ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN HANDELSGOEDEREN – SLIGRO FOOD GROUP
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DEFINITIES
Daar waar de navolgende woorden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben zij de navolgende
betekenis:
SFG: Sligro Food Group Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister met nummer
160.32.202., statutair gevestigd te Veghel, kantoorhoudende te (5466 RB) Veghel aan de Corridor
11. SFG vervult in eigen naam en ten behoeve van de Gelieerde ondernemingen centrale en
strategische inkoopondersteuning, met inbegrip van de onderhandeling en opvolging van de
Overeenkomst.
Gelieerde onderneming: iedere onderneming die kwalificeert als groepsmaatschappijals bedoeld
in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
Leverancier: iedere rechtspersoon die aan SFG een Aanbieding uitbrengt, met wie SFG
voornemens is een Overeenkomst te sluiten, met wie SFG een Overeenkomst sluit of heeft
gesloten, bij wie SFG en/of een Gelieerde onderneming Inkooporders plaatst en/of die aan SFG of
Gelieerde onderneming Artikelen of Diensten levert.
Artikel: een product dat SFG en/of een Gelieerde onderneming bij Leverancier inkoopt, inclusief de
verpakking van dat product, dat naar zijn aard bestemd is om door te verkopen aan klanten of als
grondstof te gebruiken.
Aanbieding: ieder aanbod van een Leverancier aan SFG en/of een Gelieerde onderneming in
verband met Artikelen en/of Diensten, in welke vorm en op welke wijze dan ook.
Diensten: de diensten die een Leverancier levert aan SFG of een Gelieerde onderneming, die
direct of indirect verband houden met de Artikelen die SFG en/of een Gelieerde onderneming bij
Leverancier inkoopt.
Eigen merk: door Leverancier in opdracht van SFG ontworpen en/of geproduceerde en/of verpakte
Artikelen, inclusief hun verpakkingen waaronder mede begrepen ontwikkelde materialen, content,
ontwerptekeningen en designs.
Overeenkomst: het totaal van alle afspraken die SFG met Leverancier maakt ten behoeve van de
koop door SFG en/of een Gelieerde onderneming bij Leverancier van een of meerdere Artikelen
en/of de afname door SFG of een Gelieerde onderneming van Diensten bij Leverancier, waaronder
de meest recente Conditieafspraken, het Conditieblad, de bijlagen bij het Conditieblad, de
Inkoopvoorwaarden, het Leveranciershandboek, alsmede alle (rechts)handelingen die daarmee
verband houden.
Inkooporder: een bestelling op afroep van SFG of een Gelieerde onderneming bij Leverancier van
een of meerdere Artikelen.
Conditieblad: het document dat een bevestiging van de Conditieafspraken bevat.
Conditieafspraken: de commerciële afspraken die gedurende een bepaalde overeengekomen
periode tussen SFG en Leverancier gelden op het gebied van onder andere betalingscondities,
promotionele condities en bonuscondities.
Inkoopvoorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden Handelsgoederen, versie 2016.
Leveranciershandboek: de meest recente versie van het Leveranciershandboek van SFG.
Superunie: Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A.
TOEPASSELIJKHEID INKOOPVOORWAARDEN EN LEVERANCIERSHANDBOEK
Op alle Aanbiedingen van een (potentiële) Leverancier aan SFG, op alle Overeenkomsten die SFG
met haar Leveranciers sluit, op alle Inkooporders die SFG en/of een Gelieerde onderneming bij
Leverancier plaatst en op alle leveringen van Leverancier aan SFG en/of een Gelieerde
onderneming zijn de Inkoopvoorwaarden en het Leveranciershandboek van toepassing. Door het
doen van een Aanbieding, het sluiten van een Overeenkomst, het uitvoeren van een Inkooporder of
het leveren van Artikelen en/of Diensten accepteert Leverancier de toepasselijkheid van de
Inkoopvoorwaarden en het Leveranciershandboek.
Indien Leverancier voor de Artikelen die SFG van Leverancier afneemt een overeenkomst heeft
met Superunie en SFG en Leverancier in aanvulling op die overeenkomst (nadere)
Conditieafspraken hebben gemaakt, dan blijkt dat uit het Conditieblad. Alle feitelijke leveringen van
Leverancier aan SFG geschieden evenwel conform de bepalingen van de Overeenkomst,
waaronder deze Inkoopvoorwaarden en het Leveranciershandboek.
De toepasselijkheid van algemene verkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van
Leverancier wordt door SFG niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien de Inkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn op enige Aanbieding, Overeenkomst,
Inkooporder of levering door Leverancier aan SFG, dan zijn zij, althans de meest recente versie van
die Inkoopvoorwaarden, ook zonder nadere vantoepassingverklaring van toepassing op iedere
andere Aanbieding, Overeenkomst, Inkooporder of levering door Leverancier aan SFG.
