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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ERIKS N.V.  
 
1. Algemeen 
1. In deze algemene inkoopvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd: 
ERIKS: ERIKS N.V. (K.B.O. nummer : 402.956.608); 
Leverancier: De (rechts)persoon bij wie door ERIKS Producten worden besteld en/of ingekocht; 
Overeenkomst: Alle offerte-aanvragen, bestellingen/inkooporders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten die gesloten worden tussen 

ERIKS en de Leverancier waarop deze Voorwaarden van toepassing worden verklaard; 
Producten: Alle zaken - met inbegrip van diensten die met uitvoering van de Overeenkomst samenhangen waaronder maar niet beperkt tot 

de levering, installatie of het onderhoud van die zaken - die geleverd worden onder gesloten Overeenkomsten; 
Voorwaarden:   Deze algemene inkoopvoorwaarden van ERIKS; 
Hulpmiddelen: Alle door ERIKS aan Leverancier ter beschikking gestelde of door Leverancier ter uitvoering van een Overeenkomst 

vervaardigde zaken en informatie(dragers) waaronder maar niet beperkt tot gereedschappen, grondstoffen, onderdelen, 
componenten, halffabricaten, tekeningen, specificaties, modellen, mallen, stempels, monsters, software, vormen, sjablonen, 
matrijzen, kalibers e.d. 

2. Deze Voorwaarden zijn zowel in het Nederlands, in het Engels als in het Frans opgesteld. In geval van enig geschil over inhoud of strekking van deze 
Voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. 
 
2. Offertes, aanbiedingen, het wijzigen van Overeenkomsten en meerwerk 

1. Kosten verbonden aan het uitbrengen van een offerte of het doen van een aanbieding blijven voor rekening van Leverancier. 
2. ERIKS heeft het recht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in reeds tot stand gekomen Overeenkomsten. Van een wijziging stelt ERIKS Leverancier schriftelijk in 
kennis. Meent Leverancier dat de wijziging van invloed is op de overeengekomen prijs en/of leveringsperiode, dan stelt hij ERIKS daarvan uiterlijk binnen vijf 
kalenderdagen na ontvangst van het wijzigingsbericht op de hoogte, bij gebreke waarvan de overeengekomen prijs en leveringsperiode gehandhaafd blijven. 
3. Pas na schriftelijke acceptatie door ERIKS, is Leverancier gerechtigd bijkomend werk uit te voeren. 
 
3. Verplichtingen Leverancier en garantie 
1. Wordt in de Overeenkomst verwezen naar technische-, veiligheids-, kwaliteits- of andere bepalingen en de betreffende documenten zijn niet aan de 
Overeenkomst gehecht, dan wordt Leverancier geacht hiervan wel kennis te hebben. Deze documenten zijn voor Leverancier bindend. Draagt hij hiervan geen 
kennis, dan zal Leverancier ERIKS terstond informeren. ERIKS zal dan de informatie alsnog verschaffen. 
2. Bevat de tekst van de door ERIKS verstrekte documenten naar de mening van de Leverancier onduidelijkheden, dan is hij gehouden ERIKS hieromtrent terstond 
schriftelijk te informeren. 
3. Na totstandkoming van de Overeenkomst is Leverancier gehouden op eerste verzoek van ERIKS een productieschema te overleggen, waarin ten minste zijn 
opgenomen ontwerp, aankoop en/of productie van componenten en/of basismateriaal, fabricage inclusief assemblage, testen en afleverdata, en overige voor het 
productieproces relevante tussenstappen, alles met inachtneming van hetgeen bij Overeenkomst is vastgesteld, alsmede een opgave van de personen binnen zijn 
organisatie die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
4. Leverancier draagt de kosten verbonden aan het tijdig verkrijgen van de benodigde toestemmingen, vergunningen of licenties die vereist zijn voor de uitvoering 
van de Overeenkomst en/of noodzakelijk zijn in het kader van het voldoen aan de daarin opgenomen voorwaarden met inachtneming van deze Voorwaarden. 
5. Leverancier garandeert dat: 

