ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
VAN SODEXO ALTYS
11 September 2018
Inhoudsopgave
1 Toepasselijkheid
2 Definities
3 Totstandkoming van de overeenkomst
4 Uitvoering van de overeenkomst
5 Wijziging ordering en opdrachtgeving
6 Taakverdeling tussen Sodexo Altys Inkoop en de Locatieverantwoordelijke
7 Prijzen
8 Verplichtingen van de Opdrachtnemer
9 Levering en levertijden
10 Hulpmiddelen en arbeidsmiddelen
11 Verpakking en emballage
12 Pak-/aflever- en retour- en emballagebonnen
13 Facturering
14 Betaling en korting
15 Omzetoverzichten
16 Eigendom
17 Garantie
18 Inspectie, controle en klachten
19 Aansprakelijkheid
20 Inlenersaansprakelijkheid
21 Tekortkoming en beëindiging
22 Overmacht
23 Geheimhouding
24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25 Conversie

Pagina 1 van 21
Versie 11 september 2018

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Sodexo Altys wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de
wederpartij uitdrukkelijk van de hand .
1.2 De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op ieder door Sodexo
Altys gedaan verzoek aan de Opdrachtnemer tot het uitbrengen van een aanbod, op
de door de Opdrachtnemer uit te brengen aanbieding, op alle orders en
opdrachtgeving van Sodexo Altys en op alle met de Opdrachtnemer te sluiten en
gesloten overeenkomsten alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen,
tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 2 Definities
Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in de
Inkoopvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerde woorden en
uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toegekend:
“Dienst(en)”:

de door de Opdrachtnemer uit te voeren
werkzaamheden in opdracht van Sodexo Altys;

"Facilitaire services":

de Facilitaire services en/of dienst(en) van Sodexo
Altys, die op Locatie van Hoofdopdrachtgever(s)
van Sodexo Altys aan deze Hoofdopdrachtgever(s)
worden verleend;

“Geplande datum”:

de datum die door de Opdrachtnemer bij acceptatie
wordt opgegeven. Indien en voor zover de
Opdrachtnemer de datum wijzigt, zal een eerste
datum als geplande datum gehandhaafd blijven;

"Hoofdopdrachtgever(s)":

Opdrachtgever van Sodexo Altys ten behoeve van
wie Sodexo Altys diensten verleent en producten
levert;

"Inkoopvoorwaarden":

deze algemene inkoopvoorwaarden van Sodexo
Altys;

"Locatie":

het terrein, de gebouwen etc. van de
Hoofdopdrachtgever waar Sodexo Altys diensten
verricht en of producten levert;

“Locatieverantwoordelijke”:

medewerk(st)er in dienst van Sodexo Altys welke
verantwoordelijk is voor de
aangewezen Locatie;

“Opdrachtgever”:

de (potentiële) wederpartij van Sodexo Altys die als
afnemer van de producten en/of diensten optreden;
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"Opdrachtnemer":

de (potentiële) wederpartij van Sodexo Altys die als
leverancier van producten en/of diensten handelt;

“Overeenkomst”

alle (schriftelijke) inkoopopdrachten en orders van
producten en/of diensten bij een Opdrachtnemer;

"Product(en)":

de aan Sodexo Altys te leveren roerende zaken en
diensten;

“Prijzen”

onder Prijzen wordt verstaan alle mogelijke vormen
van prijzen die gebruikt worden in de relatie tussen
Sodexo Altys en de Opdrachtnemer, zoals onder
andere brutoprijs op factuur, prijs na factuurkorting,
nettoprijs (factuurprijs min bonus);

“Recall Actie”

het terugroepen van door de Opdrachtnemer aan
Sodexo Altys geleverde Producten uit veiligheidsof kwaliteitsoverwegingen om schade bij de Sodexo
Altys Hoofdopdrachtgever(s), eindgebruikers en/of
andere derden te voorkomen;

“Schriftelijke Inkopen”

onder schriftelijke inkopen wordt mede verstaan per
fax, email, EDI, xml of via ieder ander elektronisch
medium;

"Sodexo Altys"

Sodexo Altys B.V. kantoorhoudende te Capelle aan
den IJssel als onderdeel van Sodexo Nederland
B.V. kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel;

“Sodexo Altys Inkoop”