Wanneer de inhoud van deze Nederlandstalige versie van de Inkoopvoorwaarden afwijkt van een
versie in een andere taal, dan prevaleert de inhoud van de Nederlandstalige versie.
In geval van tegenstrijdigheden tussen het Conditieblad, de Inkoopvoorwaarden en het
Leveranciershandboek, prevaleert het Conditieblad, vervolgens de Inkoopvoorwaarden en tot slot
de bepalingen van het Leveranciershandboek. Overige uitdrukkelijk en schriftelijk tussen SFG en
Leverancier tot stand gekomen afspraken prevaleren eveneens boven de Inkoopvoorwaarden en
het Leveranciershandboek indien zij inhoudelijk tegenstrijdig zijn.

3.
3.1

AANBIEDING, OVEREENKOMST EN INKOOPORDER
Alle door SFG gedane verzoeken om informatie aan Leverancier of het uitbrengen van een
Aanbieding door Leverancier zijn vrijblijvend en binden SFG niet.
3.2 Iedere door Leverancier gedane Aanbieding dient onherroepelijk te zijn gedurende minimaal 60
dagen, te rekenen vanaf het moment van de ontvangst van de Aanbieding door SFG.
3.3 Tussen SFG en Leverancier komt een Overeenkomst tot stand nadat door SFG en Leverancier
gemaakte afspraken schriftelijk door een of meerdere personen die bevoegd zijn SFG te
vertegenwoordigen aan Leverancier zijn bevestigd. Bevestigingen afkomstig van Leverancier
binden SFG niet, tenzij SFG er uitdrukkelijk mee instemt dat Leverancier de bevestiging opstelt en
zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud van de bevestiging door middel van
ondertekening door een of meerdere personen die bevoegd zijn SFG te vertegenwoordigen.
3.4 De Overeenkomst kwalificeert als raamovereenkomst en niet als zelfstandige koopovereenkomst.
SFG heeft op grond van de Overeenkomst nimmer enige afnameverplichting jegens Leverancier.
3.5 Iedere Inkooporder kwalificeert als separate koopovereenkomst, waar de bepalingen van de
Overeenkomst op van toepassing zijn, ook indien de Inkooporder niet door SFG, maar door een
Gelieerde onderneming wordt geplaatst, tenzij tussen die Gelieerde onderneming en Leverancier
een separate Overeenkomst tot stand is gekomen, die als raamovereenkomst kwalificeert.
3.6 SFG alsmede alle Gelieerde ondernemingen zijn bevoegd om voor zichzelf of andere Gelieerde
ondernemingen bij Leverancier Inkooporders te plaatsen.
3.7 Leverancier neemt enkel Inkooporders in behandeling die afkomstig zijn van daartoe aangewezen
afdelingen of werknemers van SFG en/of een Gelieerde onderneming. Het uitvoeren van door
andere afdelingen of werknemers geplaatste Inkooporders geschiedt voor risico van Leverancier.
3.8 Leverancier zal op verzoek wijzigingen in een geplaatste Inkooporder kosteloos door- en uitvoeren,
tenzij het in alle redelijkheid niet van Leverancier verlangd kan worden dat hij de Inkooporder wijzigt
of dat hij dat kosteloos doet.
3.9 Leverancier is niet gerechtigd de Inkooporder te wijzigen of daar een andere uitvoering aan te
geven, tenzij de onderneming die de Inkooporder heeft geplaatst, derhalve SFG of een Gelieerde
onderneming, daar schriftelijk mee in heeft gestemd.
3.10 Leverancier is niet gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst of Inkooporder geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan een of meerdere derden, tenzij SFG daar vooraf schriftelijk mee
heeft ingestemd. In dat geval blijft Leverancier te allen tijde geheel verantwoordelijk voor de
correcte uitvoering van de Overeenkomst of Inkooporder.
3.11 SFG en/of een Gelieerde onderneming is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen en aan
schrijf- en/of drukfouten in de Overeenkomst of Inkooporder. In geval van schrijf- en/of drukfouten
zullen SFG en Leverancier in onderling overleg deze verschrijving(en) en/of fout(en) corrigeren in
het licht van de bedoeling van partijen bij het sluiten van de Overeenkomst of de bedoeling van
SFG en/of de Gelieerde onderneming bij het plaatsen van de Inkooporder.
3.12 Indien SFG en Leverancier niet tijdig voor het einde van de looptijd van de Overeenkomst een
nieuwe overeenkomst met elkaar gesloten hebben, zal de Overeenkomst na het einde van de
looptijd worden voortgezet tot het moment dat SFG en Leverancier een nieuwe Overeenkomst met
elkaar hebben gesloten. Indien SFG of Leverancier geen nieuwe Overeenkomst wenst te sluiten,
maar de Overeenkomst wenst te beëindigen, dient dit te geschieden met inachtneming van de in
artikel 10.2 genoemde opzegtermijnen.
4.