a. de Producten worden gemaakt en de Overeenkomst wordt uitgevoerd door Leverancier zelf, zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, maar 
niet door een derde die optreedt als onderaannemer of anderszins, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ERIKS, overeenkomstig artikel 13.1; 
b. de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn; 
c. de Producten precies overeenkomen met de schriftelijke eisen zoals vervat in de door ERIKS verstrekte inkooporder en/of specificaties en/of technische 
vereisten en/of andere door ERIKS verstrekte documenten; 
d. de Producten van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoering- en/of materiaalfouten zijn, en dat voor de uitvoering van de tot de Overeenkomst 
behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel worden gebruikt/ingezet; 
e. de Producten overeenstemmen met alle wettelijke eisen die van toepassing zijn in België en met andere (internationale) wetten, regels en richtlijnen, 
waaronder in het bijzonder de wettelijke Europese richtlijnen inzake CE-markeringen en de EU-verklaring van conformiteit voor 
machines/veiligheidscomponenten en de “fabrikantverklaring” zoals bedoeld in bijlage II onder A en/of B bij Machinerichtlijn (2006/42/EG), welke verklaring 
door Leverancier dient te worden verzorgd; 
f. de Producten worden geleverd met de noodzakelijke instructies c.q. technische beschrijvingen, waaronder mede begrepen gedetailleerde instructies voor 
opslag en preventief onderhoud, teneinde ERIKS in staat te stellen dienovereenkomstig de Producten te gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, 
alsmede alle relevante certificaten, verklaringen, attesten, montagevoorschriften, bedieningsvoorschriften, specificaties, tekeningen, rapporten, fiscale 
gegevens en andere documenten. 

6. Leverancier garandeert dat onder de Overeenkomst geleverde Producten en het onderhoud benodigd om de Producten in goede staat te houden gedurende 
een periode van 10 jaar door ERIKS kunnen worden betrokken/verkregen. 
 
4. Garantietermijn 
1. Blijkt binnen een periode van 24 maanden na het eerste gebruik of 36 maanden na levering - afhankelijk van welke periode het eerst verstrijkt - dat de Producten niet 
voldoen aan het bepaalde in artikel 3.5 van deze Voorwaarden, dan is Leverancier verplicht binnen de door ERIKS aangegeven redelijke termijn - op eerste 
verzoek van ERIKS en ter keuze van ERIKS - zo snel als mogelijk en zonder vertraging de Producten te vervangen, te repareren of de met de Producten 
samenhangende diensten opnieuw te laten uitvoeren, onverlet de overige rechten van ERIKS. 
2. Komt Leverancier zijn garantieverplichtingen niet na, nadat Leverancier hiertoe formeel werd aangemaand, dan is ERIKS gerechtigd de Overeenkomst 
buitengerechtelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, en met of zonder hulp van door ERIKS aangewezen derden, gerechtigd om op kosten van 
Leverancier de Producten te vervangen, te repareren of wanneer het een dienst betreft die dienst opnieuw uit te laten voeren. 
3. Gebrekkige Producten die niet worden gerepareerd worden (en die dus dienovereenkomstig behoren te worden vervangen) ter keuze van ERIKS ofwel door 
Leverancier kosteloos bij ERIKS opgehaald ofwel op kosten van Leverancier door ERIKS aan Leverancier geretourneerd. 
4. De hiervoor beschreven garantie is opnieuw van toepassing op de vervangen of gerepareerde Producten of opnieuw uitgevoerde diensten die samenhangen met de 
Producten of uitvoering van de Overeenkomst. 
 