de inkoopafdeling van Sodexo Altys en/of Sodexo
Nederland.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst
3.1 Indien de Opdrachtnemer een aanbieding doet, komt een Overeenkomst tot
stand doordat Sodexo Altys Inkoop of een door haar aangewezen partij deze
aanbieding aanvaardt. Een aanbieding van de Opdrachtnemer, al dan niet vrijblijvend
gedaan, kan niet na aanvaarding door Sodexo Altys geheel of gedeeltelijk worden
herroepen.
3.2 Een Overeenkomst tussen Sodexo Altys en de Opdrachtnemer komt tevens tot
stand wanneer Sodexo Altys Inkoop of een door haar aangewezen partij schriftelijk
een bestelling bij de Opdrachtnemer plaatst en de Opdrachtnemer niet op dezelfde
datum waarop de bestelling is geplaatst c.q. binnen 4 werkuren nadat de bestelling is
geplaatst schriftelijk aan Sodexo Inkoop of een door haar aangewezen partij
meedeelt de bestelling niet te aanvaarden.
3.3 Indien een Overeenkomst via een elektronisch medium tot stand komt, is niet
vereist dat de ontvangst van een bestelling of van de aanvaarding wordt bevestigd.
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3.4 Sodexo Altys Inkoop of een door haar aangewezen partij is bevoegd om
geplaatste bestelling uiterlijk 5 kalenderdagen voor de geplande afleveringsdatum te
annuleren, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
3.5 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door
Sodexo Altys ter beschikking gestelde of door Sodexo Altys goedgekeurde
tekeningen, bestekken, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en
dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst. Deze documenten blijven te
allen tijde eigendom van Sodexo Altys.
3.6 Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat zowel bestaande Hoofdopdrachtgevers
met dochters, alsmede toekomstige Hoofdopdrachtgevers van Sodexo Altys onder
dezelfde voorwaarden en condities als vermeld in deze Overeenkomst kunnen
afnemen.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 De Opdrachtnemer is gehouden om het Product en/of de Dienst in de
overeengekomen vorm, hoeveelheid, specificaties en kwaliteit op de
overeengekomen datum, het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen
plaats te leveren.
4.2 Bij aflevering van de Producten en/of uitvoering van de Diensten op de Locatie
dienen de Opdrachtnemer en zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten de
instructies van Sodexo Altys en de Hoofdopdrachtgever alsmede diens geldende
bedrijfsvoorschriften en de Sodexo Altys gedragsregels in acht te nemen.
4.3 De Opdrachtnemer heeft de verplichting om werknemers en/of ingehuurde
derden te informeren over veiligheidsinstructies, risico’s, bedrijfsnormen en
gedragsregels op het werk (ARBO wet). De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk
voor het in het bezit zijn van de certificaten (VCA Basisveiligheid, BHV, EHBO,
HACCP etc.) en is tevens verantwoordelijk dat zijn werknemers en/of ingehuurde
derden deze opvolgen.
4.4 De Opdrachtnemer is niet bevoegd om structureel (de uitvoering van) de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden of over te dragen,
behoudens ingeval Sodexo Altys Inkoop haar voorafgaande schriftelijke toestemming
heeft verleend. Opdrachtnemer vrijwaart Sodexo Altys steeds tegen eventuele
nadelige gevolgen van een dergelijke overdracht.
4.5 De Opdrachtnemer alsmede derden zijn gehouden wettelijke regels, waaronder
(brand)veiligheids-, gezondheid- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Daarnaast
dienen bedrijfsvoorschriften, huisregels, reglementen op het gebied van toegang,
(brand)veiligheid, gezondheid, hygiëne, arbeidsomstandigheden, werkmethoden,
en milieu van Sodexo en haar Hoofdopdrachtgever te worden gevolgd.
4.6 Indien er van een product en/of een verpakking veiligheidsinformatiebladen
(Material Safety Data Sheets) bestaan, dient de Opdrachtnemer deze bladen altijd
direct mee te leveren.
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4.7 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en dient (pro)actief een verminderde
belasting van het milieu van zijn producten, verpakkingen, diensten, grond-, bouwen hulpstoffen na te streven.
4.8 De Opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk met
betrekking tot derden welke met toestemming van Sodexo Altys Inkoop door de
Opdrachtnemer worden ingehuurd voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De
Opdrachtnemer zal Sodexo Altys vrijwaren voor elke aansprakelijkheid inzake de
Wet Ketenaansprakelijkheid en/of wet Arbeidsvoorziening en/of overige in dit
verband toepasselijke regelgeving.
4.9 Indien Sodexo Altys dit verzoekt, dient de Opdrachtnemer of de door hem
ingeschakelde derden een schriftelijke opgave te verstrekken van de voor de
uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde personalia en
arbeidsvoorwaarden (en de wijzigingen daarin) van de medewerkers die de
werkzaamheden voor Sodexo Altys uitvoeren. Desgevraagd zal de Opdrachtnemer
of de door hem ingeschakelde derden ter vaststelling van de door de onder 4.8
bedoelde medewerkers gewerkte uren, gebruikmaken van een
urenverantwoordingsstaat dan wel een ander controlemiddel, ter keuze van Sodexo
Altys.
4.10 Sodexo Altys kan de in het bovengenoemde lid bedoelde medewerkers, de
toegang tot haar terreinen en/of gebouwen dan wel het werkterrein (Locaties)
ontzeggen dan wel van de Opdrachtnemer verlangen dat hij onverwijld van die
terreinen dan wel uit die gebouwen worden verwijderd indien zij:
a) naar de mening van Sodexo Altys kennelijk niet voor hun taak berekend zijn;
b) zich zodanig misdragen dat hij naar de mening van Sodexo Altys niet op de
terreinen dan wel in de gebouwen gehandhaafd kunnen worden;
c) in strijd handelen met de verplichting in de Overeenkomst.
Op eerste verzoek van Sodexo Altys dient de Opdrachtnemer voor vervanging zorg
te dragen. Leverafspraken blijven onverminderd van kracht.
4.11 De Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig contact
op te nemen met Sodexo Altys, indien deze verwacht dat door de uitvoering van de
Overeenkomst Sodexo Altys of derden redelijkerwijs hinder kunnen verwachten.
4.12 Sodexo Altys heeft de bevoegdheid tot inspectie, controle, beproeving en
keuring van alle door de Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst te
gebruiken/geleverde materialen, materieel en equipement.
4.13 Elke door de Opdrachtnemer in te zetten medewerker dient zich voor aanvang
en bij oplevering van de werkzaamheden te melden bij de door Sodexo Altys aan te
wijzen Locatieverantwoordelijke van de desbetreffende Locatie.
4.14 Opdrachtnemer heeft gedurende een periode van vijf (5) jaar na afloop van het
jaar van oplevering van het werk een bewaarplicht ter zake van de administratie als
in
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artikel 4.9 bedoeld. Het in dit artikel gestelde is tevens van toepassing op de door
Opdrachtnemer in te zetten derden.
4.15 Opdrachtnemer is verplicht voor aanvang werkzaamheden voor Sodexo Altys
en/of haar Hoofdopdrachtgever, zich op de hoogte te stellen van de risico’s van de
werkzaamheden, te gebruiken producten, op de Locatie en de omgeving. Alle
geconstateerde risico’s dienen te worden vastgelegd. Medewerkers worden altijd
schriftelijk geïnstrueerd over de risico’s met daarbij behorende maatregelen. Voor
opdrachten op project- of bouwlocaties met een duur langer dan 30 kalenderdagen
of meer dan 25 werkzame personen dient vooraf een veiligheids-, gezondheids- en
milieuplan te worden ingediend 7 werkdagen voor uitvoering. De uitvoering dient pas
plaats te vinden indien er goedkeuring is gegeven door de Opdrachtgever op het
plan. Alle risico’s gedurende de opdracht of als gevolg van de opdracht worden
adequaat afgeschermd voor medewerkers van Sodexo Altys, de