GARANTIES LEVERANCIER
4.1 Leverancier garandeert:
a) dat de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van een Artikel of Dienst geheel in
overeenstemming zijn met de opgegeven en/of overeengekomen specificaties en/of de redelijke
verwachtingen van het Artikel en/of de Dienst;
b) dat de geleverde Artikelen en/of Diensten geschikt zijn voor de aan Leverancier bekendgemaakte
of uit de aard van de Artikelen of Diensten voortvloeiende bestemming en gebruik;
c) dat de geleverde Artikelen en het productieproces waarmee zij tot stand komen voldoen aan alle
toepasselijke branchenormen en -eisen en wettelijke voorschriften ter zake zowel de staat waarin

de Artikelen geproduceerd worden als ter zake de staat/het doel waarvoor de Artikelen bestemd
zijn;
d) de juistheid van verpakkingen van de Artikelen conform de toepasselijke EG-verordeningen en richtlijnen en warenwettelijke eisen onder andere, maar niet uitsluitend, op het gebied van
etikettering, milieu-, voedings- en gezondheidsclaims en voedings- en ingrediënten-declaraties;
e) dat de verpakkingen geen misleidende informatie bevatten;
f) een probleemloze scanbaarheid van de EAN-code;
g) dat alle Artikelen deugdelijk en onbeschadigd verpakt zijn volgens de wettelijk geldende
voorschriften en/of de door SFG opgestelde voorwaarden;
h) dat hijzelf en de Artikelen en Diensten die hij aan SFG levert voldoen aan de vereisten van de
meest recente versie van de BSCI Code of Conduct en de bijbehorende Terms of Implementation;
i) een juiste, volledige en tijdige aanlevering van alle (wijzigingen van) artikelgegevens op een door
SFG voorgeschreven wijze;
j) dat door Leverancier aan SFG beschikbaar gesteld reclame- en promotiemateriaal, in de ruimste
zin des woords, voldoen aan de eisen die door wet- en regelgeving hieraan worden gesteld en niet
misleidend zijn.
4.2 Indien een of meerdere Artikelen niet voldoen aan de overeengekomen garanties en/of overige
eisen, dan kan SFG nakoming van Leverancier verlangen in welk geval Leverancier de Artikelen
conform de overeengekomen garanties en/of overige eisen aan SFG dient te leveren. SFG kan er
ook voor kiezen de Inkooporder(s) waar de Artikelen betrekking op hebben zonder nadere
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit alles onverminderd de overige rechten die
SFG jegens Leverancier heeft, waaronder het recht op schadevergoeding.
4.3 In alle gevallen dient Leverancier op eerste verzoek van SFG de Artikelen direct kosteloos bij SFG
op te halen en voor eigen rekening en risico te vernietigen, tenzij SFG en Leverancier een andere
bestemming van de afgekeurde Artikelen overeenkomen.
4.4 Indien Leverancier niet voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1. sub d en i van deze
Inkoopvoorwaarden, dan is SFG gerechtigd opname van het Artikel in haar assortiment op te
schorten, het Artikel niet langer van Leverancier af te nemen en/of kosten bij Leverancier in
rekening te brengen voor het completeren van de artikelgegevens door SFG, onverminderd de
overige rechten die SFG jegens Leverancier als gevolg van deze tekortkoming van Leverancier
heeft.
4.5 SFG heeft te allen tijde het recht te (laten) keuren of de Artikelen voldoen aan de overeengekomen
garanties en overige gestelde eisen.
5.
5.1

PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING

Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, maar inclusief alle
overige belastingen, rechten, vergoedingen en kosten, waaronder de kosten van de
overeengekomen wijze van levering en aflevering op de overeengekomen locatie(s) en
verpakkingen, voorzover die verpakkingen geen emballage zijn.
5.2 Alle prijzen van Artikelen zijn vast. Leverancier dient een voorgenomen prijswijziging minimaal zes
weken voor de inwerkingtreding schriftelijk aan SFG kenbaar te maken met een onderbouwing van
de voorgenomen wijziging. De prijswijziging wordt pas verwerkt en treedt pas in werking nadat SFG
daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.
5.3 Indien Leverancier prijslijsten hanteert, dan dient Leverancier deze als apart document aan zijn
contactpersoon binnen de afdeling Inkoop & Assortimentsmanagement van SFG toe te sturen.
Leverancier dient er voor te zorgen, dat SFG te allen tijde over een actuele prijslijst kan beschikken.
5.4 SFG bepaalt te allen tijde de verkoopprijzen die zij hanteert. Ook in het geval van acties bepaalt
SFG te allen tijde de actieprijs, alsmede het actiemechanisme van de actie.
5.5 Een factuur dient opgemaakt te worden ten name van de onderneming waaraan de Artikelen door
Leverancier feitelijk worden geleverd, ook indien de Inkooporder door een andere onderneming is
geplaatst.