5. Prijzen, facturering en betaling 
1. De door Leverancier vermelde prijzen in de offerte/aanbieding zijn vast en worden geacht inclusief kosten te zijn voor verpakking, vervoer, vergunningen, 
accijnzen en verzekeringen, doch exclusief BTW. 
2. Leverancier dient voor elke inkooporder aan ERIKS een factuur te zenden. 
3. Leverancier factureert niet eerder dan op de overeengekomen datum van aflevering van de Producten c.q. de datum dat de Producten door ERIKS zijn 
geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
4. Op de facturen dienen de volgende gegevens te zijn vermeld: 

a. de totale waarde van de Producten incl. evt. de in lid 1 genoemde kosten alsmede eventueel verschuldigde BTW; 
b. de omschrijving van de Producten; 
c. de hoeveelheid (per regel); 
d. de leveringsdatum; 
e. het inkoopordernummer van ERIKS; 
f. de orderregel van ERIKS (in de volgorde als in de inkooporder vermeld); 
g. het artikelcodenummer van ERIKS; 
h. het land van herkomst van de Producten; 
i. het BTW-nummer van Leverancier en van ERIKS;  
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j. het statistieknummer van de geleverde Producten; en  
k. Leveranciers verzendnummer. 

5. Betalingen worden na ontvangst en goedkeuring van de facturen verricht binnen 60 kalenderdagen na het einde van de maand van de factuurdatum. Betaling houdt 
geen acceptatie in en ontslaat Leverancier niet van enige verplichting waartoe hij jegens ERIKS is gehouden. 
6. ERIKS is bevoegd bedragen die zij of de aan haar gelieerde rechtspersonen en vennootschappen aan Leverancier of de aan hem gelieerde rechtspersonen en 
vennootschappen is verschuldigd, te verrekenen met al hetgeen ERIKS heeft of zal hebben te vorderen van Leverancier of de aan Leverancier gelieerde 
rechtspersonen. 
7. Indien en voor zover ERIKS rente zou zijn verschuldigd aan Leverancier, is deze enkelvoudig en gelijk aan de enkelvoudige wettelijke rentevoet verschuldigd 
overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing op de vervaldag van de 
factuur. 
8. Overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling door ERIKS, geeft Leverancier niet het recht zijn prestaties te beëindigen of op te schorten. 
 
6. Levering en verpakking 
1. Levering geschiedt DDP INCOTERMS 2010 op het door ERIKS opgegeven adres. 
2. De overeengekomen levertijden zijn bindend en vast en zijn van toepassing op de levering in haar geheel.  
3. Voorziet Leverancier dat de overeengekomen levertijd zal worden overschreden, dan is hij gehouden ERIKS daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te 
stellen. 
4. Indien overschrijding van de levertijd aan Leverancier is toe te rekenen, althans in zijn invloeds- of risicosfeer ligt, heeft ERIKS het recht een korting van 5% op 
de prijs in te houden voor iedere kalenderweek of deel daarvan dat de overschrijding duurt, tot een maximum van 20%, onverminderd de overige rechten van 
ERIKS bij niet-nakoming door Leverancier. In geval van overschrijding van de levertijd heeft ERIKS het recht een andere (snellere) wijze van vervoer aan Leverancier op te 
dragen. De kosten daarvan alsmede de kosten die mogelijk verband houden met het annuleren van het geplande vervoer komen voor rekening van Leverancier. 
5. Levering in gedeelten is niet toegestaan, tenzij ERIKS daarmee voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd, en eventueel onder nader te bepalen voorwaarden. 
6. Leverancier is gehouden op eigen kosten - waaronder begrepen de kosten van opslag, onderhoud, en verzekering tegen brand en/of diefstal, en/of verlies tijdens 
opslag of vervoer - de Producten op haar bedrijfsterrein in opslag te houden vanaf het moment dat de Producten gereed zijn tot uiterlijk twee maanden nadien. 
7. Elke levering of deellevering dient vergezeld te gaan van in ieder geval de bestelde certificaten en een pakbon waarop het bestelnummer van ERIKS en de af te 
leveren hoeveelheid Producten staat vermeld. 
8. De Producten moeten zijn voorzien van een deugdelijke c.q. in de branche gebruikelijke verpakking, met inachtneming van de door ERIKS voorgeschreven 
aanduidingen en/of merktekens. Verpakkingsmaterialen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling en dienen te voldoen aan internationale en Belgische 
(milieu-) wet- en regelgeving. Kunnen de verpakkingsmaterialen niet worden hergebruikt of gerecycled, dan zijn de kosten voor verwerking voor rekening van 
Leverancier. 
9. ERIKS heeft het recht de levering te weigeren en op kosten van Leverancier te retourneren of op de plaats van aankomst op te slaan indien aan de eisen in 
leden 6, 7 en 8 van dit artikel niet is voldaan. 
10. Op verzoek van ERIKS is Leverancier verplicht het door Leverancier gebruikte verpakkingsmateriaal voor eigen rekening en risico terug te nemen. ERIKS heeft 
het recht het verpakkingsmateriaal op kosten van Leverancier te retourneren.  
11. Door ERIKS ter beschikking gestelde verpakkingsmateriaal dient Leverancier verzorgd, verzekerd en kosteloos aan ERIKS te retourneren. 
 
