
request Supplier shall provide a copy of the respective insurance policy.  
 
Article 13 Intellectual Property Rights 
13.1 Any concept, design or (other) intellectual property rights, including but not limited 
to any patents, copyrights, database rights, design rights, know-how, models, trademarks and 
trade secrets or rights in Confidential Information, whenever and however arising, for their 
full term and including any applications divisions, reissues, re-examinations, continuations, 
continuations-in-part and renewals thereof (“Intellectual Property Rights”), arising from the 
Work shall vest solely with Vekoma. Supplier shall provide all reasonable assistance in 
assigning such rights to Vekoma. Parties agree that nothing in these Terms shall be deemed 
to grant Supplier any license or any other rights to any current or future intellectual property 
rights of Vekoma. 
13.2 If Supplier incorporates Intellectual Property Rights in the Work that were developed 
outside the scope of the Work, it hereby grants Vekoma an irrevocable, perpetual, 
worldwide, non-exclusive and transferable license to use these Intellectual Property Rights 
without any limitation. 
13.3 Supplier is responsible for ensuring that the Work does not infringe any Intellectual 
Property Rights of Third Parties. Supplier shall indemnify and hold harmless Vekoma Group 
and its clients against any and all such claims and costs which may be made against Vekoma 
Group or its clients, including but not limited to legal fees in defending such claims.  
13.4 If the supply of software is part of the Work (whether or not already incorporated or 
purchased), use of open source software licenses for any part of the software code is 
prohibited, unless prior approval is granted for each case.   
 
Article 14 Confidentiality 
14.1 Supplier shall keep all Confidential Information of Vekoma strictly confidential and 
shall use such Confidential Information only for the execution of the Work. Supplier may 
disclose the Confidential Information, as necessary, only to its employees who may 
reasonably need to know the Confidential Information for the execution of the Work, 
provided such employees are bound to an undertaking of confidentiality towards Supplier 
substantially similar to this Article 14. Disclosing the Confidential Information to any 
subcontractors or suppliers shall be subject to the prior approval of Vekoma.  
14.2 Any Confidential Information is and at all times remains the property of Vekoma or 
Vekoma Group and upon request Supplier shall (to Vekoma’s discretion) promptly return or 
destroy all Confidential Information.  
14.3 Without prejudice to any other rights and remedies otherwise available to Vekoma at 
law, Supplier acknowledges that any available remedies may be inadequate to protect  
Vekoma against any actual or threatened disclosure of Confidential Information, and that 
Vekoma shall be entitled to file for injunctive relief without proof of actual damages.  
14.4 The obligations of Supplier with regard to Confidential Information will not apply to 
Confidential Information that is: i) now in, or hereafter enters, the public domain (any 
announcements on social media not included, unless officially confirmed by Vekoma) without 
a breach of these Terms by Supplier or its representatives, ii) known to Supplier prior to the 
time of disclosure by Vekoma, iii) obtained by Supplier, after the date hereof, from any Third 
Party that is lawfully in the possession of Confidential Information, but only if such disclosure 
of Confidential Information to it does not violate any contractual or legal obligation to 
Vekoma on the part of a Third Party, iv) required to be disclosed by court order, subpoena, 
data request or other legal process or by court order or a request by regulatory authorities. 
In case an event as specified in this Article 14.4, paragraph iv, occurs, Supplier shall 
immediately provide Vekoma with a detailed written notice of any such request or 
requirement so that Vekoma may seek a protective order, injunctive relief or any other 
appropriate remedy.  
 
Article 15 Statutory Provisions 
15.1 The Supplier shall be obliged to fulfil all statutory provisions and decisions, which 
must be observed in connection with the nature and the intended use of the Work to be 
provided. The Supplier shall indemnify Vekoma against any and all claims which may be 
enforced against Vekoma on that basis. 
15.2 Supplier guarantees that in carrying out its activities under the Order it shall ascertain 
and comply with all applicable obligations and restrictions arising out of all relevant anti-
bribery, anti-corruption and anti-trust legislation of the European Union, the United States, 
the United Kingdom and any other similar legislation that is or may be or become relevant in 
respect of the Order (together, the “Anti-Bribery Laws”). 
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15.3 Supplier will maintain adequate internal checks and procedures to monitor for 
suspicious activity and ensure compliance with the Anti-Bribery Laws. 
15.4 Any offer to and acceptance by Supplier's board member(s) and/or employees of 
money, gifts, travel, entertainment or any other consideration, in relation to the Order or 
Vekoma, that is intended to or may be construed as an inducement to act in any manner is 
strictly prohibited.  
15.5 Supplier will immediately notify Vekoma if it becomes aware of any matter that is or 
may be inconsistent with the Anti-Bribery Laws. 
15.6 Supplier guarantees that in carrying out its activities under the Order it shall ascertain 
and comply with all applicable obligations and restrictions arising out of or following from 
any and all relevant sanctions and export controls legislation of the United Nations, the 
European Union, the United States and any other country that is or may be or become 
relevant in respect of the Order (together, the “Trade Laws”). 
15.7 Supplier shall observe any requirements in connection with the supply of any Goods 
(or any part thereof) listed as dual use or governed by any dual use requirements. Supplier 
shall inform Vekoma immediately if the Goods to be supplied (or any part thereof) are listed 
as dual use or governed by any dual use regulations.  
15.8 Supplier will maintain adequate internal checks and procedures to monitor for 
suspicious activity and ensure compliance with the Trade Laws. 
15.9 Supplier will ensure that all obligations under this clause be passed on to any third 
party that Supplier contracts or uses in its performance of the Order, or that takes over any 
obligation, or part thereof. 
15.10 Supplier’s failure to comply with any provision of this Article 15 can be ground – 
subject to the sole discretion of Vekoma – for immediate cancellation of the Order by 
Vekoma. In the event of such cancellation, Vekoma shall be under no further obligation 
resulting from the Order and Supplier shall indemnify Vekoma from any direct and indirect 
damages, claims, penalties or other losses resulting from that breach and/or the early 
termination. Vekoma shall be entitled to any other remedies available at law or in equity. 
 