5.6 Facturatie dient plaats te vinden op de door SFG aangegeven wijze. SFG behoudt zich het recht
voor een factuur die niet op een correcte wijze is opgemaakt of toegestuurd niet te betalen of voor
de verwerking van die factuur kosten bij Leverancier in rekening te brengen.
5.7 In het geval van een incorrecte factuur corrigeert SFG die factuur door middels self billing namens
Leverancier een creditnota op te maken. Indien blijkt dat de hiervoor bedoelde creditfactuur (deels)
ten onrechte is opgesteld, dan corrigeert SFG de self billing creditfactuur door het middels self
billing opmaken van een factuur aan SFG namens Leverancier.
5.8 Het zonder protest behouden van een factuur en/of betaling van een factuur kan niet worden
opgevat als enige erkenning door SFG van de deugdelijkheid van de Artikelen of Diensten waar de
factuur betrekking op heeft.
5.9 SFG is gerechtigd alle vorderingen die zij of een aan haar gelieerde vennootschap op enig moment
op Leverancier krijgt, zonder nadere toestemming, te verrekenen met alle vorderingen van
Leverancier op haar of op een aan haar gelieerde vennootschap. Het is Leverancier niet
toegestaan enige vordering van hem te verrekenen met enige vordering van Leverancier op SFG of
een Gelieerde onderneming , anders dan na schriftelijke toestemming van SFG.
5.10 Alle vorderingsrechten van Leverancier jegens SFG vervallen na één jaar, te rekenen vanaf de dag
waarop Leverancier bekend werd met dit vorderingsrecht op SFG.
6.
6.1

VOORWAARDEN BONUS, PROMOTIONELE BIJDRAGE EN SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN
Indien SFG en Leverancier een voorschot overeen zijn gekomen in verband met een
overeengekomen bonus, dan brengt SFG of een Gelieerde onderneming het overeengekomen
voorschot steeds in rekening door namens Leverancier een self-billing creditnota op te stellen. Het
bedrag van deze self-billing creditnota wordt verrekend met openstaande posten van Leverancier.
Indien blijkt dat het in rekening gebrachte voorschot geheel of gedeeltelijk gecorrigeerd moet
worden zal SFG of een Gelieerde Onderneming namens Leverancier een self-billing factuur (of een
bijkomende self-billing creditnota) opstellen voor het te corrigeren bedrag met verwijzing naar de
eerder
uitgereikte
self-billing
creditnota.
De aanvaardingstermijn en procedure bij betwisting zoals vermeld onder Artikel 6.6 zijn hier van
toepassing op de namens Leverancier uitgereikte self-billing documenten.
6.2 Indien SFG en Leverancier een voorschot overeen zijn gekomen in verband met een
overeengekomen promotionele bijdrage, dan factureert SFG of een Gelieerde onderneming het
overeengekomen voorschot steeds aan Leverancier. Het bedrag van deze factuur wordt verrekend
met openstaande posten van Leverancier.
6.3 SFG of een Gelieerde onderneming hanteert het navolgende afrekenbeleid voor bonussen en
promotionele bijdragen:
- Afrekening per maand: 22ste dag van de maand (voorschot)
- Afrekening per kwartaal: 26ste dag van de tweede maand van het kwartaal (voorschot)
- Afrekening per half jaar: 26 mei en 26 november van het betreffende kalenderjaar (voorschot)
- Afrekening per kalenderjaar: in de eerste maand van het daaropvolgende kalenderjaar
(eindafrekening)
- Afrekening samenwerkingsmogelijkheden: direct na inzet.
6.4 Leverancier dient binnen één maand na afloop van de periode waarover de bonus of promotionele
bijdrage werd verstrekt en berekend aan SFG of een Gelieerde onderneming een voorstel voor de
eindafrekening toe te sturen, met een gespecificeerd overzicht van die eindafrekening. Het betreft
een voorlopige eindafrekening, die bindend wordt nadat deze door SFG of een Gelieerde
onderneming akkoord is bevonden. Deze eindafrekening wordt door Leverancier als volgt verstrekt:
a) een creditnota (of factuur) indien het een bonus betreft. Deze creditnota (of factuur) dient te worden
verstuurd aan de onderneming waaraan de onderliggende Artikelen zijn gefactureerd. Dit document
verwijst – indien van toepassing – naar de periode en het voorschot zoals afgerekend volgens
artikel 6.1. SFG of een Gelieerde Onderneming zal deze creditnota verrekenen met of de factuur
toevoegen aan openstaande posten van Leverancier.