7. Eigendomsoverdracht, risico en eigendomsrechten 
1. De eigendom en het risico (ten aanzien) van de Producten gaat op ERIKS over op het moment van aanvaarding van de Producten door ERIKS. Aanvaarding 
geschiedt door te tekenen voor ontvangst, met dien verstande dat dit kan plaatsvinden na levering door ERIKS aan zijn eigen klant en/of na inspectie en/of test 
van de Producten overeenkomstig artikel 8.2 van deze Voorwaarden. In geval ERIKS uitzonderlijk betalingen voorafgaand aan de levering verricht of voorafgaand 
aan de aanvaarding van de Producten, zal de eigendom ten belope van het betaalde bedrag van de Producten overgaan op ERIKS op het moment van betaling. 
Leverancier zal de Producten door unieke kenmerken individualiseren en voor ERIKS afzonderlijk opslaan. Leverancier garandeert dat het volledige en 
onbezwaarde eigendom zal worden overgedragen. 
2. Indien ERIKS vervanging van de Producten verlangt of als de Producten moeten worden geretourneerd aan Leverancier na de ontbinding van de 
Overeenkomst, dan zal het risico van de Producten terug overgaan op Leverancier op het ogenblik van het verzoek tot vervanging of van de ontbinding van de 
Overeenkomst. 
3. Werd installatie of montage door Leverancier met Leverancier overeengekomen, dan draagt Leverancier het risico totdat het geïnstalleerde of gemonteerde door 
ERIKS is aanvaard. 
4. Verstrekt ERIKS Hulpmiddelen aan Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst, dan blijven deze Hulpmiddelen eigendom van ERIKS. Leverancier draagt in 
dat geval het risico voor verlies of beschadiging van deze Hulpmiddelen. De Leverancier zal alle door ERIKS ter beschikking gestelde Hulpmiddelen uitsluitend 
(doen) gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier zal deze Hulpmiddelen onverwijld voor eigen rekening aan ERIKS retourneren, nadat de 
Overeenkomst is uitgevoerd of een einde heeft genomen. 
5. Hulpmiddelen die zijn verkregen, gemaakt of verwerkt door de Leverancier ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, blijven of worden op het 
moment van ontstaan eigendom van ERIKS en zullen door Leverancier worden bewaard voor ERIKS. 
6. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is het Leverancier verboden Producten, die zijn gemaakt met of zijn gebaseerd op Hulpmiddelen van ERIKS, 
in gebruik te nemen, te (laten) maken (door derden), in het verkeer te brengen, te exploiteren of er anderszins over te beheren en te beschikken of aan derden te 
leveren. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Leverancier een eenmalige direct opeisbare boete ad € 50.000,--, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst vereist zal zijn, alsmede een boete ad € 2.500,-- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt na formeel te zijn aangemaand om te 
stoppen, onverminderd andere rechten van ERIKS in geval van schending van dit artikel. In het bijzonder behoudt ERIKS zich het recht voor om bijkomende 
schadevergoeding te vorderen onder voorbehoud van het aantonen van de omvang van zulke schade. 
 