Hoofdopdrachtgever en derden.
4.16 Gedurende de opdracht behoud Sodexo Altys het recht altijd aanvullende
veiligheid-, gezondheid- en milieueisen te stellen. Daarnaast heeft Sodexo Altys altijd
de mogelijkheid om werk te staken indien de veiligheid, gezondheid of het milieu
negatief wordt beïnvloed.
Artikel 5 Wijzigingen ordering en opdrachtgeving
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Sodexo Altys Inkoop te allen tijde
bevoegd om een geplaatste bestelling, ook na totstandkoming van de
Overeenkomst, te wijzigen en/of aan te vullen. De Opdrachtnemer zal alle door
Sodexo Altys aangegeven wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling uitvoeren,
mits deze wijzigingen en/of aanvullingen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn. Een
éénzijdige doorgevoerde wijziging door de Opdrachtnemer, gevolgd door een
levering van een Product of het uitvoeren van een Dienst, wordt niet aangemerkt als
een levering en/of uitvoering overeenkomstig de Overeenkomst.
5.2 Sodexo Altys is nimmer gehouden tot verrekening en betaling van de betrokken
(aanvullende) werkzaamheden dan wel tot enigerlei vorm van schadeloosstelling,
indien Opdrachtnemer zonder schriftelijke opdracht van Sodexo Altys uitvoering aan
de werkzaamheden heeft gegeven.
5.3 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat kleine afwijkingen
van het werkprogramma noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan Opdrachtnemer,
zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen in
overleg met Sodexo Altys. Zulks zal echter alleen geschieden, indien de aldus
gewijzigde werkzaamheden geen vermindering van de overeengekomen kwaliteit
met zich meebrengen.
Artikel 6 Taakverdeling tussen Sodexo Altys Inkoop en de
Locatieverantwoordelijke
6.1 Voor leveringen op Locatie zal de Opdrachtnemer met de
Locatieverantwoordelijke overeenkomen op welke wijze besteld zal worden, tenzij
anders door Sodexo Altys Inkoop bepaald.
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6.2 Alle onderhandelingen betreffende Prijzen, leveringscondities, kwaliteit, inspectie
etc. zullen tussen de Opdrachtnemer en Sodexo Altys Inkoop of een door haar
aangewezen partij worden gevoerd. Noch de Locatieverantwoordelijke noch enig
andere partij is bevoegd om onderhandelingen met de Opdrachtnemer betreffende
deze onderwerpen te voeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven door
Sodexo Altys Inkoop.
Artikel 7 Prijzen
7.1 Alle Prijzen zijn op basis van levering DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2010).
Tevens zijn alle Prijzen inclusief alle kosten noodzakelijk voor de deskundige
uitvoering van de Overeenkomst met bijbehorende specificaties, tekeningen,
materialen, materieel en andere voorzieningen en/of hulpmiddelen inclusief de
kosten verbonden aan enige door de overheid opgelegde heffing, belasting en/of
recht in verband met de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze
Overeenkomst, echter exclusief de BTW en gelden als vast, tenzij in de
Overeenkomst anders is overeengekomen. Extra kosten, welke niet vooraf door een
schriftelijke opdracht of schriftelijke aanvaarding van Sodexo Altys Inkoop worden
gedekt, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen omvatten de voor de werkzaamheden
afgesproken Prijzen alle door de Opdrachtnemer voor een deskundige uitvoering
ervan te maken kosten. Hieronder begrepen alle vaste en variabele kosten inclusief
personeelskosten en beheerkosten, de reis- en verblijfkosten van de Opdrachtnemer,
alsmede die van de voor de Opdrachtnemer met de uitvoering en het toezicht daarop
belaste personen, kosten van verzekering, kosten van de in Artikel 10 bedoelde
hulpmiddelen, alsmede de ter zake van de uitvoering door de Opdrachtnemer
verschuldigde belastingen en premies, met uitzondering van de omzetbelasting.
7.3 Wijziging van Prijzen en condities behoeft de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sodexo Altys Inkoop. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen met Sodexo Altys Inkoop dient de Opdrachtnemer Sodexo Altys
Inkoop van elke voorgenomen wijziging tenminste 2 maanden voorafgaand aan de
ingangsdatum van de voorgenomen wijziging in kennis te stellen. Indien de
kennisgeving later plaatsvindt, zal de ingangsdatum van de mogelijke wijziging met
een zelfde periode worden uitgesteld. De op het moment van prijswijziging reeds
verstrekte Opdrachten zullen geheel conform de oorspronkelijke prijzen worden
uitgevoerd, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.
7.4 De Opdrachtnemer zal jaarlijks, of na elke door Sodexo Altys Inkoop aanvaarde
prijswijziging, de prijscouranten met vermelding van de overeengekomen Prijzen aan
Sodexo Altys Inkoop verstrekken. Indexaties zullen transparant worden weergegeven
en dienen uiterlijk 31 januari van enig lopend jaar bij Sodexo Altys te zijn ingediend.
Na deze datum zal geen enkele prijsaanpassing worden geaccepteerd. Eventuele
implementatie van de indexering vindt slechts plaats na schriftelijk akkoord van
Sodexo Altys Inkoop.
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Artikel 8 Verplichtingen van de Opdrachtnemer
8.1 De Opdrachtnemer is gehouden om een zogenaamd "traceability-systeem" te
hanteren en alle informatie betreffende oorsprong en/of herkomst, kwaliteit en
samenstelling van het Product aan Sodexo Altys Inkoop of een door haar
aangewezen partij op hun verzoek ter beschikking te stellen, teneinde deze in staat
te stellen te traceren waar het Product en zijn componenten vandaan komen.
Bovendien zal de Opdrachtnemer voldoen aan alle wetgeving betreffende tracebility.
8.2 De Opdrachtnemer is gehouden om op verzoek van Sodexo Altys Inkoop of een
door haar aangewezen partij bij alle Producten/Diensten die hij aan Sodexo Altys
levert de betreffende productspecificatie te verstrekken.
8.3 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de door haar te werk gestelde
medewerkers op de terreinen en/of gebouwen van Sodexo Altys of de aan Sodexo
Altys toegewezen Locaties voorzien zijn van de benodigde toegangsbewijzen en
eventuele persoonsinstructie of -certificering, dit conform de op de Locatie geldende
regelingen.
8.4 De Opdrachtnemer dient alle inlichtingen/informatie te verstrekken aan Sodexo
Altys Inkoop, die voor Sodexo Altys Inkoop van belang zijn of kunnen zijn en
waarvan de Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat Sodexo Altys Inkoop deze
inlichtingen bij haar besluit tot al dan niet aangaan of in stand houden van een
Overeenkomst met de Opdrachtnemer laat of zal laten meewegen. De in Artikel 8.1
genoemde inlichtingen strekken zich tevens uit tot inlichtingen met betrekking tot de
onderneming, eventuele dochterondernemingen, onderaanneming alsmede
leveranciers van Opdrachtnemer.
8.5 Opdrachtnemer dient eventuele bestaande en toekomstige verplichtingen tussen
Opdrachtnemer en Sodexo Altys en tussen Opdrachtnemer en Hoofdopdrachtgever
zoals bestaande contracten en/of opdrachten evenals offerte aanvragen en/of
contractonderhandelingen te melden aan Sodexo Altys Inkoop.
8.6 Om de financiële/commerciële onafhankelijkheid van zowel Sodexo Altys als de
Opdrachtnemer te waarborgen, heeft Sodexo Altys bepaald dat de jaarlijkse omzet
met Sodexo Altys niet meer dan 15% van de totale jaarlijkse omzet van de
Opdrachtnemer mag bedragen. Bij overschrijding van deze grens dient de
Opdrachtnemer Sodexo Altys Inkoop hiervan onverwijld in kennis te stellen.
8.7 De Opdrachtnemer is gehouden om alleen die Locaties te beleveren die aan
hem door Sodexo Altys Inkoop zijn toegewezen. Een lijst wordt te zijner tijd
toegezonden of is reeds in het bezit van de Opdrachtnemer.
8.8 Vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer zullen een Locatie aan wie de