In het geval het betreffende voorstel tot eindafrekening niet correct is, zal SFG of een Gelieerde
Onderneming namens Leverancier een self-billing creditnota (of self-billing factuur) uitreiken voor
het te corrigeren bedrag, die vervolgens wordt verrekend met (of toegevoegd aan) openstaande
posten van Leverancier. Indien blijkt dat het namens Leverancier opgestelde self-billing document
geheel of gedeeltelijk gecorrigeerd moet worden zal SFG of een Gelieerde Onderneming namens
Leverancier een self-billing factuur (of self-billing creditnota) opstellen voor het te corrigeren bedrag,
met verwijzing naar het eerder uitgereikte self-billing document, die weer wordt toegevoegd aan (of
verrekend met) openstaande posten.
De aanvaardingstermijn en procedure bij betwisting zoals vermeld onder artikel 6.6 zijn hier van
toepassing op de namens Leverancier uitgereikte self-billing documenten.
b) een self-billing factuur (of self-billing creditnota) opgesteld door Leverancier namens SFG of een
Gelieerde onderneming waar de promotie op grond van de conditieafspraken betrekking op heeft,
indien het een promotionele bijdrage betreft. Dit document verwijst – indien van toepassing – naar
de periode en het voorschot zoals afgerekend volgens artikel 6.2. Het bedrag van deze self-billing
factuur (of self-billing creditnota) wordt verrekend met openstaande posten van de Leverancier.
In geval het voorstel tot eindafrekening niet correct is zal SFG of een Gelieerde Onderneming een
factuur (of creditnota) uitreiken voor het te corrigeren bedrag, met verwijzing naar het eerder
uitgereikte self-billing document.
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De aanvaardingstermijn en procedure bij betwisting zoals vermeld onder artikel 6.6 zijn hier van
toepassing op de namens SFG of een Gelieerde onderneming uitgereikte self-billing documenten.
Indien Leverancier de eindafrekening niet tijdig aan SFG of de betreffende Gelieerde onderneming
toestuurt, dan behoudt SFG of een Gelieerde onderneming zich het recht voor de eindafrekening
aan Leverancier toe te sturen door:
namens Leverancier een self-billing creditnota (of self-billing factuur) uit te reiken indien het een
bonus betreft. Deze self-billing creditnota (of self-billing factuur) wordt verrekend met (of
toegevoegd aan) openstaande posten van Leverancier. Indien blijkt dat de namens Leverancier
opgestelde self-billing creditnota (of self-billing factuur) geheel of gedeeltelijk gecorrigeerd moet
worden, zal SFG of een Gelieerde onderneming namens Leverancier een self-billing factuur (dan
wel een self-billing creditnota) opstellen voor het te corrigeren bedrag, met verwijzing naar het
eerder uitgereikte self-billing document, welke weer wordt verrekend met (of toegevoegd aan)
openstaande posten.
De aanvaardingstermijn en procedure bij betwisting zoals vermeld onder artikel 6.6 zijn hier van
toepassing op de namens Leverancier uitgereikte self-billing documenten.
een factuur (of een creditnota) op te stellen indien het een promotionele bijdrage betreft. Het
bedrag van deze factuur wordt verrekend met openstaande posten van Leverancier.
Na het verlopen van de termijn voorzien onder artikel 6.4 en indien SFG of de Gelieerde
onderneming gebruikt maakt van haar recht onder artikel 6.5 om de eindafrekening zelf op te
maken, zal de eindafrekening uitgereikt door SFG of een Gelieerde onderneming in de vorm
voorzien in artikel 6.5, het enige geldige boekhoudkundige document zijn. Documenten uitgereikt
door Leverancier na deze termijn zijn in dat geval ongeldig en moeten door Leverancier worden
gecorrigeerd.
Partijen komen overeen dat in de hierboven genoemde gevallen de procedure van self-billing met
impliciete aanvaarding zal worden toegepast voor de afrekening van bonussen en promotionele
bijdragen. Elk self-billing document zal worden geacht vanuit btw-oogpunt te zijn aanvaard en is
definitief indien de partij namens wie het self-billing document wordt opgesteld niet reageert binnen
een periode van 8 kalenderdagen na datum van uitreiking van het self-billing document. In het
geval van betwisting van een namens Leverancier uitgereikt self-billing document, brengt
Leverancier SFG of een Gelieerde onderneming hiervan op de hoogte binnen de hierboven
vermelde
aanvaardingstermijn
door
middel
van
een
e-mail
gericht
aan
<bonuscontractbeheer@sligro.nl> met vermelding van de reden van betwisting. Indien blijkt dat een
uitgereikt self-billing document geheel of gedeeltelijk moet worden gecorrigeerd, dan zal de partij
die het self-billing document heeft opgesteld een verbeterend stuk opstellen voor het te corrigeren
bedrag, in de vorm en onder de voorwaarden zoals hierboven uiteengezet.
Het totale aanbod van samenwerkingsmogelijkheden voor zowel Foodservice als Foodretail is
opgenomen in het boek Samenwerkingsmogelijkheden, waarvan Leverancier een exemplaar heeft
ontvangen. Een samenwerkingsmogelijkheid is overeengekomen conform de voorwaarden van de
betreffende
samenwerkingsmogelijkheid
zoals
weergegeven
in
het
boek
Samenwerkingsmogelijkheden.