Article 16 Suspension and Termination  
16.1 To its sole discretion and without cause Vekoma may suspend execution of an Order 
(partly or in whole) by notice in writing to Supplier. Upon receiving such notice, Supplier shall 
immediately cease all Work, instruct other members of Supplier Group to cease all Work and 
store and protect the Work. Supplier shall do all within its power in order to limit the 
consequences of such suspension. Provided the suspension is not due or attributable to 
Supplier Group, Supplier shall be entitled to i) an extension of delivery times or dates, to the 
extent Supplier incurs any delay as a consequence of such suspension; and ii) Vekoma shall 
compensate all reasonable, direct and documented costs incurred by Supplier as a 
consequence of such suspension. Supplier shall immediately proceed with execution of the 
Work if so directed by Vekoma. 
16.2 To its sole discretion and without cause Vekoma may terminate an Order (partly or in 
whole) by notice in writing to Supplier. Upon receiving such notice, Supplier shall immediately 
cease all Work and instruct other members of Supplier Group  to cease all Work. Provided 
the termination is not due or attributable to Supplier Group, Supplier shall be entitled to 
compensation of any Work properly performed up to termination in accordance with the 
requirements of the Order, to the extent not yet paid at that point in time. Payment of such 
amounts shall be effected upon Delivery or delivery of the Work that is completed at that 
point in time in accordance with the Order.  
16.3 In the event that the Supplier does not, not timely or not properly, fulfil one or more 
obligations towards Vekoma, as well as in the event of bankruptcy or a suspension of 
payment or a petition for bankruptcy or for suspension of payment, closing down or 
liquidation of the Supplier's business or a change in the absolute control over/in Supplier’s 
company, Supplier will be considered to be in default by operation of law, and Vekoma shall 
have the right to dissolve unilaterally, and by registered letter, the agreement wholly or in 
part, without further notice of default or judicial intervention being required, and without 
prejudice to any further rights Vekoma might be entitled to. All claims which Vekoma might 
have against the Supplier at the moment of dissolution or termination shall forthwith and 
fully become due and payable. 
16.4 Without prejudice to any other rights of Vekoma, Vekoma may to its discretion 
return to the Supplier any Goods already delivered, or use such Goods for completion by third 
parties of the Order.  
 
Article 17 Force Majeure 
17.1 Any delays in or failures of performance shall not constitute default, if and to the 
extent such delays or failures of performance are caused by occurrences of Force Majeure. 
Force Majeure means a circumstance that is reasonably not within the control of the Party 
affected and that could not have been overcome by the exercise of ordinary diligence, 
including but not limited to Acts of God, war, piracy, riots, epidemics or national strikes. Any 
unforeseen interruptions in the production or supply of Work, a shortage of staff, the 
breakdown of machines or failure by sub-contractors and ancillary suppliers shall not 
constitute a Force Majeure event. The Party affected shall be under the obligation to use its 
best endeavors to mitigate the effects of the force majeure event, at its own cost. 
17.2 In claiming such Force Majeure event, the Party affected shall notify the other within 
3 business days after becoming aware of the event and shall state what the anticipated 
consequences will be for its obligations under the Order. The occurrence of a Force Majeure 
event, including its effects and resolution, shall not be cause for an adjustment to the price.  

 
Article 18 Spare parts availability 
18.1 At reasonable commercial conditions and as ordered by Vekoma, Supplier shall supply 
spare parts for the Work to Vekoma for a period of seven (7) years after Delivery.  
18.2 If the design or specifications of Goods (including any parts therein) to be supplied 
deviates from the design or specifications of those Goods that were previously supplied to 
Vekoma, Supplier shall notify Vekoma prior to acceptance of the Order. Parties will discuss 
details in connection with such deviations.    
 
Article 19 Transfer of rights and obligations and subcontracting 
19.1 The Supplier shall not transfer or assign any of its rights and obligations arising out of 
the Order, in whole or in part, to any Third Party without Vekoma’s prior written consent.  
19.2 Only upon prior approval of Vekoma Supplier may enter into subcontracts or supply 
agreements for the Order. Upon request of Vekoma Supplier shall provide an unpriced copy 
of the respective subcontract or supply agreement.  
 