Opdrachtnemer niet levert, slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van
Sodexo Altys Inkoop bezoeken.
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8.9 De Opdrachtnemer is niet bevoegd om Hoofdopdrachtgever(s) (actief) te
benaderen. Indien een Hoofdopdrachtgever contact met de Opdrachtnemer
opneemt, zal Opdrachtnemer Sodexo Altys Inkoop hiervan direct op de hoogte
stellen. Opdrachtnemer neemt geen opdrachten aan van Hoofdaannemer zonder
tussenkomst van Sodexo Altys tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.10 Indien de Overeenkomst tussen Hoofdopdrachtgever en Sodexo Altys wordt
beëindigd, vervallen voor Hoofdopdrachtgever ook de rechten op prijsafspraken,
leveringscondities, kwaliteit, inspectie etc. zoals overeengekomen in de
Overeenkomst.
Artikel 9 Levering en levertijden
9.1 Aflevering geschiedt DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2010) op de door de
Sodexo Altys Inkoop of een door haar aangewezen partij opgegeven plaats van
bestemming.
9.2 De Opdrachtnemer en Sodexo Altys Inkoop of een door haar aangewezen partij
zullen overeenkomen hoe vaak levering dient plaats te hebben. Levering geschiedt
op de tijdstippen zoals overeengekomen tussen de Opdrachtnemer en Sodexo Altys
Inkoop of een door haar aangewezen partij.
9.3 De Opdrachtnemer is gehouden om op verzoek van Sodexo Altys Inkoop
naleveringen overeenkomstig artikel 18.4 op dezelfde dag te verrichten, tenzij dit
redelijkerwijs niet verwacht kan worden.
9.4 De overeengekomen levertijden zijn vast. Indien de Opdrachtnemer de
overeengekomen levertijden overschrijdt, is hij in verzuim, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist.
9.5 Indien een overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, dient de
Opdrachtnemer Sodexo Altys Inkoop of een door haar aangewezen partij hiervan
onverwijld in kennis te stellen. Dit laat het onder 9.4 bepaalde onverlet.
9.6 Eerdere aflevering van de Producten en/of Diensten dan overeengekomen kan
door Sodexo Altys Inkoop of een door haar aangewezen partij worden geweigerd en
leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.
9.7 Indien de Opdrachtnemer de bestelde Producten/Diensten niet kan leveren, dan
zal hij in overleg met Sodexo Altys Inkoop of een door haar aangewezen partij een
alternatief aanbieden van ten minste dezelfde kwaliteit voor hoogstens dezelfde prijs
als voor de bestelde Producten/Diensten overeengekomen.
9.8 De werkzaamheden zullen zijn opgeleverd op het moment van acceptatie van de
resultaten door Sodexo Altys. Het risico met betrekking tot de te verrichten
werkzaamheden gaat over van Opdrachtnemer op Sodexo Altys op het moment van
overdracht.
9.9 Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Sodexo Altys alle medewerking
verlenen die in redelijkheid van Sodexo Altys verwacht mag worden. Het in het kader
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van de werkzaamheden in of buiten gebruik stellen van apparatuur en installaties zal
slechts plaatsvinden in overleg met en na toestemming van Sodexo Altys en conform
geldende wettelijke eisen.
Artikel 10 Hulpmiddelen en arbeidsmiddelen
10.1 Voor zover niet schriftelijk overeengekomen, dient de Opdrachtnemer zelf zorg
te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden benodigde
hulpmiddelen, als persoonlijke veiligheids- en uitrustingsstukken,
veiligheidsgereedschappen, lasapparatuur, ladders, steigers en dergelijke, alle van
deugdelijke kwaliteit en voldoen aan wettelijke veiligheidseisen (conform
Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7). Indien middelen aan externe belasting,
veroudering of slijtage onderhevig zijn, dan zijn de middelen periodiek gecontroleerd,
gekeurd, geïnspecteerd of onderhouden, tevens is dit zichtbaar aan de buitenzijde
middels een sticker of permanente opschrift voorzien van een einddatum.
10.2 Ingeval de Opdrachtnemer met toestemming van Sodexo Altys gebruik maakt
van hulpmiddelen van Sodexo Altys of de Hoofdopdrachtgever, is dat gebruik voor
risico van de Opdrachtnemer en is hij volledig aansprakelijk voor alle schade die door
dit gebruik ontstaat. Zodra de Opdrachtnemer het gebruik ervan beëindigd heeft,
dient hij de hulpmiddelen aan Sodexo Altys terug te geven in de staat waarin de
Opdrachtnemer ze heeft ontvangen. Waarneembare gebreken dient de
Opdrachtnemer direct te melden. Keuringen, inspecties, beproevingen, onderhoud,
het opstellen of geven van instructies of controles komen voor kosten van de
Opdrachtnemer en de verantwoordelijkheid ligt bij de Opdrachtnemer gedurende de
opdracht.
10.3 Opslag van zaken door de Opdrachtnemer op de terreinen of in de gebouwen
van de Locaties van Sodexo Altys is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Sodexo Altys, waarbij deze tevens een plaats voor de opslag moet
hebben aangewezen.
Artikel 11 Verpakking en emballage
11.1 Het Product dient zodanig te zijn verpakt dat de kwaliteit van het Product bij
daartoe geëigend vervoer wordt gewaarborgd en het Product zonder gevaar kan
worden gelost.
11.2 De Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen om eenvoudige en functionele
verpakkingen van milieuvriendelijk, afbreekbaar materiaal te gebruiken. De
Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk (overbodige) (sub-)verpakking vermijden. De
Opdrachtnemer dient de verplichtingen van het Convenant Verpakkingen II of enig
gewijzigd convenant of wet- en regelgeving betreffende verpakkingen zoals van tijd
tot tijd van kracht volledig na te leven.
Artikel 12 Pak-/ aflever- en retour- en emballagebonnen
12.1 Bij aflevering van een Product en/of uitvoering van een Dienst dient een
pakbon/afleverbon in tweevoud te worden overhandigd aan de
Locatieverantwoordelijke. Eén exemplaar dient voor bevestiging van ontvangst door
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de Locatieverantwoordelijke duidelijk te worden ondertekend en bovendien te worden
voorzien van een origineel Sodexo Altys stempel met de code van de desbetreffende
Locatie. Deze ondertekening houdt geen goedkeuring of aanvaarding van de
Producten en/of Diensten in.
12.2 De pak-/aflever- en retour- en emballagebonnen dienen te zijn voorzien van de
volgende informatie:
* Relatienummer van de Locatie/Afdeling
* (Werk)ordernummer
* Afleverdatum
* Omschrijving van het geleverde Product/Dienst met vermelding van:
- soort Product
- artikelnummer/aantal/hoeveelheid/gewicht bruto en netto
- calculatieschema van de Dienst.
12.3 De Opdrachtnemer is verplicht om alle aangeboden retour emballage van of
betreffende het door hem geleverde Product aan een Locatie voor eigen rekening
terug te nemen. Retour emballage die niet door de Opdrachtnemer wordt
meegenomen, kan door Sodexo Altys voor rekening van de Opdrachtnemer aan
deze worden geretourneerd of verwijderd.
Artikel 13 Facturering
13.1 De Opdrachtnemer zal Sodexo Altys voor de geleverde Producten en/of
Diensten tegen de overeengekomen prijs factureren.
13.2 Alle facturen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden (indien en voor
zover van toepassing):
– vermelden naam en adres Opdrachtnemer
– adresseren volgens richtlijnen in artikel 13.3
– Sodexo Altys ordernummer – order regelnummer
– vermelden factuurnummer
– vermelden factuurdatum
– vermelden op welke periode de factuur betrekking heeft
– vermelden artikelnummer/aantal/hoeveelheid/gewicht van het geleverde Product
– vermelden prijzen per eenheid exclusief BTW
– vermelden totaalbedrag exclusief BTW
– vermelden BTW bedrag per tariefgroep
– vermelden totaalbedrag inclusief BTW
– vermelden BTW-nummer Opdrachtnemer.
13.3 De facturen dienen als volgt te worden geadresseerd:
Sodexo Altys B.V.
Unit accounting
Postbus 29100
3001 GC ROTTERDAM.

