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1.
Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing
op
alle
(toekomstige)
rechtsverhoudingen waarbij Roche Nederland
B.V. (“Roche”) als (potentiële of toekomstige)
koper of opdrachtgever van goederen en
diensten (“producten”) optreedt.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere
algemene voorwaarden, zoals die van
leverancier en opdrachtnemer (“leverancier”)
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen en uitgesloten.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden is alleen
mogelijk indien en voor zover dit uitdrukkelijk
en schriftelijk tussen Roche en leverancier is
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen
kunnen geen rechten worden ontleend met
betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
1.4 Roche is te allen tijde gerechtigd deze
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.
Totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van leverancier zijn
onherroepelijk en gelden gedurende 21
kalenderdagen, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
2.2 Roche is te allen tijde bevoegd de
onderhandelingen met leverancier af te breken
zonder opgave van reden, zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden en zonder
de verplichting om door te onderhandelen.
2.3 Roche verstrekt leverancier een purchase
order (“PO”), indien hij een aanbod of offerte
van leverancier goedkeurt. Tenzij schriftelijk
expliciet anders overeengekomen, geldt alleen
een PO als aanvaarding door Roche, waarmee
de overeenkomst tot levering van de producten
tot stand komt (“overeenkomst”).
2.4 Meer- en minderwerk wordt slechts aanvaard
indien schriftelijk overeengekomen met een
daartoe namens Roche bevoegde persoon.
3.
Wijzigingen
3.1 Roche is te allen tijde bevoegd in overleg met
leverancier de omvang en/of de hoedanigheid
van de te leveren producten te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
3.2 Indien een wijziging naar het oordeel van
leverancier
gevolgen
heeft
voor
de
overeengekomen prijs en/of het tijdstip van
levering, is hij verplicht, alvorens aan de
wijziging gevolg te geven, Roche hierover zo
spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na de kennisgeving van de verlangde
wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze
gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het
oordeel van Roche onredelijk zijn, kan Roche
de bestelling of overeenkomst (gedeeltelijk) en
zonder gehoudenheid tot schadevergoeding te
ontbinden.
4.
Prijzen en betaling
4.1 De prijzen zijn exclusief BTW en vast.
Wijzigingen van (prijzen van) grondstoffen,
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5.
5.1

5.2
5.3

koersen, menskracht of andere kostprijsbepalende factoren worden niet doorbelast.
Prijzen voor producten (en eventuele daaraan
verbonden rechten) zijn gebaseerd op Delivery
Duty Paid volgens Incoterms 2010 (“DDP”) op
het
door
Roche
aangegeven
adres.
Additionele kosten, tenzij vooraf uitdrukkelijk
schriftelijk goedgekeurd, worden niet vergoed.
De factuur van leverancier is gespecificeerd,
zo nodig met bijlagen, en vermeldt o.a. de
inkooporder- en orderregelnummers (PO
nummer) en dient te voldoen aan de vereisten
van de belastingdienst. Voor het geval Roche
aansprakelijk kan zijn voor loonheffingen en/of
btw van leverancier als bedoeld in artikel 12.4
van deze voorwaarden, dient leverancier een
geblokkeerde rekening te houden als bedoeld
in de Invorderingswet 1990 en dient de factuur
te voldoen aan de vereisten als opgenomen in
artikel 6 Uitvoeringsregeling inleners-, ketenen opdrachtgevers- aansprakelijkheid 2004.
Betaling van de factuur, inclusief btw, vindt
plaats binnen de in de inkooporder
afgesproken termijn, bij gebreke waarvan
binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur.
Roche is gerechtigd de betaling op te schorten
indien de factuur niet voldoet aan de hiervoor
gestelde specificaties, indien een tekortkoming
in de producten, de eventuele installatie/
montage of uitvoering daarvan constateert.
Roche heeft het recht een vordering op
leverancier te verrekenen met vorderingen van
leverancier (of van een derde aan wie
leverancier de vordering op Roche heeft
overgedragen) op Roche, ongeacht de
rechtsverhouding waaruit de vorderingen
voortvloeien.