Article 20 Applicable law and disputes 
20.1 The agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of 
the Netherlands, with the exclusion of the “United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG)”. Any and all disputes shall be exclusively submitted before 
the Arrondissementsrechtbank (District Court) in Roermond, the Netherlands. 
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Artikel 1. Definities
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die mondeling, digitaal, visueel, schriftelijk
of anderszins bekend wordt, voorafgaand aan of na de datum van de Order, ongeacht of deze
informatie is bestempeld als ‘Vertrouwelijk’ of iets dergelijks, zoals, maar niet uitsluitend,
tekeningen, specificaties, technische gegevens, berekeningen, gegevensbladen, modellen,
rapporten, adviezen, met inbegrip van informatie betreffende bestaande of voorgestelde
toekomstige zaken, uitvindingen, oplossingen, verrichtingen of ontwikkelingen, technologie,
intellectueel eigendom, octrooien, auteursrechten, handelsmerken of financiële gegevens.
b) Goederen: de goederen besteld door Vekoma of die op basis van de Order zijn of
worden geleverd, daarbij inbegrepen hulpmiddelen en documentatie;
c) Order: alle orders, verzoeken of overeenkomsten die door Vekoma aan Leverancier
worden gestuurd, met inbegrip van de Voorwaarden en andere documenten waarnaar wordt
verwezen;
d) Partij: Leverancier of Vekoma, al naar gelang de context; de term “Partijen” verwijst
naar Leverancier en Vekoma gezamenlijk;
e) Leverancier: de Partij die door Vekoma is ingeschakeld voor het Werk en als zodanig is
aangeduid in de Order;
f) Leveranciersgroep: Leverancier individueel en/of als groep, met inbegrip van partners,
moedermaatschappijen, aangesloten bedrijven, agenten, vertegenwoordigers, leveranciers
en (onder-)aannemers uit elke lijn van de Leverancier, en hun respectieve werknemers,
ondergeschikten, functionarissen en directeuren, inclusief hun rechtsopvolgers en
gesubrogeerden;
g) Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden;
h) Derde: een partij die geen deel uitmaakt van de Vekoma Groep of Leveranciersgroep;
i) Vekoma: de respectieve entiteit van Vekoma die is vermeld in de Order;
j) Vekoma Groep: Vekoma individueel en/of als groep, met inbegrip van partners,
moedermaatschappijen, dochterondernemingen en aangesloten bedrijven, agenten,
vertegenwoordigers, andere (onder-)aannemers uit elke lijn van Vekoma (met uitzondering
van vennootschappen van de Leveranciersgroep), en hun respectieve werknemers,
ondergeschikten, functionarissen en directeuren, opvolgers en al hun gesubrogeerden;
k) Werk: het door de Leveranciersgroep uitvoeren van werk in verband met een Order,
met inbegrip van de levering van Goederen, diensten en bestellingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle Orders, applicaties, aanbiedingen, prijsopgaven, opdrachten,
orderbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende het uit te
voeren Werk zijn deze Voorwaarden van toepassing.
2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn niet van toepassing,
tenzij Vekoma deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd aan Leverancier.
2.3 De toepasselijkheid van door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden, hoe
ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In het geval van verschillen tussen de Engelstalige versie van deze Voorwaarden en
vertalingen daarvan, prevaleert de Engelstalige versie.

Artikel 3. Aanbiedingen, Orders en wijzigingen
3.1 Alle aanbiedingen of prijsopgaven van Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij
uitdrukkelijk in die aanbieding of prijsopgave is vermeld dat deze vrijblijvend is.
3.2 De Order komt pas tot stand indien Vekoma een opdracht, aanbieding of prijsopgave
van Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard of wanneer Vekoma een schriftelijke
bevestiging in dat verband heeft verstuurd.
3.3 In deze Voorwaarden wordt onder “geschreven” of “schriftelijk” elke vorm van
communicatie via de post, e-mail of fax verstaan.
3.4 De overeengekomen prijs is vast en bindend, inclusief transport, deugdelijke
verpakking van de Goederen en eventuele andere kosten of heffingen die door derden of
anderszins worden opgelegd.
3.5 Vekoma kan Leverancier opdracht geven een wijziging in een Order aan te brengen
en Leverancier zal een dergelijke wijziging onverwijld doorvoeren. Eventuele gevolgen van
een dergelijke wijziging worden in redelijkheid door de Partijen overlegd (inclusief de
verhoging of verlaging van overeengekomen prijzen), maar Leverancier stemt in met het
doorvoeren van zulke wijzigingen ook indien nog geen overeenstemming over de
consequenties van de wijziging is bereikt.

Artikel 4. Belastingen
4.1 De prijs die voor een Order wordt overeengekomen is exclusief de van toepassing
zijnde BTW, maar inclusief eventuele andere directe of indirecte belastingen (inclusief
bronheffingen) en overige heffingen in verband met het Werk.
4.2 Leverancier staat in voor het verstrekken van een factuur die voldoet aan alle formele
factuurvereisten en (indien van toepassing) het op de factuur vermelden van de
verschuldigde BTW.
4.3 Leverancier zorgt ervoor, indien van toepassing, dat wordt voldaan aan de
douanevoorschriften die verband houden met de Order en het Werk. Leverancier zal
gegevens bijhouden en zo nodig documentatie verstrekken ten genoegen van de
douaneautoriteiten voor wat betreft het gebruik, de vervreemding of de heruitvoer van
apparatuur of materialen die ten behoeve van het Werk zijn verstrekt. Indien Leverancier
niet aan dit artikel 4.3 voldoet, is hij aansprakelijk en vrijwaart hij Vekoma voor eventuele
boetes, kosten of schade als gevolg daarvan.