13.4 De Opdrachtnemer is gehouden om ten behoeve van aan Sodexo Altys te
crediteren bedragen aparte creditnota's op te stellen en zal de te crediteren bedragen
niet verrekenen met bedragen die hij van Sodexo Altys te vorderen heeft.
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Artikel 14 Betaling en korting
14.1 Betaling van de factuur zal plaatsvinden 60 dagen nadat ontvangst van de
factuur door Bedrijfsbureau Unit accounting Sodexo Altys ter hand werd gesteld aan
de Locatieverantwoordelijke, door overmaking op een door de Opdrachtnemer
opgegeven rekeningnummer, mits de desbetreffende factuur door Sodexo Altys
wordt goedgekeurd. Facturen worden alleen in behandeling genomen indien de
facturen conform de Sodexo Altys instructie zijn ingediend, als bedoeld in Artikel 13.
14.2 Indien een factuurkorting is overeengekomen met Sodexo Altys Inkoop dient
deze duidelijk op het factuurbedrag exclusief BTW in mindering te worden gebracht.
14.3 Sodexo Altys is bevoegd om betaling van de factuur op te schorten, indien hij
van mening is dat het geleverde Product en/of de geleverde Dienst niet aan de in
artikel 17 gegeven garanties voldoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden
te zijn.
14.4 Niet-nakoming van het bepaalde in Artikel 12, 13 en 14.2 leidt tot vertraging
van de betaling, die niet aan Sodexo Altys kan worden toegerekend. De
betalingstermijn zal in een dergelijk geval pas een aanvang nemen, nadat de
verplichtingen uit hoofde van voornoemde artikelen volledig zijn nagekomen.
14.5 Sodexo Altys is bevoegd de verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met
bedragen die de Opdrachtnemer aan Sodexo Altys is verschuldigd, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen met Sodexo Altys Inkoop.
14.6 Betaling door Sodexo Altys houdt geen goedkeuring van het geleverde Product
en/of de geleverde Dienst in.
14.7 Indien betaling binnen de vermelde betalingstermijn achterwege blijft, dan
dient de Opdrachtnemer Sodexo Altys op de volgende wijze daarvan in kennis te
stellen:
o

