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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP 

VAN DIENSTEN VAN PEPSICO 
 

 
1. DEFINITIES 

 

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 

“Koper” betekent het bedrijf dat een Order plaatst. 

“Diensten” betekent de diensten die het voorwerp van een Order uitmaken. 

“Order” betekent een order voor Diensten die door de Koper wordt geplaatst. 

“Leverancier” betekent de persoon, firma of onderneming aan wie een Order wordt 

gericht. 

 

2. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN 

 

Deze Algemene Aankoopvoorwaarden zullen worden opgenomen in een Order. Wanneer 

de Leverancier de Diensten onder een Order begint te leveren, wordt dit beschouwd als 

de aanvaarding van de Order door de Leverancier. DE AANVAARDING DOOR DE 

LEVERANCIER BLIJFT BEPERKT TOT DE AANVAARDING VAN DEZE 

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN EN HOUDT GEEN AANVAARDING IN 

VAN BIJKOMENDE OF ANDERE VOORWAARDEN DIE DOOR DE 

LEVERANCIER WORDEN VOORGESTELD EN AFWIJKEN VAN DEZE 

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN. 

 

3. VOLTOOIING 

 

Tijd is van essentieel belang met betrekking tot de data van uitvoering die door de Koper 

aan de Leverancier worden meegedeeld en de Leverancier zal zich aan deze data van 

uitvoering houden. Wanneer de Leverancier zich niet aan de data van uitvoering houdt, 

kan de Koper, zonder enige aansprakelijkheid en onverminderd enige andere rechten of 

rechtsmiddelen op grond van deze Algemene Aankoopvoorwaarden: 

(a) de Order opzeggen door een kennisgeving aan de Leverancier die na ontvangst ingaat 

voor de nog niet geleverde Diensten; 

(b) weigeren om elke verdere uitvoering van de Diensten die de Leverancier tracht te 

doen, te aanvaarden en 

(c) zich elders vervangende Diensten aanschaffen en van de Leverancier alle bijkomende 

kosten terugvorderen die hij hierdoor redelijkerwijze heeft opgelopen. 

  

4. KWALITEIT/UITVOERING 

 

 De Leverancier garandeert dat de Diensten:  

(a) zullen worden uitgevoerd door voldoende ervaren, opgeleid en geoefend 

personeel met de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding en in 

overeenstemming met de algemeen geldende handelspraktijken en normen in de 

bedrijfstak voor gelijkaardige diensten;  

(b)  in alle opzichten in overeenstemming zullen zijn met (i) de voorwaarden van de 

Order, (ii) elk uitvoeringscriterium of elke specificatie die door de Koper worden 

gevraagd en (iii) elke beschrijving en specificatie die door de Leverancier aan de 

Koper worden geleverd, met inbegrip van elke en alle voorstellen, 

projectspecificaties en projectplannen;  
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(c) geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en 

(d)  worden uitgevoerd in overeenstemming met alle Europese wetgeving (met 

inbegrip van maar niet beperkt tot de gezondheids- en veiligheidsreglementen) en 

de wetgeving van elk land waarop de Order betrekking heeft en de Leverancier 

zal de Koper op de hoogte stellen zodra hij enige veranderingen in die wetgeving 

gewaarwordt. 

 

De rechten van de Koper onder deze Algemene Aankoopvoorwaarden komen bovenop de 

wettelijke voorwaarden ten voordele van de Koper bij de Levering van Goederen en 

Diensten, Act 1982 en elk ander statuut. 

 

De garanties hierin blijven geldig na elke prestatie, aanvaarding of betaling ingevolge 

deze Algemene Aankoopvoorwaarden en strekken zich uit tot eventuele vervang- of 

hersteldiensten die door de Leverancier worden geleverd. 