De samenwerkingsmogelijkheden worden door SFG of een Gelieerde onderneming aan
Leverancier gefactureerd op de in het Conditieblad aangegeven wijze.
Indien SFG en Leverancier voorwaarden overeen zijn gekomen voor het recht van SFG op een
bonus, promotionele bijdrage of samenwerkingsmogelijkheid en Leverancier constateert dat SFG in
gebreke is met de nakoming van een of meer van die voorwaarden, dan dient Leverancier SFG in
gebreke te stellen en SFG een redelijke termijn te geven om de voorwaarde(n) correct na te komen
alvorens Leverancier consequenties mag verbinden aan het niet nakomen van de voorwaarden
door SFG.
Indien Leverancier in België is gevestigd, dan komen Partijen voor Belgische btw-doeleinden
overeen, dat een creditnota of self-billing creditnota uitgereikt voor de betaling van bonussen geen
btw zal vermelden indien de oorspronkelijke handeling betrekking heeft op een levering in België
aan een Gelieerde onderneming, in lijn met de administratieve tolerantie voorzien in Aanschrijving
nr. 78 dd. 27 november 1970”.
LEVERING

Leverancier is gehouden de Artikelen te leveren conform de Overeenkomst en Inkooporder, op de
door SFG aangegeven locatie(s), op de door SFG aangegeven leverdatum en -tijdstip en conform
de richtlijnen van SFG.
Leverancier dient de Artikelen te leveren “Franco Inclusief Rechten” (“Delivered Duty Paid”), tenzij
SFG en Leverancier in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere wijze van levering overeen zijn
gekomen. Voor alle overeengekomen wijzen van levering geldt hetgeen daarvoor is bepaald in de
meest recente uitgave van de Incoterms.
Aflevering van de Artikelen door Leverancier aan SFG heeft plaatsgevonden indien een daartoe
bevoegde persoon namens SFG voor de ontvangst van de Artikelen heeft getekend.
Het in ontvangst nemen van de Artikelen door SFG kwalificeert enkel als aflevering, maar houdt
noch qua kwantiteit, noch qua kwaliteit acceptatie van de Artikelen in.
De eigendom en het risico van de Artikelen gaan op SFG over nadat de Artikelen zijn afgeleverd,
tenzij de zaken na aflevering door SFG niet worden geaccepteerd als gevolg van een gebrek in de
kwantiteit of kwaliteit van de Artikelen.
De leverdatum en -tijdstip waarop de Artikelen door Leverancier bij SFG afgeleverd dienen te
worden zijn fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan verkeert Leverancier in verzuim en is SFG
gerechtigd de Inkooporder geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit onverminderd alle overige
rechten van SFG jegens Leverancier.
Indien geen leverdatum en/of -tijdstip bij Leverancier bekend is, dient Leverancier de Inkooporder
direct uit te voeren en dient Leverancier de leverdatum en -tijdstip aan SFG kenbaar maken.
Indien SFG gerechtigd is Artikelen aan Leverancier te retourneren, ongeacht om welke reden, dan
dient Leverancier binnen vier weken nadat de goederen zijn geretourneerd een creditnota aan SFG
toe te sturen. Indien SFG niet binnen die termijn een creditfactuur ontvangt, dan maakt SFG
namens Leverancier middels self billing een creditnota op.
Daar waar in dit artikel SFG staat, wordt tevens bedoeld een Gelieerde onderneming aan wie
Leverancier Artikelen levert.
INTELLECTUELE EIGENDOM
Leverancier garandeert dat de inkoop, verkoop en/of levering en enig ander gebruik waaronder
promotioneel gebruik van de Artikelen, in de ruimste zin des woords, geen inbreuk maakt op enig
Intellectueel eigendomsrecht van hemzelf, aan hem gelieerde ondernemingen of derde(n). Met
intellectueel eigendomsrecht wordt in dit artikel bedoeld alle rechten op en samenhangende met de
Artikelen, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten
en databankrechten en rechten op know how en recepturen inclusief rechten die daarmee op één
lijn kunnen worden gesteld.
Leverancier vrijwaart SFG onherroepelijk en onvoorwaardelijk van alle kosten en schade
voortvloeiende uit aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat een Artikel (inclusief
verpakking) inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde. SFG zal
Leverancier onverwijld van een beweerdelijke inbreuk op de hoogte stellen en Leverancier zal de
afhandeling van de zaak, waaronder mede begrepen het treffen van eventuele schikkingen, op zich
nemen en de volledige kosten hiervan dragen.