o

Na ommekomst van de overeengekomen betalingstermijn zendt de
Opdrachtnemer een betalingsherinnering aan het Bedrijfsbureau Unit
Accounting van Sodexo Altys;
Indien betaling binnen 60 kalenderdagen na de oorspronkelijke
betalingstermijn nog niet is ontvangen, zendt de Opdrachtnemer een overzicht
van de openstaande facturen aan Hoofd Bedrijfsbureau /Locatie
Verantwoordelijke van Sodexo Altys; Indien betaling binnen 150
kalenderdagen na de oorspronkelijke betalingstermijn nog niet is ontvangen,
zendt de Opdrachtnemer een overzicht van de openstaande facturen aan het
Manager Unit accounting van Sodexo Altys alsmede een kopie daarvan aan
het Hoofd Controlling van Sodexo Altys.
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Artikel 15 Omzetoverzichten
15.1 De Opdrachtnemer dient ten minste één maal per jaar omzetoverzichten aan
Sodexo Altys Inkoop te verstrekken, uiterlijk op 31 januari in het jaar volgend op het
jaar waarin de omzet werd gerealiseerd. Op verzoek van Sodexo Altys Inkoop, zal de
Opdrachtnemer de omzetoverzichten ook over kortere periodes zoals maandelijks of
per kwartaal verstrekken.
15.2 De omzetoverzichten dienen de omzet alsmede de geleverde aantallen per
Product en/of Dienst per Locatie te specificeren. Indien de Opdrachtnemer aan
meerdere Locaties levert, dienen de omzetoverzichten ook de getotaliseerde omzet
van alle Locaties te vermelden tenzij anders overeengekomen met Sodexo Altys
Inkoop. De omzetoverzichten dienen te worden aangeleverd in een door Sodexo
Altys Inkoop voorgeschreven format.
Artikel 16 Eigendom
16.1 Eigendom van het geleverde Product gaat over op Sodexo Altys bij aflevering
op de overeengekomen plaats. Dit geldt niet voor gehuurde Producten en/of
Producten in bruikleen. De voor de werkzaamheden bestemde onderdelen en/of
materialen zullen door Opdrachtnemer worden aangeleverd. Alle voor de
werkzaamheden bestemde bouwstoffen, onderdelen en/of materialen worden
eigendom van Sodexo Altys op het moment van overdracht. Verlies, vermissing,
diefstal en/of beschadiging van voornoemde bouwstoffen, onderdelen en/of
materialen zijn tot het moment van Overdracht voor rekening en risico van
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient de nodige maatregelen te nemen, opdat
diefstal of moedwillige beschadiging aan eigendommen van Sodexo Altys,
onderaannemers en derden werkzaam op de Locatie voorkomen worden.
16.2 Indien door Sodexo Altys in het kader van de opdracht deelbetalingen worden
verricht vooruitlopend op de gehele levering, verschaft de Opdrachtnemer Sodexo
Altys bij deze eigendom van elke afzonderlijke zaak, incluis (reserve) onderdelen en
materialen, op het moment dat deze in het bedrijf van de Opdrachtnemer aanwezig
is, of in geval van fabricage, op het moment dat door de Opdrachtnemer met
fabricage wordt aangevangen. Een en ander voor zover de deelbetaling op die zaken
of fabricage betrekking heeft. Het risico met betrekking tot deze zaken gaat over op
Sodexo Altys op het tijdstip als bepaald in de Incoterms 2010. De Opdrachtnemer
dient de eigendommen van Sodexo Altys als zodanig te markeren en veilig te
bewaren en te verzekeren tot het moment van levering op het door Sodexo Altys
aangegeven adres. De Opdrachtnemer zal geen derden toegang tot deze zaken
verlenen, deze op tentoonstellingen laten zien, hierover beschikken of aan derden ter
beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sodexo Altys.
16.3 De door Sodexo Altys afgekeurde Producten en/of Diensten blijven eigendom
van de Opdrachtnemer, dan wel gaan vanaf het moment van verzending van het
bericht van afkeuring direct in eigendom over op de Opdrachtnemer en komen vanaf
dat moment weer volledig voor zijn risico.
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16.4 Alle goederen welke Sodexo Altys aan de Opdrachtnemer ter reparatie,
verwerking of bewerking of voor andere doeleinden ter beschikking stelt (daaronder
mede begrepen speciale gereedschappen en hulpmiddelen alsmede specificaties,
tekeningen en modellen) worden aan de Opdrachtnemer in bruikleen verstrekt,
blijven eigendom van Sodexo Altys. Deze mogen uitsluitend worden gebruikt voor
uitvoering van de door Sodexo Altys verschafte opdrachten en dienen op eerste
verzoek van Sodexo Altys aan haar te worden geretourneerd, zonder dat de
Opdrachtnemer een recht van retentie op de ter beschikking gestelde goederen zal
kunnen doen gelden.
Gebruik voor andere doeleinden dan voor opdrachten van Sodexo Altys, in het
bijzonder ten behoeve van derden, is slechts toegestaan indien hiertoe schriftelijk
een Overeenkomst tot stand is gebracht. Het risico van verlies of beschadiging van
zodanige goederen wordt in geval van schuld van Sodexo Altys of haar
medewerkers, door de Opdrachtnemer gedragen. Het verlies of beschadiging van
andere goederen blijft ten laste van de Opdrachtnemer, totdat het eigendom daarvan
aan Sodexo Altys is overgedragen. De Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen,
dat de goederen, waarvan Sodexo Altys eigenaar is, als zodanig worden
geïdentificeerd.
16.5 Onvolkomenheden in door Opdrachtnemer geaccepteerde goederen laten de
verplichtingen van Opdrachtnemer onverlet en geven Opdrachtnemer aldus,
behoudens verborgen gebreken, niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en/of zich anderszins aan de
nakoming van zijn verplichtingen te onttrekken.
16.6 Ingeval van verlies van de goederen is Opdrachtnemer verplicht voor eigen
rekening zorg te dragen voor onmiddellijke vervanging of indien vervanging
onmogelijk is, is Opdrachtnemer verplicht de door Sodexo Altys betaalde prijs voor
de goederen te vergoeden, alsmede eventuele additionele kosten van Sodexo Altys
te betalen. Indien na teruggave van de goederen aan Sodexo Altys blijkt dat deze
beschadigd zijn, heeft Sodexo Altys het recht de goederen voor rekening van
Opdrachtnemer te herstellen of te laten herstellen dan wel, indien dit niet mogelijk is,
te vervangen.
Artikel 17 Garantie
17.1 De Opdrachtnemer garandeert dat de Producten en/of Diensten:
a) van goede kwaliteit zijn;
b) geheel in overeenstemming zijn met de eisen, specificaties, voorwaarden,
tekeningen, monsters en/of andere door Sodexo Altys verstrekte gegevens;
c) vrij zijn van ontwerp-, constructie-, fabricage- en materiaalfouten;
d) conform de toepasselijke voorschriften zijn, die door of vanwege de Nederlandse
overheid en de EU zijn opgelegd;
e) compleet en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn;
f) als gevolg van bovenstaande voor zover noodzakelijk ten behoeve van het milieu,
voor gezondheid of veiligheid van personen c.q. eigendommen voorzien zijn van de
noodzakelijke duidelijke instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen;
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g) nieuw zijn;
h) waar van toepassing zijn voorzien van CE-markering, een conformiteitsverklaring,
veiligheidsinstructie, onderhoudsvoorschriften of een typeplaatje;
i) tot minimaal vijf (5) jaar na de datum van overdracht in staat zijn op verzoek van
de Sodexo Altys onderdelen te leveren en/of gegevens te reproduceren ten aanzien
van gebruikte materialen, fabricageprocessen en testresultaten met betrekking tot de
werkzaamheden. In geval van duurzame productiemiddelen is de periode van
beschikbaarheid gelijk aan de technische levensduur van het productiemiddel.
17.2 Indien de Overeenkomst een garantietermijn noemt, wordt gedoeld op een
termijn waarbinnen de Opdrachtnemer in geval van ondeugdelijke levering kosteloos
voor herstel van gebreken of herlevering, ter vrije keuze van Sodexo Altys, zal
zorgdragen ongeacht de oorzaak van het gebrek en onverminderd aansprakelijkheid