 

5. BORGING VERKOPER, VOEDSELVEILIGHEID, MILIEU- EN ANDERE 

BELEIDSLIJNEN 

 

 De Verkoper zal (waar dit nodig wordt geacht door de Koper): 

(a)  zich houden aan optimale voedselveiligheidspraktijken en de 

verkoopsborgingsprocedures van PepsiCo voor rekening van de Leverancier 

(b) voldoen aan de vereisten van PepsiCo’s Goedkeurings- en Nalevingsprogramma’s 

voor Leveranciers; 

(c) ervoor zorgen dat alle materialen in overeenstemming zijn met alle wettelijke EU- en 

nationale vereisten met inbegrip van maar niet beperkt tot vereisten met betrekking 

tot traceerbaarheid 

(d) zorgen voor overeenkomstigheid met elke overeengekomen ondertekende 

specificatie;  

(e) ervoor zorgen dat alle Goederen voldoen aan het Voedselveiligheidsbeleid voor 

rauwe materialen van PepsiCo (op verzoek verkrijgbaar) met inbegrip van maar niet 

beperkt tot vereisten van PepsiCo met betrekking tot traceerbaarheid  

(f) zich ertoe verbinden met de Koper te overleggen om duurzaamheidsprogramma’s te 

ontwikkelen en aan deze duurzaamheidsinitiatieven mee te werken zoals deze van 

tijd tot tijd door de Koper kunnen worden medegedeeld. 

 

6. LEVERANCIERSGEDRAGSCODE 

 

 Deze Overeenkomst zal onderworpen zijn aan en de Verkoper zal zich houden aan de 

Internationale Leveranciersgedragscode van PepsiCo, zoals deze van tijd tot tijd wordt 

bijgewerkt en die beschikbaar is op: www.pepsico.com/SupplierCodeofConduct   

 

7. RECHTEN VAN DE KOPER 

 

 De betaling door de Koper voor de Diensten die onder een Order worden geleverd, zal 

geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de Leverancier onder de garanties 

in deze algemene voorwaarden die zullen blijven gelden na de betaling door de Koper.  

 

 De Koper kan de uitvoering van de Diensten monitoren, registreren en beoordelen en op 

elk ogenblik elke of alle Diensten waarmee de Koper niet tevreden is of die niet aan de 

vereiste voorwaarden voldoen, goedkeuren of weigeren.  
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Onverminderd enige andere rechten of rechtsmiddelen (met inbegrip van maar niet 

beperkt tot het recht om de Order te beëindigen en/of af te zien van de betaling aan de 

Leverancier van enige bedragen die bestemd zijn voor de Diensten die niet aan de 

vereiste voorwaarden voldoen of niet worden voortgezet) kan de Koper van de 

Leverancier eisen om elke Dienst waarmee hij niet tevreden is of die niet aan de vereiste 

voorwaarden voldoet onmiddellijk opnieuw uit te voeren, te herstellen of de reden van de 

niet-uitvoering van enige Diensten weg te nemen, en dit volledig voor rekening van de 

Leverancier, op voorwaarde dat de Koper de Leverancier binnen een redelijke termijn in 

kennis stelt van het feit dat hij niet tevreden is met de Diensten of dat deze niet aan de 

vereiste voorwaarden voldoen. 

 

De Koper zal eveneens het recht hebben om de Order te beëindigen en om, onder deze 

overeenkomst of anderszins, naar recht en billijkheid beschikbare rechtsmiddelen aan te 

wenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het achterwege laten van de betaling aan 

de Leverancier en/of het terugvorderen als een door de Leverancier verschuldigd 

geldbedrag van alle of enig gedeelte van de kosten die zijn betaald voor de Diensten die 

niet aan de vereiste voorwaarden voldoen of niet worden voortgezet. 

  

 De Leverancier zal de Koper alle onkosten vergoeden die het gevolg zijn van elke 

inbreuk op deze algemene voorwaarden vanwege de Leverancier, met inbegrip van maar 

niet beperkt tot alle bijkomende kosten ten gevolge van het aankopen van de Diensten bij 

een andere leverancier. 

 

8.        PRIJSGARANTIE/VRACHTPRIJZEN/VERREKENING 

 

 De Leverancier garandeert dat de prijzen voor de Diensten volledig zijn en niet minder 

voordelig dan de prijzen die de Leverancier momenteel aanrekent aan andere klanten met 

een gelijkaardige klantomvang voor de uitvoering van dezelfde of gelijkaardige Diensten. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper zal de Leverancier geen 

bijkomende kosten aanrekenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor 

verzekeringen of taksen. Indien de Leverancier gedurende de termijn van deze Order 

interessantere prijzen voor de Diensten aanbiedt aan andere klanten met een gelijkaardige 

klantomvang zal de Leverancier de prijzen voor de Koper in overeenstemming daarmee 

verlagen. Indien de Koper een vordering tegen de Leverancier heeft voortvloeiend uit de 

Order of de uitvoering van enige Diensten kan de Koper betwiste bedragen in mindering 

brengen van of verrekenen met de vorderingen van de Leverancier voor onder deze Order 

verschuldigde bedragen. 