Alle Intellectuele eigendomsrechten op en samenhangende met de Eigen merken, rusten
uitsluitend bij SFG of door SFG ingeschakelde derden. Voor zover nodig draagt Leverancier deze
Intellectuele eigendomsrechten hier voor alsdan over aan SFG, en zal hij alle nodige medewerking
verlenen teneinde eventuele toekomstige overdracht te bewerkstelligen. Indien voor deze
overdracht een nadere akte is vereist, machtigt Leverancier SFG reeds nu voor alsdan
onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Leverancier te ondertekenen.
Leverancier garandeert dat zij gerechtigd is tot de in het voorafgaande artikellid bedoelde
overdracht en dat eventuele derden, waaronder freelancers zich niet tegen een dergelijke
overdracht kunnen verzetten. Indien en voor zover enige overdracht niet mogelijk is, verleent
Leverancier aan SFG reeds nu voor alsdan een wereldwijde, eeuwigdurende, exclusieve, kosteloze
en niet opzegbare licentie om de Intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.
Indien derden (vermeende) aanspraak maken op de Intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot Artikelen, zal Leverancier dit onverwijld schriftelijk aan SFG berichten. Indien SFG dat aangeeft,
is zij met uitsluiting van Leverancier bevoegd dergelijke aanspraken af te handelen waaronder het
treffen van eventuele schikkingen. Leverancier zal hieraan alle noodzakelijke medewerking
verlenen en de instructies van SFG nauwgezet opvolgen.
GEHEIMHOUDING
Leverancier verplicht zich strikte geheimhouding te betrachten betreffende alle gegevens, in de
ruimste zin des woords, die hij verkrijgt van SFG en/of waarin SFG Leverancier direct of indirect,
bewust of onbewust, inzage geeft, op welke wijze en in welke vorm dan ook, tenzij deze gegevens
van algemene bekendheid zijn, dan wel openbaarmaking daarvan wettelijk, op grond van andere
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reglementen of als gevolg van een rechterlijke uitspraak vereist is.
Onder geheimhouding wordt verstaan dat Leverancier de gegevens op geen enkele wijze openbaar
mag maken, noch mondeling, noch schriftelijk noch digitaal, noch op welke andere wijze dan ook
en zowel niet direct als indirect, ongeacht of de openbaarmaking dat doel had, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van SFG.
Leverancier verbindt zich jegens SFG de geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan alle
aan hem gelieerde ondernemingen (waaronder moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen) en
natuurlijke personen, waaronder werknemers.
Leverancier is niet gerechtigd de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het
doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en enkel voor zover het gebruik van de gegevens
daarvoor noodzakelijk is.
Het in dit artikel bepaalde blijft ook van kracht nadat iedere relatie tussen SFG en Leverancier is
geëindigd.

10. EINDE OVEREENKOMST
10.1 Naast de mogelijkheden die de Wet biedt voor opschorting, ontbinding en vernietiging van een
overeenkomst, behoudt SFG zich het recht voor een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder
inachtneming van een opzegtermijn of tot vergoeding van kosten of schade jegens Leverancier
gehouden te zijn, indien:
a) Leverancier tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die hij jegens SFG heeft en in de
nakoming tekort blijft schieten nadat hij gedurende een redelijke termijn door SFG in de
gelegenheid is gesteld om zijn verplichting(en) alsnog correct na te komen;
b) enige omstandigheid op grond waarvan SFG in redelijkheid twijfelt aan de continuïteit in de correcte
nakoming door Leverancier van diens verplichtingen jegens SFG;
c) SFG zich geconfronteerd ziet met een sterk verminderde vraag naar een of meerdere Artikelen als
gevolg van (al dan niet terechte) vrees voor gezondheidsrisico’s of een andere aantasting van de
reputatie van Leverancier of een of meerdere Artikelen en deze verminderde vraag minimaal twee
weken aanhoudt;
d) Leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd, Leverancier in surseance van betaling is
verklaard; Leverancier zijn eigen faillissement aan heeft gevraagd of failliet is verklaard;
e) Leverancier zijn onderneming staakt, liquideert of ontbindt;
f) sprake is van overdracht van de juridische of feitelijke zeggenschap in de onderneming van
Leverancier (change of control);
g) SFG en Leverancier de Overeenkomst na het einde van de looptijd tijdelijk, al dan niet uitdrukkelijk,
hebben voortgezet als gevolg van nog lopende of te voeren onderhandelingen voor een nieuwe
overeenkomst, maar uiteindelijk geen overeenstemming bereiken over een nieuwe overeenkomst.
h) Leverancier Artikelen levert die niet tot het assortiment van SFG behoren, maar die door SFG enkel
ten behoeve van een van haar klanten (Client only artikel) bij Leverancier worden ingekocht en de
commerciële relatie tussen SFG en de betreffende klant eindigt of de klant zijn samenwerking met
Leverancier beëindigt.
10.2 Indien de Overeenkomst op enig moment kwalificeert als duurovereenkomst, dan is SFG
gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden op te
zeggen en is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van zes maanden op te
zeggen.