van de Opdrachtnemer na verloop van de garantietermijn tenzij het gebrek in de
levering aan Sodexo Altys te wijten is.
17.3 Indien in de Overeenkomst geen garantietermijn is opgenomen, dan geldt een
garantietermijn van twee jaar, eveneens onverminderd de aansprakelijkheid van de
Opdrachtnemer na verloop van die termijn.
17.4 Sodexo Altys of een door haar aangewezen derde heeft het recht de zaken voor
rekening en risico van de Opdrachtnemer te herstellen of te vervangen, indien na
overleg met de Opdrachtnemer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de
Opdrachtnemer niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal
zorgdragen. Dit zal geen gevolgen hebben voor de van de Opdrachtnemer bedongen
garanties.
Artikel 18 Inspectie, controle en klachten
18.1 Sodexo Altys of een door haar aangewezen derde is gerechtigd om zowel
voorafgaand, als tijdens of na de (feitelijke) levering de Producten/Diensten en alle
daartoe behorende materialen alsmede de krachtens de Overeenkomst uitgevoerde
werkzaamheden te controleren, inspecteren, keuren en/of beproeven ongeacht de
plaats waar één en ander zich bevindt. De Opdrachtnemer is gehouden daaraan,
zonder nadere kosten voor Sodexo Altys, medewerking te verlenen en, indien van
toepassing, op zijn terrein toe te laten. Deze medewerking houdt ook in de
verstrekking van de vereiste documentatie en inlichtingen.
18.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten van keuringen,
inspecties, controles en/of beproevingen voor rekening van de Opdrachtnemer. Dit
geldt eveneens voor hercontrole, herkeuringen, herinspecties en/of herbeproevingen.
18.3 Wanneer bij controle of anderszins tekortkomingen blijken in de uitvoering van
de overeengekomen werkzaamheden, zal Opdrachtnemer deze ten spoedigste
herstellen.
18.4 Indien Sodexo Altys bij aflevering van mening is dat de Producten/Diensten niet
voldoen aan de in Artikel 17 gegeven garanties, de Producten/Diensten van een
ander soort zijn dan besteld of meer of minder is geleverd dan besteld, is Sodexo
Altys bevoegd om afname van de Producten/Diensten te weigeren en is de
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Opdrachtnemer gehouden om onverwijld, en voor rekening van de Opdrachtnemer,
vervangende Producten/Diensten te leveren, ongeacht of partijen overeenstemming
hebben over het niet voldoen aan de garanties.
18.5 De Opdrachtnemer is voorts gehouden om bestelde Producten/Diensten die bij
de levering ontbreken onverwijld, en voor rekening van de Opdrachtnemer, aan de
Locatie te leveren.
18.6 De ingangscontrole en afname van het Product door of namens Sodexo Altys bij
aflevering houdt geen erkenning in dat het Product voldoet aan de in Artikel 17
gegeven garanties.
18.7 Indien Sodexo Altys na aflevering constateert dat de Producten/Diensten niet
voldoen aan de in Artikel 17.1 gegeven garanties, zal Sodexo Altys direct na
constatering de Opdrachtnemer hiervan in kennis stellen.
18.8 Tenzij Sodexo Altys ermee instemt dat de Producten/Diensten ten aanzien
waarvan Sodexo Altys klachten heeft geuit, vervangen worden, is de Opdrachtnemer
gehouden om de door Sodexo Altys betaalde prijs voor de Producten/Diensten te
crediteren, onverminderd het recht van Sodexo Altys om verdere schadevergoeding
te vorderen.
18.9 Sodexo Altys of een door haar aangewezen derde heeft het recht de zaken voor
rekening en risico van de Opdrachtnemer te herstellen of te vervangen, indien na
overleg met de Opdrachtnemer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de
Opdrachtnemer niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal
zorgdragen. Dit zal geen gevolgen hebben voor de van de Opdrachtnemer bedongen
garanties.
18.10 De Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure. Bij kwaliteitsklachten
dient de Opdrachtnemer de schuldvraag op te lossen.
Artikel 19 Aansprakelijkheid
19.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade,
waaronder begrepen alle kosten, die Sodexo Altys en/of Hoofdopdrachtgever, haar
ondergeschikten of niet-ondergeschikte(n) mochten lijden in verband met een gebrek
aan een Product of handeling van de Opdrachtnemer. Tevens is de Opdrachtnemer
aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het handelen en/of nalaten van de
Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingehuurde derden bij de uitvoering van
de Overeenkomst, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van Sodexo Altys.
19.2 Onder “directe schade” wordt mede verstaan:
a) kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover wordt
aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade;
b) kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
c) kosten, gemaakt om de prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.
19.3 De Opdrachtnemer zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en
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in stand houden en Sodexo Altys op haar eerste verzoek een kopie van de geldende
polis verstrekken, inclusief polisvoorwaarden.
19.4 Indien door de Producten en/of door het uitvoeren van Diensten schade aan de
Hoofdopdrachtgever en/of andere derden wordt toegebracht, is de Opdrachtnemer
gehouden om Sodexo Altys van alle aanspraken van Hoofdopdrachtgever(s)en/of
andere derden volledig te vrijwaren.
19.5 Indien Sodexo Altys, naar haar oordeel, genoodzaakt is maatregelen te treffen
ter voorkoming van (verdere) schade bij Hoofdopdrachtgever(s) of derden of
gegronde twijfels heeft over de kwaliteit van de Producten of de uitgevoerde
Diensten, is Sodexo Altys bevoegd om een Recall Actie te eisen of de
werkzaamheden te (laten) staken, welke de Opdrachtnemer verplicht is uit te voeren
met onmiddellijke ingang. Ingeval de Opdrachtnemer op eigen initiatief een Recall
Actie betreffende de Producten uitvoert, dient hij Sodexo Altys Inkoop hiervan
onverwijld op de hoogte te brengen. In beide gevallen is de Opdrachtnemer
aansprakelijk voor alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten
en schade van Sodexo Altys.
19.6 Indien een boeteclausule en/of een bonus/malus regeling in de Overeenkomst
is opgenomen, treedt deze niet in de plaats van de aansprakelijkheid. De
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer zoals beschreven in dit artikel blijft
onverminderd van kracht.
19.7 De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het geleverde Product en/of de geleverde
Dienst geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele
eigendomsrechten en knowhow, en vrijwaart Sodexo Altys volledig van aanspraken
van derden in dit verband.
19.8 Voorts vrijwaart de Opdrachtnemer Sodexo Altys voor aanspraken van derden,
waaronder begrepen ondergeschikten en niet-ondergeschikten van de
Opdrachtnemer, in verband met schade voortvloeiende of verband houdende met de
uitvoering van de Overeenkomst(en) met Sodexo Altys.
Artikel 20 Inlenersaansprakelijkheid
20.1 De Opdrachtnemer vrijwaart Sodexo Altys voor elke aansprakelijkheid van de
door de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als
werkgever berustende verplichtingen tot betaling van belastingen en premies, ook bij
uitbesteding van de werkzaamheden aan derden.
20.2 De Opdrachtnemer zal op verzoek van Sodexo Altys gedurende de looptijd van
de Overeenkomst aan Sodexo Altys een verklaring van een registeraccountant
omtrent het betalingsgedrag overleggen, waaruit blijkt dat aan alle verplichtingen met
betrekking tot afdrachten is voldaan.
20.3 Indien de Opdrachtnemer niet verplicht is om op het loon van de medewerkers
premies voor werknemersverzekeringen in te houden, dan zal de Opdrachtnemer
aan Sodexo Altys een verklaring van de bedrijfsvereniging overleggen waaruit dit
blijkt.
Pagina 17 van 21
Versie 11 september 2018