Betaling door Roche houdt geen (i) erkenning
in dat de producten voldoen aan hetgeen is
overeengekomen of (ii) afstand van enig recht.
Aflevering
Aflevering geschiedt DDP op het door Roche
aangegeven adres. Bij overschrijding van de
levertijd is leverancier zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Aflevering eerder
dan het overeengekomen tijdstip kan alleen
met toestemming van Roche en heeft geen
invloed op de overeengekomen betalings- en
garantietermijnen.
Leverancier dient Roche dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden.
Roche heeft het recht de aflevering uit te
stellen. Leverancier zal de aflevering dan
kosteloos uitstellen en, indien van toepassing
de producten deugdelijk verpakt, afgescheiden
en
herkenbaar
opslaan,
conserveren,
beveiligen en verzekeren. Voor zover voor
dergelijke opslag extra kosten worden
gemaakt, dient leverancier vooraf in overleg
met Roche te treden om voor eventuele
vergoeding van redelijk gemaakte kosten in
aanmerking te komen.

5.4 Leverancier mag alleen deelleveranties doen,
indien van te voren met Roche overeengekomen en deze niet leiden tot een verhoging
van de kosten voor Roche.
6.
Etikettering en verpakking
6.1 Producten zijn volgens toepasselijke regelgeving en de eventuele instructies van Roche
deugdelijk en voor rekening van leverancier
verpakt. Etiketten dienen aan de buitenkant
zichtbaar te zijn.
6.2 Roche heeft het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van leverancier
aan deze te retourneren. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen
is
een
verantwoordelijkheid van leverancier. Indien op
verzoek van leverancier verpakkingsmaterialen
worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor
risico en rekening van leverancier.
7.
Keuring
7.1 Roche kan voor, tijdens of na de aflevering de
producten (laten) keuren, controleren of
beoordelen. Leverancier dient op eerste
verzoek Roche of diens vertegenwoordiger
kosteloos medewerking daaraan te verlenen,
zoals verschaffen van toegang tot de
producten (in wording), geven van inlichtingen
en documentatie en ter beschikking stellen van
materiele en personele hulp.
7.2 Ingeval van afkeuring, is leverancier
gehouden onverwijld de ontbrekende, herstelde of vervangende producten ter keuring
aan te bieden, onverminderd alle overige
rechten van Roche. In dat geval gelden de
bepalingen van dit artikel 7 onverkort.
Afkeuring leidt niet tot uitstel van de
overeengekomen leveringstermijn.
7.3 Keuring van de producten door of namens
Roche houdt geen erkenning in dat de
producten volledig voldoen aan de in artikel 9
gegeven garanties of de overeenkomst.
8.
Eigendom
8.1 De eigendom van de producten gaan over op
Roche bij aflevering. Indien installatie of
montage door leverancier plaatsvindt, blijft het
risico bij leverancier totdat gaat de producten
in gebruik worden genomen.
8.2 Indien Roche aan leverancier materialen, zoals
grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen,
tekeningen, specificaties en software ter
beschikking stelt ten behoeve van de
nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze
eigendom van Roche. Leverancier bewaart
deze materialen gescheiden van de goederen
die aan anderen toebehoren en markeert ze
als eigendom van Roche.
8.3 Indien de door Roche ter beschikking gestelde
materialen, zoals hiervoor bedoeld, worden
verwerkt in zaken van leverancier, is Roche
eigenaar van de nieuwe zaak en draagt
leverancier hierbij om niet bij voorbaat (zijn
deel van) de eigendom hierbij over, hetgeen
Roche hierbij aanvaardt.
9.
Garantie en vrijwaring
9.1 Leverancier wordt geacht bekend te zijn met
waarvoor de producten bestemd zijn en
garandeert dat de producten en de eventuele
installatie en montage daarvan geschikt zijn
voor dit doel en geheel in overeenstemming
met overeengekomen voorwaarden, inclusief
specificaties, tekeningen, berekeningen en/of
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andere
toepasselijke
documenten
of
gegevens.
Leverancier garandeert dat de producten
geheel compleet en voor gebruik gereed zijn.