 

9. WIJZIGINGEN 

 

De Koper kan op elk ogenblik vragen om een wijziging van het bereik of van de 

uitvoering van de Diensten onder een Order. Indien de Koper vraagt om een wijziging 

van het bereik of van de uitvoering van de Diensten  

(a) zal de Leverancier binnen een redelijke termijn een schriftelijke raming leveren 

aan de Koper van: 

(i) de waarschijnlijk benodigde tijd om de wijziging te implementeren  

(ii) alle noodzakelijke prijsaanpassingen van de Leverancier die voortvloeien 

uit de wijziging 

(iii)      elke andere impact van de wijziging op de voorwaarden van de Order. 

(b)  indien de Koper niet verder wenst te gaan, zal er niets wijzigen aan de Order en 
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(c)  indien de Koper wenst dat de Leverancier de wijziging doorvoert, zal de 

Leverancier dit doen na akkoord over de noodzakelijke aanpassingen van zijn 

prijzen, de Diensten en alle andere relevante voorwaarden van de Order om 

rekening te houden met de wijziging en de Order zal dienovereenkomstig worden 

aangepast. 

 

10. ONAFHANKELIJKE AANNEMER 

 

De partijen komen overeen dat de Leverancier, diens werknemers, agenten en 

onderaannemers diensten uitvoeren als onafhankelijke aannemers en niet als werknemers 

van de Koper, ongeacht waar zij de diensten uitvoeren. 

 

11. SCHADELOOSSTELLING 

 

Naast de andere verplichtingen van de Leverancier ingevolge deze algemene 

voorwaarden zal de Leverancier de Koper verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren 

tegen elke en alle aanspraken, schade, vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, kosten 

en uitgaven (met inbegrip van juridische uitgaven) die voortkomen uit of het gevolg zijn 

van enige nalatigheid of oponthoud bij de uitvoering van de Diensten of nalatigheid, 

verzuim of schending van deze algemene voorwaarden door de Leverancier, diens 

agenten, werknemers of onderaannemers. De Leverancier zal zorgen voor voldoende 

verzekeringsdekking om aan de schadeloosstellingsverplichtingen ingevolge deze 

algemene voorwaarden te voldoen. 

 

12. VERTROUWELIJKHEID 

 

 De Leverancier zal alle niet-publieke informatie die door de Koper wordt geleverd, alle 

specificaties of andere documenten die door ieder van de partijen worden opgesteld in het 

kader van een Order, het feit dat de Koper zich contractueel verbonden heeft tot de 

aankoop van Diensten van de Leverancier en alle andere niet-publieke informatie met 

betrekking tot een Order als ‘Vertrouwelijke informatie’ beschouwen. Zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper zal de Leverancier geen 

Vertrouwelijke informatie onthullen of gebruiken voor enig ander doel dan voor de 

uitvoering van een Order. 

 

13. OVERDRACHT/ UITBESTEDING 

 

 De Leverancier mag geen enkel deel van een Order overdragen of uitbesteden zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. Indien de Leverancier een deel 

van een Order uitbesteedt, zal de Leverancier al zijn onderaannemers verplichten tot de 

naleving van de voorwaarden van de Order; dit evenwel op voorwaarde dat niets in een 

onderaannemingscontract een contractuele betrekking tussen een onderaannemer en de 

Koper creëert of de creatie daarvan inhoudt. 