4.4 Indien de Nederlandse Wet Ketenaansprakelijkheid / Inlenersaansprakelijkheid
(ketenaansprakelijkheid voor belastingen en sociale voorzieningen) van toepassing is,
niettegenstaande alle overige artikelen in deze Voorwaarden, heeft Vekoma het recht om
een deel van de factuur van Leverancier voor het Werk en waarvoor Vekoma hoofdelijk
aansprakelijk is uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid/ Inlenersaansprakelijkheid te
voldoen, door het storten van de betreffende bedragen op de geblokkeerde G-rekening van
Leverancier in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid / Inlenersaansprakelijkheid in
overeenstemming met de voorwaarden die aan het gebruik van een dergelijke G-rekening
zijn verbonden. Indien Leverancier nog geen G-rekening heeft, kan Vekoma de
betalingsverplichtingen voor een Order uitstellen totdat een dergelijke G-rekening is
geopend. Vekoma kan naar eigen goeddunken bepalen welk percentage van een aan
Leverancier verschuldigde betaling op de geblokkeerde G-rekening van Leverancier zal
worden gestort.
4.5 Indien Leverancier een zzp’er is, kunnen Vekoma en Leverancier aanvullende
vereisten toepassen om te voorkomen dat een arbeidscontract voor loonheffing
(loonbelasting en sociale verzekeringspremies) ontstaat (met inbegrip van een door de
belastingdienst gekwalificeerd contract voor dergelijke werkzaamheden) of besluiten om de
beloning via de salarisadministratie te verwerken, inclusief de van toepassing zijnde
verplichte heffingen. Indien de eerste zin van dit artikel 4.5 van toepassing is, zal Leverancier
geen Werk uitvoeren en heeft hij geen recht op betaling voor het verrichte Werk totdat aan
de genoemde eisen is voldaan.

Artikel 5. Verpakking en verzending
Leverancier zal op zijn kosten (tenzij door beide partijen schriftelijk anderszins is
overeengekomen) de Goederen en, indien van toepassing, de door Vekoma verstrekte of
bestelde hulpmiddelen, zodanig verpakken en beveiligen, dat deze bij normaal vervoer de
plaats van bestemming in goede staat bereiken. Eventueel door Vekoma aan de verpakking
of beveiliging (met inbegrip van alle instructies bij de Order) gestelde eisen zullen door
Leverancier in acht worden genomen. Verpakking dient aan de verpakkingsinstructies van
Vekoma en aan de van toepassing zijnde wetgeving, regels en voorschriften te voldoen.

Artikel 6. Levering en levertijd
6.1 De Goederen worden geleverd op de wijze, de plaats en het tijdstip dat in de Order is
vermeld, of, indien er geen Incoterm of plaats van levering in de Order is vermeld, franco
inclusief rechten (DDP) volgens de editie van de Incoterms die wordt gebruikt op het moment
dat de Order wordt gesloten, op het vestigingsadres van Vekoma in Vlodrop, Nederland
(hierna te noemen de “Levering”). Levering omvat mede de levering van alle bijbehorende
hulpmiddelen en gerelateerde documentatie. In het geval een andere Incoterm in de Order
is vermeld, wordt die leveringsconditie geïnterpreteerd volgens de desbetreffende Incoterms
die van toepassing zijn op de datum dat de Order tot stand komt.
6.2 De overeengekomen datum of data van Levering zijn definitief en Leverancier is
automatisch in gebreke, indien hij een overeengekomen datum of data in verband met de
gehele of een deel van de Levering overschrijdt. Het verstrijken van de datum of data van
Levering is te allen tijde voldoende rechtvaardiging voor Vekoma om zonder rechterlijke
tussenkomst, en onverminderd Vekoma's verdere rechten, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en om een derde de genoemde Order te laten uitvoeren op kosten
van Leverancier.
6.3 Zodra Leverancier omstandigheden voorziet of omstandigheden zich voordoen,
waardoor Leverancier niet, niet naar behoren of niet tijdig zijn verplichtingen kan nakomen,
dient hij Vekoma onverwijld schriftelijk mededeling hiervan te doen met vermelding van de
omstandigheden waardoor tijdige of behoorlijke nakoming niet mogelijk is.  Deze bepaling is
tevens van toepassing indien de oorzaak aan Vekoma is toe te rekenen.
6.4 Indien Leverancier geen mededeling doet aan Vekoma (zoals bepaald in artikel 6.3),
verliest Leverancier alle rechten waarop hij zich had kunnen beroepen in verband met de in
artikel 6.3 genoemde omstandigheden. Deze bepaling is tevens van toepassing indien
Vekoma zich bewust was of zich bewust had moeten zijn van de betreffende
omstandigheden.
6.5 Een levering wordt enkel als voltooid beschouwd op het moment dat de Levering van
de Goederen door of namens Vekoma is aanvaard.

Artikel 7. Garantie
7.1 Leverancier garandeert dat het Werk:
i) is voltooid;
ii) geschikt is voor het beoogde doel;
iii) nieuw en conform de specificaties en vereisten van de Order is;
iv) ten minste voldoet aan de wettelijke vereisten, de in Nederland geldende
overheidsbepalingen en eventuele aanvullende vereisten die van toepassing zijn op de
locatie waar de Goederen worden gebruikt of geïnstalleerd;
v) van een goede kwaliteit is en er zich geen fouten in het ontwerp (tenzij het ontwerp door
Vekoma is verstrekt), de materialen of de afwerking bevinden; en
vi) is vrijgesteld van beperkte rechten, met inbegrip van retentierechten.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald, geldt een Garantieperiode van
vierentwintig (24) maanden vanaf de datum dat het Werk door Vekoma aan haar cliënt is
geleverd en door Vekoma's cliënt in werking is gesteld (“Garantieperiode”).
7.3 Afwijkingen van de in artikel 7.1 genoemde standaarden die binnen de
Garantieperiode vallen, worden door Leverancier voor eigen rekening en risico hersteld.
Leverancier zal de herstelwerkzaamheden onverwijld uitvoeren, doch ten minste binnen de
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door Vekoma gestelde termijn, door het repareren of vervangen van het defecte Werk of
onderdelen daarvan, naar keuze van Vekoma.
7.4 Indien Leverancier het defect niet naar behoren herstelt, dit niet binnen de door
Vekoma gestelde termijn doet of in geval van spoed, heeft Vekoma het recht om alles te doen
wat nodig is of de genoemde werkzaamheden te laten uitvoeren door een derde voor
rekening en risico van Leverancier. Vekoma zal Leverancier hieromtrent per omgaande
informeren.
7.5 Om iedere twijfel weg te nemen zal Leverancier alle defecten en non-conformiteiten
in het Werk of in de Goederen die zich voordoen of worden geconstateerd vóór de datum
dat de Garantieperiode aanvangt, onmiddellijk voor eigen rekening herstellen.
7.6 De bepaling van dit Artikel 7 is onverminderd eventuele andere wettelijke rechten
van Vekoma.