Dit betekent dat in ieder geval alle onderdelen,
hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen,
reservedelen,
gebruiksaanwijzingen
en
instructieboeken worden meegeleverd, ook
indien niet met name genoemd, en uitvoering
plaatsvindt door vakkundig en geschoold
personeel.
Leverancier garandeert dat de producten
tenminste voldoet aan alle relevante wettelijke
bepalingen betreffende onder andere kwaliteit,
milieu, veiligheid en gezondheid.
Leverancier garandeert adequaat verzekerd te
zijn
van
eventuele
aansprakelijkheden
voortvloeiend uit de rechtsbetrekking met
Roche dan wettelijke aansprakelijkheden.
Leverancier geeft Roche op eerste verzoek
inzage in de betreffende polis(sen).
Leverancier garandeert dat de producten geen
inbreuk maken op rechten van derden
(waaronder intellectuele eigendomsrechten en
rechten met betrekking tot data en know how)
en vrijwaart Roche voor en stelt Roche volledig
schadeloos tegen aanspraken van derden die
direct of indirect verband houden met een
(beweerdelijke) inbreuk op die rechten.
Klachten en herstel of vervanging
Roche is niet gehouden om de geleverde/
geïnstalleerde producten bij aflevering te
onderzoeken. Roche zal binnen twee
maanden na ontdekking van enig gebrek of
non-conformiteit leverancier hiervan schriftelijk
melding maken.
Indien producten niet voldoen, is Roche
gerechtigd ervoor te kiezen leverancier
maatregelen voor herstel te laten nemen dan
wel voor vervanging te zorgen. Dit laat het
recht van Roche op (vervangende) schadevergoeding en (gedeeltelijk) ontbinding van de
overeenkomst onverlet.
Opschorting en ontbinding
Indien leverancier tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of
daaruit voortvloeiende verplichtingen, alsmede
(i) in geval van (verzoek tot) zijn faillissement
of (ii) (verzoek tot) surseance van betaling,
stillegging, liquidatie, staking of overname van
zijn onderneming, intrekking van eventuele
vergunningen, beslag op (een deel van)
bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor
de uitvoering van de overeenkomst of enige
daarmee vergelijkbare situatie, kan Roche
zonder nadere ingebrekestelling zijn verplichtingen onder de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst met
onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) ontbinden,
zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding en onverminderd Roche’s overige
rechten.
Indien Roche om gegronde redenen vreest dat
leverancier verplichtingen jegens Roche niet
behoorlijk of tijdig zal nakomen, is leverancier
verplicht om op eerste verzoek terstond
zekerheid te stellen in de door Roche
gewenste vorm voor volledige nakoming, bij
gebreke waarvan Roche zonder ingebrekestelling gerechtigd is zijn verplichtingen jegens
leverancier op te schorten.

11.3 Alle vorderingen van Roche op leverancier
worden in de hiervoor genoemde gevallen
direct en volledig opeisbaar zijn. Alle mogelijke
buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke
kosten die Roche maakt als gevolg van de
niet-nakoming door leverancier komen ten
laste van leverancier.
11.4 In de hiervoor genoemde gevallen heeft
leverancier niet het recht om de producten
terug te vorderen, indien Roche daarvoor nog
niet heeft betaald.
12. Aansprakelijkheid, vrijwaring, overmacht
12.1 Leverancier is aansprakelijk voor schade,
inclusief productschade, van Roche of derden,
die is ontstaan door niet, niet behoorlijk of niet
tijdig nakomen van de overeenkomst door
leverancier, en is gehouden deze schade te
vergoeden.
12.2 Leverancier vrijwaart Roche voor alle
vorderingen van derden die is ontstaan door
niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van
de overeenkomst door leverancier. Personen
die op enige manier werkzaam zijn bij Roche
kunnen als derde gelden.
12.3 Leverancier staat ervoor in dat hij en de door
hem voor de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde derden voldoen aan de
aangifte- en betalingsverplichtingen aan UWV
en belastingdienst, en aan alle loonbetalingsverplichtingen ten aanzien van de bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken
werknemers, met in achtneming van de Wet
Minimumloon en Minimumvakantiebijslag.