8. Keuring en inspectie 
1. Leverancier biedt ERIKS kosteloos alle test- of inspectiecertificaten of auditrapporten aan waar ERIKS om vraagt. 
2. ERIKS heeft het recht de Producten bij de Leverancier (i) voorafgaand aan de aflevering, (ii) dan wel bij ERIKS volgend op de aflevering voorafgaand aan de 
aanvaarding van de Producten, (iii) dan wel bij de klant van ERIKS na aflevering te (doen) keuren en inspecteren, alvorens de Producten te aanvaarden. 
Leverancier is verplicht, zonder nadere kosten voor ERIKS, ERIKS en/of door haar aangewezen derden alle medewerking bij de inspectie en keuring te verlenen en 
op verzoek van ERIKS redelijke personele en materiële hulp voor de keuring en inspectie ter beschikking te stellen. Keuring en/of inspectie ontslaat Leverancier 
niet van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid. 
3. Alle kosten voor of in verband met keuringen en/of inspecties, met uitzondering van de kosten voor inspecteurs benoemd door ERIKS komen voor rekening van 
Leverancier. 
4. Blijkt bij keuring en/of inspectie dat de Producten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, dan heeft ERIKS het recht alle of een gedeelte van de geleverde 
Producten op kosten van Leverancier te retourneren aan Leverancier. ERIKS heeft vervolgens naar keuze recht op reparatie of vervanging, onverminderd overige 
rechten van ERIKS in geval van non-conformiteit van de Producten. 
 
9. Intellectuele eigendomsrechten 
1. Zijn op de Producten of levering van bijkomende documentatie intellectuele eigendomsrechten van toepassing, dan verkrijgt ERIKS daarvan kosteloos het 
gebruiksrecht door een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende licentie. Deze licentie wordt geacht door Leverancier aan ERIKS hierbij al dan niet bij 
voorbaat te zijn verleend. 
2. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst door de Leverancier, zijn werknemer of enige door Leverancier voor 
de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, komen toe aan ERIKS. 
3. Leverancier is verplicht om alles te doen wat nodig is om bovengenoemde rechten te verkrijgen of vast te stellen en aan ERIKS over te dragen. 
4. Leverancier garandeert dat de Producten, Hulpmiddelen of overige door Leverancier aan ERIKS ter beschikking gestelde zaken geen inbreuk maken op enige 
intellectuele eigendomsrechten van derden. Leverancier vrijwaart ERIKS alsmede klanten van ERIKS tegen alle (mogelijke) aanspraken van derden die zijn 
gebaseerd op enige (beweerde) inbreuk op zodanige rechten en vergoedt ERIKS en/of klanten van ERIKS alle schade die ERIKS en/of haar klanten daardoor lijd(t)(en). 
5. Alle door ERIKS aan Leverancier ter beschikking gestelde Hulpmiddelen, alsmede aan ERIKS toebehorende intellectuele eigendomsrechten, waaronder 
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knowhow zijn en blijven eigendom van ERIKS, althans te dien aanzien worden geen rechten overgedragen. 
 
10. Informatieverstrekking en geheimhouding 
1. Leverancier zal voldoen aan alle toepasselijke buiten- en/of binnenlandse export- en importregelgeving en zal ERIKS vrijwaren voor alle eventuele aanspraken 
van buiten- en/of binnenlandse overheden of instanties in dit verband.  
2. Het is Leverancier verboden vertrouwelijke informatie, die hem in het kader van een met ERIKS te sluiten of tot stand gekomen Overeenkomst ter kennis is 
gekomen en die niet openbaar is, aan derden en aan haar werknemers die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst te openbaren, tenzij ERIKS 
hiervoor schriftelijk voorafgaande toestemming heeft verleend. 
3. Bij overtreding van de verboden in lid 1 en lid 2 van dit artikel verbeurt Leverancier een onmiddellijk opeisbare eenmalige boete ad € 50.000,-- zonder dat een 
ingebrekestelling of een gerechtelijke interventie vereist is, alsmede een boete ad € 2.500,-- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt na formeel 
te zijn aangemaand  om te stoppen, onverminderd de overige rechten die ERIKS toekomen bij niet-nakoming van lid 1 en 2 van dit artikel. 
 