Artikel 8. Inspectie, keuring en beproeving
8.1 Vekoma heeft te allen tijde het recht het Werk te inspecteren, te keuren en te
beproeven (of het te laten inspecteren, keuren en beproeven) en voortgangscontrole uit te
voeren. Leverancier zal kosteloos zorgdragen voor door Vekoma in redelijkheid verlangde
faciliteiten op de werkplaats van Leverancier en diens onderaannemers teneinde de in de
voorgaande zin genoemde werkzaamheden uit te voeren.
8.2 Vekoma mag elk deel van het Werk dat niet in overeenstemming is met de eisen van
de Order afkeuren. In het geval van afkeuring zal Vekoma Leverancier met opgave van
redenen daarvan in kennis stellen. Leverancier zal dan het defect of gebrek binnen een door
Vekoma gestelde termijn op eigen kosten herstellen. In het geval dat Leverancier het defect
of gebrek niet herstelt of indien omstandigheden redelijkerwijs uitwijzen dat Leverancier het
defect of gebrek niet binnen een door Vekoma gestelde termijn gaat herstellen, mag Vekoma
het werk zelf of door een derde laten uitvoeren, voor rekening en risico van Leverancier, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, demontage, inbouw, transport en dergelijke.
8.3 Inontvangstneming van bestellingen, goedkeuring daarvan, betaling, inspectie of het
ontbreken van een inspectie door Vekoma ontslaat Leverancier niet van enige garantie en
aansprakelijkheid in verband met het Werk. Inspecties, beproevingen, proeven,
inontvangstneming, aanvaarding of betaling van het Werk of delen daarvan worden niet
beschouwd als aanvaarding of conformiteit van het Werk, indien deze overeenkomstig de
Order worden geleverd.

Artikel 9. Eigendom en risico
9.1 Vanaf het moment dat het Werk voor het eerst als zodanig herkenbaar is, zal de
eigendom van het Werk en alle Goederen en materialen voor gebruik, integratie of
verwerking in het Werk bij Vekoma berusten, ongeacht of de Goederen of materialen aan
Vekoma beschikbaar zijn gesteld vóór integratie, verwerking of gebruik. Leverancier
garandeert dat de bovengenoemde Goederen en materialen vrij zijn van retentierecht,
pandrecht, bezwaring of enig ander recht. Vekoma is te allen tijde gerechtigd om het Werk
te vorderen, van een merk te voorzien, in bezit te nemen en veilig te stellen, ongeacht de
betaling daarvan en eventuele rechten van retentie of opschorting van Leverancier, of
opzegging van de Order.
9.2 Het Werk, alle Goederen en materialen afkomstig van of bestemd voor Vekoma zullen
duidelijk worden gemarkeerd als eigendom van Vekoma, en wanneer deze zich op het terrein
van Leverancier bevinden zullen deze separaat worden opgeslagen.
9.3 Het risico op schade of verlies van de Goederen gaat over op Vekoma op het moment
van Levering en Leverancier vrijwaart Vekoma voor schade aan of verlies van de Goederen
die zich voordoet voorafgaand aan de Levering.
9.4 Materialen, hulpmiddelen en andere zaken beschikbaar gesteld of besteld door of
voor Vekoma of een derde (“Vekoma Geleverde Zaken”) mogen enkel gebruikt worden voor
uitvoeren van een Order of als voorgeschreven door Vekoma.  Leverancier is aansprakelijk
voor verlies van of schade aan de Vekoma Geleverde Zaken gedurende de tijd dat enig lid van
de Leveranciersgroep de Vekoma Geleverde Zaken onder zich heeft.
9.5 Leverancier zal volledig meewerken met Vekoma indien Vekoma een retentierecht,
bezwaring of andere dergelijke rechten op het Werk wenst te vestigen.

Artikel 10. Factuur en betaling
Alle facturen worden aan Vekoma verstrekt volgens de in de Order vermelde instructies voor
facturatie. Tenzij anderszins overeengekomen, dient betaling binnen zestig (60) dagen na
voltooiing en aanvaarding van het Werk en correcte facturatie te geschieden.

Artikel 11. Verrekening
Vekoma is gerechtigd om vorderingen van Leverancier of één van zijn
dochterondernemingen of andere entiteiten binnen de Leveranciersgroep te verrekenen met
vorderingen van Vekoma en andere vennootschappen die deel uitmaken van de Vekoma
Groep.

Artikel 12. Vrijwaring, aansprakelijkheid en verzekering
12.1 Leverancier verdedigt, beschermt en vrijwaart de Vekoma Groep voor schade of
verlies, ongeacht of die schade of dat verlies het gevolg is van nalatigheid (inclusief actieve,
passieve, individuele, gezamenlijke of gedeeltelijke nalatigheid) door een (rechts)persoon
onderdeel van de Vekoma Group, inzake: i) ziekte, letsel of het overlijden van een
personeelslid binnen de Leveranciersgroep; ii) eigendommen, apparatuur, materialen en alle
andere zaken van de Leveranciersgroep, ongeacht of deze in eigendom, gehuurd, geleased,
gecharterd, etc. zijn, en ongeacht of deze in bezit of onder controle van de gevrijwaarde zijn.