Leverancier vrijwaart Roche voor aanspraken
in verband met niet nagekomen verplichtingen.
12.4 Roche heeft steeds het recht de door
leverancier terzake van de verrichte werkzaamheden
verschuldigde
loonheffingen
(loonbelasting, premies volksverzekeringen,
premies werknemersverzekeringen en de
inkomensafhankelijke bijdrage op grond van
de Zorgverzekeringswet) en omzetbelasting
(btw), waarvoor Roche hoofdelijk aansprakelijk
kan zijn, aan leverancier te betalen door
storting op diens geblokkeerde rekening in de
zin van de Invorderingswet 1990, dan wel de
daarmee gemoeide bedragen met de
vordering(en) van leverancier op Roche te
verrekenen en deze namens leverancier
rechtstreeks aan UWV en/of belastingdienst te
voldoen.
12.5 In geval van overmacht dient leverancier
onverwijld Roche hiervan direct schriftelijk,
onder vermelding van in ieder geval de
omstandigheid van overmacht, getroffen en/of
voorgenomen maatregelen en vermoedelijke
duur van de vertraging, op de hoogte te
stellen.
12.6 In geval van tijdelijke overmacht mag
leverancier zijn verplichtingen jegens Roche
maximaal vier weken opschorten, mits is
voldaan aan de kennisgeving zoals in het
vorige lid van dit artikel bedoeld. In het geval
van blijvende overmacht of indien leverancier
na de hiervoor bedoelde termijn van maximaal
vier weken niet in staat is om zijn verplichtingen alsnog na te komen, kan Roche
(gedeeltelijk) ontbinden zonder gehoudenheid
tot enige schade- of kostenvergoeding en
onverminderd Roche’s overige rechten.

13. Geheimhouding
13.1 Leverancier houdt alle van Roche ontvangen
informatie geheim, tenzij voorafgaande en
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is
verkregen tot het delen van bepaalde
informatie.
13.2 Leverancier staat ervoor in en draagt er zorg
voor dat zijn werknemers en andere door hem
bij de overeenkomst betrokken personen en
instellingen de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht naleven.
13.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover
het openbare informatie betreft. Indien en voor
zover bepaalde informatie op grond van wetof regelgeving of een gerechtelijk bevel met
daartoe aangewezen personen of instanties
moet worden gedeeld, is dat slecht toegestaan
voor en beperkt tot de informatie die voor dat
doel gedeeld moet worden. Voor zover
toegestaan dient leverancier Roche hiervan op
de hoogte te stellen.
14. Industriële- en IE-rechten
14.1 Alle
(intellectuele/industriële)
eigendomsrechten op specificaties, documenten, software
enz., die Roche beschikbaar heeft gesteld, of
die op grond van de overeenkomst zijn
vervaardigd, berusten bij of komen volledig toe
aan Roche. Roche kan hier kosteloos en
vrijelijk over beschikken, waarbij leverancier,
indien nodig, Roche alle toegang, gegevens,
informatie en documenten verschaft.
14.2 Indien vereist zal leverancier meewerken aan
de overdracht van de hiervoor bedoelde
(intellectuele/industriële)
eigendomsrechten.
Leverancier geeft hierbij een onherroepelijke
volmacht aan Roche om deze overdracht te
bewerkstelligen.
15. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften
Leverancier en zijn werknemers evenals door
hem ingeschakelde derden zijn gehouden
wettelijke veiligheids-, gezondheids- en
milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook
eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen
op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu van Roche dienen te worden opgevolgd.
16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
16.1 Op
deze
voorwaarden
is
uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Het VNverdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten
te Wenen op 11 april 1980, is niet van
toepassing.
16.2 Alle geschillen die mochten ontstaan tussen
Roche en leverancier voortvloeiende of in
verband met (de uitvoering van) de overeenkomst alsmede in verband met deze Inkoopvoorwaarden worden in eerste instantie bij
uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter
te
Midden-Nederland,
locatie
Utrecht,
Nederland.