11. Aansprakelijkheid 
1. Leverancier is jegens ERIKS aansprakelijk voor alle schade, die door ERIKS wordt geleden als gevolg van productgebreken en/of ontwerpfouten en/of 
tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden, waaronder begrepen enige handeling of omissie 
door Leverancier zelf of zijn werknemers of onderaannemers betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst. 
2. Leverancier vrijwaart ERIKS tegen aanspraken van derden jegens ERIKS die betrekking hebben op schade, die door Leverancier is veroorzaakt c.q. die - onder 
verwijzing naar lid 1 van dit artikel - voor zijn rekening en risico komt, en voor schade, claims en kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst 
door een derde die handelt als onderaannemer of anderszins, alsmede tegen elke claim betreffende de Producten, gebaseerd op de in België  van toepassing 
zijnde productaansprakelijkheid wetgeving.  
3. Leverancier dient zich tegen aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel afdoende te verzekeren en zich verzekerd te houden. Op verzoek van ERIKS 
verstrekt Leverancier aan ERIKS een bewijs van verzekering.   
 
12. Beëindiging van de overeenkomst 
1. Onverminderd al haar overige rechten, waaronder maar niet beperkt tot het recht op vergoeding van geleden of nog te lijden schade en zonder aanvaarding 
van enige aansprakelijkheid, onverminderd het bepaalde in de tweede paragraaf hieronder, heeft ERIKS het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk te 
ontbinden, in zijn geheel of gedeeltelijk, nadat de Leverancier in gebreke werd gesteld en de tekortkoming niet geremedieerd heeft na hiertoe te zijn aangemaand, 
in het geval:   

a. Leverancier om welke reden dan ook tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met ERIKS gesloten 
Overeenkomst;  
b. Leverancier niet voldoet aan het bepaalde in artikel 8.4 van deze Voorwaarden.  

2. Onverminderd al haar overige rechten waaronder maar niet beperkt tot het recht op vergoeding van geleden of nog te lijden schade en zonder aanvaarding van 
enige aansprakelijkheid, heeft ERIKS het recht om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, 
indien:  

a. Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. verkregen, in liquidatie treedt, ten laste van hem 
beslag wordt gelegd, dan wel zijn bedrijfsactiviteiten overdraagt;  
b. De Producten door ERIKS niet worden geaccepteerd na inspectie of een herinspectie na een eerste onbevredigende inspectie, in de mate dat dit niet 
aanvaarden resulteert uit defecten of onbevredigende omstandigheden die niet worden betwist door de Leverancier of die niet redelijk betwistbaar zijn en die 
van nature het vertrouwen van ERIKS in het vermogen van de Leverancier om het betreffende product te leveren, kunnen breken, zonder dat een reparatie of 
vervanging dat vertrouwen kan herstellen.  
c. Leverancier een werknemer van ERIKS een geschenk of andere premies aanbiedt en/of geeft zonder dat ERIKS hier schriftelijk toestemming voor heeft 
gegeven;  
d. Leverancier tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 4.2 en/of 6.4 en/of 7.6 en/of 10.1 en/of 10.2 van deze Voorwaarden.  