10.3 Indien Leverancier door overmacht langer dan zeven (7) dagen verhinderd is de Overeenkomst
tijdig, volledig of deugdelijk na te komen is SFG gerechtigd het betreffende deel van de
Overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te ontbinden zonder dat enige
ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst vereist is en zonder tot vergoeding van kosten
of schade jegens Leverancier gehouden te zijn. Van overmacht van Leverancier is in ieder geval
geen sprake bij gebrek aan personeel, stakingen, ziekte onder personeel, te late leveringen door
toeleveranciers, onverwachte prijsverhogingen, afgekeurde grondstoffen/ingrediënten benodigd in
het productieproces of een tekortkoming door een derde jegens Leverancier.
10.4 Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht op welke wijze of om welke reden, dan zal SFG direct
overgaan tot financiële afwikkeling van alle Conditieafspraken en zijn alle vorderingen van SFG op
Leverancier direct opeisbaar.
11. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING
11.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die SFG en/of een Gelieerde onderneming lijdt, door
of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst of Inkooporder door Leverancier,
waaronder zijn werknemers en derden die de overeenkomst geheel of gedeeltelijk namens hem
uitvoeren.
11.2 Leverancier vrijwaart SFG en/of een Gelieerde onderneming tegen aanspraken van derden op
vergoeding van schade door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Onder derden
worden tevens verstaan personen in dienst van SFG en/of een aan haar gelieerde derde en
personen die door Leverancier met de uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht daarop
zijn belast.
11.3 Leverancier vrijwaart SFG en/of een Gelieerde onderneming tegen aansprakelijkheid voor de
schade veroorzaakt door een gebrek in zijn Artikel als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk
Wetboek (productaansprakelijkheid), ook indien de schade lager is dan het in artikel 6:190 lid 1 sub
b Burgerlijk Wetboek genoemde bedrag.
11.4 Leverancier garandeert dat hij zich afdoende heeft verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s,
waaronder, maar niet beperkt tot de schade veroorzaakt door brand en diefstal, letsel- en
zaakschade en schade als gevolg van productaansprakelijkheid. Leverancier zal SFG op haar
eerste verzoek een kopie van de betreffende polis(sen) verschaffen.
11.5 Indien SFG naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen in het kader van haar
wettelijke plicht tot beperking van de schade, dan is Leverancier aansprakelijk voor alle kosten en
schade die in verband met deze maatregelen door SFG en/of een Gelieerde onderneming worden
gemaakt en geleden.
12. PERSOONSGEGEVENS
12.1 Indien en voor zover Leverancier bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst ten behoeve van SFG persoonsgegevens verkrijgt, zullen deze persoonsgegevens
te allen tijde van SFG blijven. Leverancier verkrijgt uitsluitend het recht om de persoonsgegevens
ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst of Inkooporder te verwerken en zal nimmer
enig recht claimen ten aanzien van deze persoonsgegevens.
12.2 Leverancier garandeert dat hij alle verplichtingen, vastgelegd in de Wet bescherming
persoonsgegeven (Wbp) of enige andere op de verwerking van de persoonsgegevens van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, volledig zal naleven. Hij garandeert bovendien dat hij
passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer heeft gelegd om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, een passend
beveiligingsniveau en zijn er mede opgericht om onnodige verdere verwerking van de
persoonsgegevens te voorkomen.
12.3 Leverancier zal steeds alle medewerking verlenen en informatie verstrekken die noodzakelijk is
voor SFG om aan haar verplichtingen uit de Wbp te voldoen. In dat kader zal Leverancier steeds
tijdig gehoor geven aan de door SFG gegeven instructies of verzoeken.
12.4 Indien er sprake is van (i) een ongeautoriseerde toegang, verwerking, verwijdering, verminking,
verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens dan wel (ii) van een
incident dat kan leiden tot een onrechtmatige verwerking, zal Leverancier SFG onmiddellijk, doch
uiterlijk binnen 12 uur na de ontdekking, daarvan schriftelijk in kennis stellen. Leverancier zal
daarbij alle relevante informatie verstrekken omtrent de aard van het incident, het risico dat
gegevens onrechtmatig verwerkt zijn of kunnen worden en de maatregelen die getroffen zijn of
zullen worden om het incident op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te
beperken.
13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
13.1 Op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met enige Aanbieding, de Overeenkomst,
een Inkooporder alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 In het geval van een geschil tussen SFG en Leverancier zullen partijen eerst met elkaar in overleg
treden teneinde het geschil op te lossen. Indien de contactpersonen van SFG en Leverancier het
geschil niet kunnen beëindigen, dan dienen de directies van SFG en Leverancier met elkaar in
overleg te treden teneinde het geschil te beëindigen.
13.3 Indien de in het vorige lid bedoelde overleggen niet tot een beëindiging van het geschil leiden, dan
is bij uitsluiting van enig ander gerecht de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch exclusief bevoegd
om kennis van deze geschillen te nemen.