12.2 Geen van beide Partijen zal aansprakelijk zijn jegens de ander voor indirecte schade,
gevolgschade of directe of indirecte winstderving, product- of productieverlies, verloren
opdrachten en verlies van reputatie of goodwill, ontstaan of waarvan wordt beweerd dat het
is ontstaan doordat één van de Partijen de verplichtingen uit hoofde van de Order niet naar
behoren nakomt, een onrechtmatige daad of niet-nakoming van de wet door één van de
Partijen. Elke Partij zal de andere Partij en vennootschappen die deel uitmaken van de
respectieve Groep (de Vekoma Groep of Leveranciersgroep, afhankelijk van de context)
dienovereenkomstig verdedigen, beschermen en vrijwaren. Dit artikel 12.2 is echter niet van
toepassing op de dienovereenkomstige verplichtingen van een Partij uit hoofde van Artikel
13 (Intellectuele Eigendomsrechten), Artikel 14 (Geheimhouding) en Artikel 15
(Wetsbepalingen).
12.3 Leverancier vrijwaart Vekoma volledig voor alle vorderingen van derden in verband
met de Goederen of het Werk, met inbegrip van bij de uitvoering van de Order gebruikte
hulpmiddelen, of vanwege handelen of nalaten van een (rechts) persoon onderdeel van de
Leveranciersgroep, diens personeel of andere door hem bij de uitvoering van het Werk
betrokken personen.
12.4 Leverancier zal ten minste de volgende verzekeringen afsluiten en aanhouden met
een wereldwijde dekking (inclusief VS & Canada):
a) Aansprakelijkheidsverzekering (inclusief productaansprakelijkheid) met een maximum van
EUR 10 miljoen per gebeurtenis, met dekking voor materiële schade en persoonlijk letsel. Die
dekking omvat mede contractuele aansprakelijkheid.
b) Werkgeversaansprakelijkheid en een verzekering voor werknemerscompensatie, waarbij
in ieder geval wordt voldaan aan de plaatselijke vereisten in het gebied waar het Werk
wordt uitgevoerd.
c) In het geval Leverancier een deel van het Werk ontwerpt:
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een maximum van EUR 2,5 miljoen per
gebeurtenis.
d) Indien het Werk ook fysieke constructie betreft: Construction All Risk-verzekering voor
de vervangingswaarde van het Werk tot aan de voltooiing van het Werk.
f) Indien het Werk ook het vervoer van de Goederen omvat: vervoersverzekering die
dekking biedt aan de volledige waarde van de te vervoeren Goederen.
12.5 De Vekoma Groep wordt medeverzekerd onder de verzekeringen genoemd in Artikel
12.4 en Leverancier zal voor die polissen afstand laten doen van het recht van subrogatie op
Vekoma Groep.  Leverancier zal op eerste verzoek een kopie van de desbetreffende
verzekeringspolissen verstrekken.

Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten
13.1 Alle concepten, ontwerpen of (andere ) intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip
van doch niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, databankrechten, modelrechten,
knowhow, modellen, handelsmerken en handelsgeheimen of rechten op Vertrouwelijke
Informatie, wanneer en hoe dan ook ontstaan, voor de volledige termijn en met inbegrip van
aanvragen, verdelingen, heruitgaven, heronderzoeken, voortzettingen, gedeeltelijke
voortzettingen en vernieuwingen daarvan (“Intellectuele Eigendomsrechten”), op basis van
of voortvloeiende uit het Werk berusten bij en komen toe aan Vekoma. Leverancier zal alle
redelijke medewerking verlenen bij het toekennen van die rechten aan Vekoma of registratie
daarvan. De Partijen komen overeen dat niets in deze Voorwaarden mag worden beschouwd
als zijnde het afgeven van licenties of andere rechten op huidige of toekomstige intellectuele
eigendomsrechten van Vekoma.
13.2 Indien Leverancier Intellectuele Eigendomsrechten in het Werk integreert die buiten
de omvang van het Werk zijn ontwikkeld, verleent hij de Vekoma hierbij een onherroepelijke,
eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve en overdraagbare licentie voor het zonder
beperking gebruikmaken van deze Intellectuele Eigendomsrechten.
13.3 Leverancier staat er voor in dat het Werk geen inbreuk maakt op de Intellectuele
Eigendomsrechten van Derden. Leverancier vrijwaart de Vekoma Groep en haar cliënten
voor alle aanspraken en kosten die tegen de Vekoma Groep of haar cliënten kunnen worden
ingesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten voor verweer tegen die
aanspraken.
13.4 In het geval dat software wordt geleverd als onderdeel van Werk (al dan niet
geïncorporeerd of ingekocht) is het niet toegestaan voor enig deel van de software code
zogenaamde “open source” software licenties te gebruiken, tenzij voor iedere toepassing
voorafgaande toestemming is verleend.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid
14.1 Leverancier zal alle Vertrouwelijke Informatie van Vekoma strikt vertrouwelijk
behandelen en de Vertrouwelijke Informatie alleen voor de uitvoering van het Werk
gebruiken. Leverancier mag de Vertrouwelijke Informatie, zo nodig, alleen bekendmaken aan
zijn werknemers die redelijkerwijs op de hoogte moeten zijn van de Vertrouwelijke
Informatie voor de uitvoering van het Werk, mits die werknemers aan een
geheimhoudingsplicht jegens Leverancier zijn gebonden, welke geheimhoudingsplicht een
gelijke strekking heeft als Artikel 14. Voor het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan
onderaannemers of leveranciers is voorafgaande goedkeuring van Vekoma vereist.
14.2 Alle Vertrouwelijke Informatie is en blijft te allen tijde eigendom van Vekoma of de
Vekoma Groep en Leverancier zal op verzoek (naar de keuze van Vekoma) de Vertrouwelijke
Informatie onverwijld retourneren of vernietigen.
14.3 Onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die anderszins volgens
de wet ter beschikking zijn voor Vekoma, erkent Leverancier dat de beschikbare
rechtsmiddelen mogelijk onvoldoende zijn om Vekoma tegen feitelijke of dreigende
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bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie te beschermen, en dat Vekoma het recht heeft
om een voorlopige voorziening aan te vragen zonder bewijs van feitelijke schade.
14.4 De verplichtingen van Leverancier met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie zijn
niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die: i) zich reeds in het publieke domein
(aankondigingen op social media niet meegerekend, tenzij officieel door Vekoma bevestigd)
bevindt of hierna daarop terechtkomt, zonder dat Leverancier of zijn vertegenwoordigers
inbreuk maken op deze Voorwaarden, ii) bij Leverancier bekend is voorafgaand aan het
moment van bekendmaking door Vekoma, iii) door Leverancier is verkregen, na de datum
hiervan, van een Derde die rechtmatig in het bezit is van de Vertrouwelijke Informatie, maar
alleen indien die bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie geen inbreuk maakt op een
geheimhoudingsverplichting tussen Vekoma en een Derde, iv) via een rechterlijk bevel,
dagvaarding, gegevensverzoek of een ander wettelijk proces of door een gerechtelijk bevel
of een verzoek van een regelgevende autoriteit bekendgemaakt dient te worden. In het geval
een gebeurtenis, zoals gespecificeerd in dit artikel 14.4(iv), zich voordoet, zal Leverancier
Vekoma onmiddellijk een gedetailleerde schriftelijke kennisgeving van een dergelijk verzoek
of dergelijke eis verstrekken, zodat Vekoma een conservatoir bevelschrift, een voorlopige
voorziening of een ander passend rechtsmiddel kan toepassen.