3. In geval dat  de Producten reeds werden geleverd en moeten worden geretourneerd volgend op de ontbinding van de Overeenkomst, zal het risico van de 
Producten terug overgaan op Leverancier.   
4. Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen staat het ERIKS vrij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien van ERIKS in 
redelijkheid niet kan worden verlangd de Overeenkomst verder uit te voeren, onder gehoudenheid tot betaling van een vergoeding pro rata aan Leverancier voor 
het eventueel reeds afgeleverde en aanvaarde deel van de Producten.  
5. De artikelen 10 en 11 blijven van kracht in geval van ontbinding of beëindiging (voor welke reden dan ook). 
6. In geval van ontbinding of beëindiging (voor welke reden dan ook), dienen de Hulpmiddelen die in bewaring zijn bij Leverancier of bij een derde onmiddellijk 
worden geretourneerd aan ERIKS op kosten en risico van Leverancier. Indien Leverancier niet onmiddellijk de Hulpmiddelen retourneert, mits  voorafgaandelijke 
kennisgeving van ontvangst werd gegeven door ERIKS, dan zal Leverancier volledige toegang geven aan ERIKS tot de plaats waar de Hulpmiddelen worden 
gehouden en zal Leverancier niet verhinderen dat ERIKS deze terug in bezit zal nemen.  
 
13. Overdracht, onderaanneming en verpanding 
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERIKS, is Leverancier niet bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst of enig deel daarvan uit te 
besteden aan derden, noch de rechten en plichten die uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of de vorderingen die 
Leverancier op grond van de Overeenkomst op ERIKS heeft, te cederen aan derden of te verpanden.   
2. Indien Leverancier gebruik maakt van de diensten van derden mits toestemming van ERIKS, dan zal Leverancier  gehouden zijn op eerste verzoek van ERIKS 
een kopie te bezorgen van de bestelling  of overeenkomst met deze derde (zonder prijsopgave). 
 
14. Naleven gedragscode voor leveranciers van ERIKS (“Supplier Code of Conduct”) 
Leverancier bevestigt dat hij kennis heeft genomen van de gedragscode voor leveranciers van ERIKS, de “Supplier Code of Conduct”, en garandeert dat hij deze 
te allen tijde zal naleven. De ERIKS Supplier Code of Conduct zal op verzoek aan Leverancier worden toegezonden. 
 
15. Voorrang  
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene inkoopvoorwaarden en de Leveranciers’ voorwaarden, dan zullen de eerstgenoemde voorrang hebben. 
 
16. Bescherming persoonsgegevens 
1. Elke partij dient te allen tijde te voldoen aan haar respectievelijke verplichtingen onder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van 
gegevensbescherming. Voor de toepassing van deze sectie 16 wordt onder "persoonsgegevens" verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon. 
2. Partijen erkennen en komen overeen dat, indien Leverancier in het kader van de nakoming van de verplichtingen van Leverancier op grond van de 
Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt namens ERIKS, hij niet gerechtigd is die persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken of anderszins te 
verwerken. Leverancier zal derhalve in verband met die verwerking: 