 

14. OPZEGGING WEGENS REDENEN VAN EIGEN BELANG  

 

De Koper mag louter om redenen van eigen belang een Order of een deel daarvan 

opzeggen door kennisgeving aan de Leverancier. Na ontvangst van de opzeggingsbrief 

van de Koper zal de Leverancier onmiddellijk al het werk onder de Order, of het gedeelte 

dat voltooid is, schorsen en al zijn leveranciers en onderaannemers doen ophouden. De 

Koper zal de feitelijke directe kosten van de Leverancier die voortvloeien uit de 
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opzegging betalen, maar de Koper zal de Leverancier geen enkel ander werk betalen dat 

na de ontvangst door de Leverancier van de opzeggingsbrief wordt uitgevoerd, noch 

enige kosten die de Leverancier redelijkerwijze had kunnen voorkomen. 

 

15. OPZEGGING WEGENS DRINGENDE REDENEN  

 

Onverminderd enige of andere rechten of rechtsmiddelen en zonder dat zulks enige 

aansprakelijkheid met zich meebrengt, kan de Koper een Order of een deel daarvan 

opzeggen in het geval dat de Leverancier een wezenlijke inbreuk begaat op zijn 

verplichtingen in de Order. Na de ontvangst van een opzeggingsbrief van de Koper zal de 

Leverancier onmiddellijk al het werk onder de Order, of het gedeelte dat voltooid is, 

schorsen en al zijn leveranciers en onderaannemers doen ophouden. 

 

16. INTELLECTUELE EIGENDOM 

 

 De Leverancier gaat ermee akkoord om, na ontvangst van een kennisgeving, de Koper, 

diens agenten, klanten en andere kopers onmiddellijk te verdedigen, schadeloos te stellen 

en te vrijwaren tegen alle aanklachten, gerechtelijke acties, vorderingen, 

aansprakelijkheid, uitgaven (met inbegrip van juridische uitgaven), verliezen, royalty’s, 

opbrengsten, schade- en vereffeningsbedragen die voorkomen uit of het gevolg zijn van 

elke feitelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde 

partij omwille van gelijkaardigheid in het ontwerp, het handelsmerk of het uitzicht van de 

Diensten die onder een Order worden geleverd. 

 

17. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER 

 

DE KOPER ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE LEVERANCIER VOOR 

ELK INDIRECT OF GEVOLGVERLIES, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, 

VAN WELKE AARD DAN OOK. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER 

MET BETREKKING TOT ELKE VORDERING WEGENS VERLIES OF SCHADE 

DIE VOORTKOMT UIT, VERBAND HOUDT MET OF HET GEVOLG IS VAN EEN 

ORDER ZAL IN GEEN GEVAL HET BEDRAG BESTEMD VOOR DE DIENSTEN 

DIE AANLEIDING GEVEN TOT DE VORDERING, OVERSCHRIJDEN. 

 

18. VERKLARING VAN AFSTAND VAN VERHAAL 

 

Noch de nalatigheid van de Koper in het aandringen op de uitvoering van enige van deze 

algemene voorwaarden, noch diens nalatigheid in het uitoefenen van enig recht of 

voorrecht, noch diens verklaring van afstand van enige inbreuk op deze algemene 

voorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige van deze 

voorwaarden of inbreuken door de Leverancier op een Order, of die nu van dezelfde aard 

of gelijkaardig zijn. 

 

 De bij deze algemene voorwaarden voorziene rechten en rechtsmiddelen zijn cumulatief 

en sluiten geen bij wet voorziene rechten of rechtsmiddelen uit. 

 

19. VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

 

 Een Order zal deze algemene voorwaarden bevatten en zal de volledige overeenkomst 

vormen tussen de Leverancier en de Koper inzake de levering van de Diensten en zal 

voorbijgaan aan en in de plaats treden van elke eerdere overeenkomst of afspraak, of die 
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nu mondeling of schriftelijk is, tussen de Leverancier en de Koper, tenzij uitdrukkelijk 

anders schriftelijk en ondertekend wordt overeengekomen tussen een gemachtigde van de 

Leverancier en de Koper. Een Order mag niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk en 

ondertekend door een gemachtigde van de Leverancier en de Koper.  

 

20. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSPRAAK 

 

 Een Order zal worden beheerst door en worden geïnterpreteerd volgens de Engelse 

wetgeving en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve rechtspraak van 

de Engelse rechtbanken over alle geschillen die onder of in verband met een Order en de 

door de Order tot stand gekomen rechtsbetrekkingen ontstaan. 

  

 