Artikel 15. Wettelijke voorschriften
15.1 Leverancier is verplicht te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en besluiten, die
in verband met de aard en het beoogde gebruik van het te leveren Werk in acht dienen te
worden genomen. Leverancier vrijwaart Vekoma voor alle aanspraken die uit hoofde daarvan
tegen Vekoma geldend gemaakt kunnen worden.
15.2 Leverancier garandeert dat hij zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden uit
hoofde van de Order, zal vergewissen van en zal voldoen aan alle van toepassing zijnde
verplichtingen en beperkingen voortvloeiende uit relevante wetgeving tegen corruptie,
omkoping en concurrentievervalsing van de Europese Unie, Verenigde Staten, het Verenigde
Koninkrijk en alle vergelijkbare wet- en regelgeving die relevant is of kan worden in verband
met de Order (gezamenlijk, de “Anti-omkopingswetten”).
15.3 Leverancier handhaaft adequate interne controles en procedures voor het
controleren op verdachte activiteiten en om het voldoen aan de Anti-omkopingswetten te
verzekeren.
15.4 Een aanbieding aan en aanvaarding door bestuursleden en/of werknemers van
Leverancier van geld, geschenken, reizen, amusement of andere vergoedingen, in verband
met de Order of Vekoma, die is bedoeld om of kan worden opgevat als een stimulans voor
het op een bepaalde manier handelen, is strikt verboden.
15.5 Leverancier zal Vekoma onverwijld op de hoogte stellen indien hij op de hoogte komt
van enig feit dat (potentieel) onverenigbaar is of zal worden met de Anti-omkopingswetten.
15.6 Leverancier garandeert dat hij zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden uit
hoofde van de Order, zal vergewissen van en zal voldoen aan alle van toepassing zijnde
verplichtingen en beperkingen als gevolg van of voortvloeiende uit relevante sancties en
exportcontrolewetgeving van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten
en elk ander land dat relevant is of kan zijn of worden in verband met de Order (gezamenlijk,
de “Handelswetten”).
15.7 Leverancier zal alle vereisten naleven in verband met het leveren van Goederen (of
een deel daarvan) die zijn geregistreerd als dual use of zijn onderworpen aan vereisten voor
dual use. Leverancier zal Vekoma onverwijld in kennis stellen indien de te leveren Goederen
(of een deel daarvan) zijn geregistreerd als dual use of onderworpen zijn aan regels voor dual
use.
15.8 Leverancier zal adequate interne controles en procedures handhaven om te
controleren op verdachte activiteiten en voldoening aan de Handelswetten te verzekeren.
15.9 Leverancier zal ervoor zorgen dat alle verplichtingen uit hoofde van dit artikel ook
worden opgelegd aan een derde waarmee Leverancier een contract heeft of die hij inzet voor
de uitvoering van de Order, of die een verplichting, of een deel daarvan, overneemt.
15.10 Het niet naleven door Leverancier van bepalingen in dit Artikel 15 kan - naar
goeddunken van Vekoma - een reden zijn voor Vekoma om de Order onmiddellijk te
beëindigen. In het geval een dergelijke beëindiging plaatsvindt, heeft Vekoma niet langer
verplichtingen uit hoofde van de Order en zal Leverancier Vekoma vrijwaren voor directe of
indirecte schade, vorderingen, boetes of andere schade als gevolg van die inbreuk en/of de
vroegtijdige beëindiging. Vekoma is naar recht en billijkheid gerechtigd om alle andere
beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