a. persoonsgegevens uitsluitend in schriftelijke opdracht van ERIKS te verwerken, tenzij de wet dit vereist; 
b. het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens bewaren en passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding, gebruik of toegang, dan wel tegen 
enige andere vorm van onwettige verwerking, met inbegrip van controle op het invoeren, raadplegen, ingrijpen, verstrekken, invoeren en bewaren van en in 
dergelijke gegevens; 
c. ERIKS in staat te stellen te controleren of de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel 16 nakomt en in het bijzonder de onder (b) genoemde 
technische en organisatorische maatregelen. Leverancier zal ERIKS daarbij alle in redelijkheid noodzakelijke assistentie en bewijsvoering verlenen; 
d. ERIKS onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na kennisneming in kennis te stellen van een inbreuk op de beveiliging met als gevolg een accidentele of 
onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens (een "data-inbreuk"). In geval van een data-
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inbreuk zal de Leverancier zo spoedig mogelijk passende herstelmaatregelen treffen en ERIKS op eerste verzoek alle relevante informatie en assistentie met 
betrekking tot de data-inbreuk verschaffen; 
e. ervoor te zorgen en op verzoek te verklaren dat kopieën van die persoonsgegevens die in het bezit of onder de controle van Leverancier zijn, bij 
beëindiging of afloop van de Overeenkomst of wanneer deze anderszins niet langer nodig zijn voor de nakoming van de verplichtingen van Leverancier uit 
hoofde van de Overeenkomst, blijvend worden vernietigd; 
f. ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor Personeel van Leverancier dat zich tot geheimhouding heeft verplicht en toegang tot 
de gegevens moet hebben om zijn rol bij de uitvoering van de verplichtingen van Leverancier uit hoofde van een Overeenkomst te kunnen vervullen; 
g. ERIKS in staat stellen derden te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens door de Leverancier; 
h. ERIKS zodanige medewerking, assistentie en informatie te verlenen en al datgene te doen en te doen waar ERIKS redelijkerwijs om kan verzoeken 
teneinde ERIKS in staat te stellen aan haar verplichtingen uit hoofde van de wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming te voldoen en tijdig 
medewerking te verlenen en de aanwijzingen of besluiten van enige bevoegde autoriteit op het gebied van de gegevensbescherming en de persoonlijke 
levenssfeer met betrekking tot die gegevens na te leven; en 
i. zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ERIKS geen persoonsgegevens aan een land buiten het land waar de diensten of 
goederen worden verricht, over te dragen of vanuit een dergelijk land toegankelijk te maken. 

3. ERIKS verleent hierbij een algemene machtiging aan de Leverancier tot het inschakelen van onderaannemers en gelieerde ondernemingen (ieder een 
"toeleverancier") voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van de 
Overeenkomst, onder de volgende voorwaarden. Leverancier zal:  

a. ervoor zorgen dat haar onderaannemers en gelieerde ondernemingen een niveau van gegevensbescherming in acht nemen dat niet minder bescherming 
biedt dan de verplichtingen die in deze afdeling 16 zijn opgenomen;  
b. op verzoek de identiteit van alle subverwerkers aan ERIKS mede te delen;  
c. ERIKS op de hoogte te houden van wijzigingen in subprocessen; en 
d. ERIKS in de gelegenheid te stellen op redelijke gronden bezwaar aan te tekenen tegen eventuele subverwerkers. 
Indien ERIKS bezwaar maakt tegen een subbewerker en partijen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen, zal de leverancier 
de verwerking van persoonsgegevens door de subbewerker staken of ERIKS in staat stellen de Overeenkomst zonder kosten te beëindigen. 

4. De leverancier zal ERIKS verdedigen en vrijwaren tegen elke vordering, eis, rechtsvordering of procedure die door een derde (waaronder begrepen enige 
toezichthoudende autoriteit en/of toezichthouder) tegen ERIKS wordt ingesteld of ingesteld wegens schending door de leverancier of diens gelieerde 
ondernemingen (of door hun personeel of andere derden waarvoor de leverancier verantwoordelijk is) van haar verplichtingen op grond van dit artikel 16 of 
toepasselijke wetten ter bescherming van persoonsgegevens. Eventuele in deze voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen van Leverancier zijn 
niet van toepassing op deze vrijwaring. 
 
17. Compliance 
1. Leverancier staat er jegens ERIKS voor in dat hij (a) geen onderwerp is van handelssancties opgelegd door de VS, de EU en/of de VN, en (b) zal voldoen aan 
(en niet handelen in strijd met) alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot (i) handelsbeperkingen en export controles (waaronder 
handelssancties opgelegd door de VS, de EU en/of de VN) en (ii) anti-omkoping en anti-corruptie.  
2. Leverancier zal op redelijk verzoek van ERIKS bewijs overleggen van haar handelen. 
 
18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
1. Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG), is van toepassing op deze Voorwaarden en op Overeenkomsten tussen ERIKS en 
Leverancier.  
2. Alle geschillen tussen ERIKS en Leverancier zullen uitsluitend worden beslecht door rechtbank van koophandel te  Antwerpen. 
 