Artikel 16. Opschorting en beëindiging
16.1 Vekoma kan naar eigen goeddunken en zonder reden de uitvoering van een Order
(gedeeltelijk of geheel) opschorten door Leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte te
stellen. Na ontvangst van een dergelijke mededeling, zal Leverancier al het Werk onmiddellijk
staken, andere vennootschappen die deel uitmaken van de Leveranciersgroep opdracht
geven al het Werk te staken en het Werk opbergen en beschermen. Leverancier zal alles
binnen zijn macht doen teneinde de consequenties van een dergelijke opschorting te
beperken. Op voorwaarde dat de beëindiging niet te wijten of toe te rekenen is aan de
Leveranciersgroep, heeft Leverancier recht op i) verlenging van de levertijd of -data, voor
zover Leverancier als gevolg van een dergelijke opschorting vertraging oploopt; en ii) zal
Vekoma alle redelijke, directe en gedocumenteerde kosten, die door Leverancier zijn
gemaakt als gevolg van een dergelijke opschorting, compenseren. Leverancier zal de
uitvoering van het Werk onmiddellijk voortzetten indien Vekoma hiertoe opdracht geeft.
16.2 Vekoma kan naar eigen goeddunken en zonder reden een Order (gedeeltelijk of
geheel) beëindigen door Leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na

ontvangst van een dergelijke mededeling, zal Leverancier al het Werk onmiddellijk staken en
andere vennootschappen die deel uitmaken van de Leveranciersgroep opdracht geven al het
Werk te staken. Op voorwaarde dat de beëindiging niet te wijten of toe te rekenen is aan de
Leveranciersgroep, heeft Leverancier recht op compensatie van het Werk dat naar behoren
is uitgevoerd tot voltooiing en in overeenstemming is met de vereisten van de Order, voor
zover het Werk op dat moment nog niet is betaald. Betaling van die bedragen zal
plaatsvinden bij Levering of bij levering van het Werk dat op dat moment is voltooid in
overeenstemming met de Order.
16.3 In het geval Leverancier een of meer van zijn verplichtingen jegens Vekoma niet, niet
tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van faillissement of surseance van
betaling of aanvraag daartoe, van stillegging of liquidatie van zijn onderneming of wijziging
in de absolute zeggenschap over / in zijn onderneming, wordt hij geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft Vekoma het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, bij aangetekend
schrijven eenzijdig te beëindigen, onverminderd eventuele andere aan Vekoma toekomende
rechten. Alle aanspraken die Vekoma mogelijk jegens Leverancier heeft op het moment van
ontbinding of beëindiging worden onmiddellijk en volledig opeisbaar.
16.4 Onverminderd de overige rechten van Vekoma, kan Vekoma naar eigen goeddunken
de reeds geleverde Goederen aan Leverancier retourneren of die Goederen gebruiken voor
het laten voltooien van de Order door derden.

Artikel 17. Overmacht
17.1 Vertraging of nalatigheid in de uitvoering brengt een Partij niet in verzuim, indien en
voor zover die vertraging of nalatigheid in de uitvoering het gevolg zijn van overmacht. Onder
overmacht wordt verstaan een omstandigheid waarop de getroffen Partij redelijkerwijs geen
invloed heeft en die met gewone toewijding niet voorkomen had kunnen worden, met
inbegrip van doch niet beperkt tot oorlog, piraterij, onlusten, epidemieën of landelijke
stakingen. Alle onvoorziene onderbrekingen in de productie of levering van Werk, een tekort
aan personeel, defecte machines of nalatigheid door onderaannemers en ondergeschikte
leveranciers worden niet als een overmachtssituatie beschouwd. De getroffen Partij is
verplicht zich in te spannen om de gevolgen van de overmachtssituatie op eigen kosten te
verminderen.
17.2 Om aanspraak te maken op overmacht, zal de getroffen Partij de andere Partij binnen
3 werkdagen nadat het zich bewust is geworden van de gebeurtenis in kennis stellen en de
verwachte gevolgen voor de verplichtingen uit hoofde van de Order vermelden. Het zich
voordoen van een overmachtssituatie, met inbegrip van de gevolgen en oplossingen, is geen
reden voor prijsaanpassing.

Artikel 18. Beschikbaarheid reservedelen
18.1 Op redelijke commerciële voorwaarden en indien besteld door Vekoma zal
Leverancier reservedelen voor het Werk leveren voor de duur van zeven (7) jaar na Levering,
of zoveel langer als Vekoma en Leverancier overeen zijn gekomen.
18.2 Indien het ontwerp of specificaties van de te leveren Goederen (of componenten
daarin) afwijken van het ontwerp of specificaties voor eerdere leveringen van dezelfde
Goederen, zal Leverancier dat melden aan Vekoma voorafgaande aan acceptatie van de
Order en zullen Partijen nadere details daarover met elkaar bespreken.

Artikel 19. Overdracht van rechten en verplichtingen en uitbesteding
19.1 Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Order voortvloeien,
geheel noch gedeeltelijk, aan derden overdragen zonder Vekoma's voorafgaande schriftelijke
toestemming.
19.2 Leverancier mag slechts met voorafgaande goedkeuring van Vekoma deelcontracten
of leveringsovereenkomsten voor de Order afsluiten. Op verzoek van Vekoma zal Leverancier
een kopie verstrekken van het respectieve deelcontract of de leveringsovereenkomst.
Prijsinformatie of tarieven kunnen doorgehaald worden.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting
van het “Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (CISG)”. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de Arrondissementsrechtbank te Roermond, Nederland.