Artikel 21 Tekortkoming en beëindiging
21.1 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en is Sodexo Altys, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding, bevoegd de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering
van de Overeenkomst(en) met de Opdrachtnemer op te schorten, ongeacht haar
overige rechten om schadevergoeding te vorderen.
21.2 Sodexo Altys heeft te allen tijde het recht om deze Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen door een schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer met
inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. In dat geval zal Sodexo
Altys de directe kosten vergoeden welke Opdrachtnemer in verband met de
nakoming van deze Overeenkomst aantoonbaar heeft moeten maken voor nog niet
opgeleverde werkzaamheden en/of geaccepteerde resultaten. Onder geen
voorwaarde zal dit niet overeengekomen overheadkosten of andersoortige indirecte
kosten betreffen. Sodexo Altys heeft in dat verband het recht om de betreffende
boekhouding van Opdrachtnemer te (doen) onderzoeken.
21.3 Sodexo Altys is voorts bevoegd om de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk
met onmiddellijke ingang, zonder schadevergoeding, op te zeggen of te ontbinden
dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst(en) met de Opdrachtnemer op
te schorten, ingeval van:
o (voorlopige) surséance van betaling ten aanzien van de Opdrachtnemer
wordt aangevraagd of verleend of een regeling met de schuldeisers van
de Opdrachtnemer wordt getroffen;
o het faillissement van de Opdrachtnemer wordt aangevraagd of de
Opdrachtnemer failliet wordt verklaard;
o de Opdrachtnemer wordt geliquideerd of ontbonden;
o de Opdrachtnemer zijn onderneming staakt of de zeggenschap of
eigendom van de Opdrachtnemer wordt overgedragen;
o Ten gevolge van een juridische fusie dan wel splitsing van de
Opdrachtnemer.
21.4 Sodexo Altys is tevens bevoegd om de Overeenkomst(en) met de
Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen of te
ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst(en) met de
Opdrachtnemer op te schorten indien de Opdrachtnemer zich niet houdt aan de
verplichtingen zoals opgenomen in de Inkoopvoorwaarden doch in het bijzonder in
Artikelen 4.1, 8 en 23 , ongeacht haar recht op verhaal van daadwerkelijk geleden
schade.
21.5 Sodexo Altys is voorts bevoegd om de Overeenkomst(en) met de
Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen of te
ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst(en) met de
Opdrachtnemer op te schorten indien de Opdrachtnemer zijn medewerking verleent
aan enig verzoek van de Locatie(s), de Hoofdopdrachtgever of derden om andere
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Producten/Diensten, hoeveelheden of Prijzen te factureren dan de werkelijk ten
behoeve van de Hoofdopdrachtgever geleverde Producten/Diensten, hoeveelheden
of geldende Prijzen.
21.6 Indien er naar oordeel van Sodexo Altys gegronde reden bestaat om te vrezen
dat de Opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens Sodexo Altys niet, niet behoorlijk of
niet tijdig zal nakomen, is de Opdrachtnemer verplicht om, op eerste verzoek van
Sodexo Altys, terstond genoegzame en in de door Sodexo Altys gewenste vorm,
zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen. Bij
ontbreken van een zekerheidstelling binnen een termijn van 4 weken zal Sodexo
Altys gerechtigd zijn de Overeenkomst zonder verdere verplichtingen te ontbinden.
Voor de gevolgschade die Sodexo Altys zal lijden is de Opdrachtnemer
onvoorwaardelijk en onverkort aansprakelijk.
21.7 Alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Sodexo Altys als
gevolg van de nietnakoming door de Opdrachtnemer komen ten laste van de
Opdrachtnemer.
21.8 Beëindiging van de Overeenkomst laat onverlet alle rechten van Sodexo Altys
zoals deze op het tijdstip van beëindiging bestaan.
21.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Sodexo Altys Inkoop, is Sodexo
Altys nimmer gehouden om (volgende) bestellingen bij de Opdrachtnemer te
plaatsen, ongeacht of een of meerdere Overeenkomsten tot de levering van
Producten/Diensten met de Opdrachtnemer tot stand zijn gekomen en zonder tot
enige schadevergoeding of inachtneming van een opzegtermijn gehouden te zijn.
21.10 In geval van ontbinding van een Overeenkomst heeft Sodexo Altys het recht
zelf de werkzaamheden uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren, met
gebruik van alle daarvoor noodzakelijke technische gegevens, met inbegrip van de
intellectuele en industriële eigendomsrechten van Opdrachtnemer, materiaal in
voorraad bij Opdrachtnemer, alsmede alle door Sodexo Altys ter beschikking
gestelde goederen. Sodexo Altys zal voor het gebruik van gereedschappen en
materialen van Opdrachtnemer een redelijke vergoeding betalen, voor zover niet
reeds betaald door Sodexo Altys.
Artikel 22 Overmacht
22.1 In geval van overmacht dient de Opdrachtnemer Sodexo Altys Inkoop hiervan
onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan in
kennis te stellen onder vermelding van de aard van de overmacht, de datum waarop
de overmachtsituatie ingaat c.q. in is gegaan en indien mogelijk de verwachte duur.
Indien levering op een later tijdstip voor Sodexo Altys aanvaardbaar is, is de
Opdrachtnemer gehouden om alles te doen om alsnog aan de Locatie te kunnen
leveren. Indien levering op een later tijdstip voor Sodexo Altys Inkoop
onaanvaardbaar is, is Sodexo Altys bevoegd om zijn Overeenkomst te ontbinden.
Tevens is Sodexo Altys bevoegd om de gehele Overeenkomst te ontbinden, zonder
tot schadevergoeding gehouden te zijn.
22.2 De volgende omstandigheden leveren in ieder geval geen overmacht op:
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staking, werkliedenuitsluiting, grondstoffentekort, transportproblemen, niet-nakoming
van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in de productie van de
Opdrachtnemer alsmede ziektes en epidemieën.
22.3 Ingeval van Recall Acties mag de Opdrachtnemer de naam van Sodexo Altys
slechts gebruiken na schriftelijke toestemming van Sodexo Altys.
22.4 Wanneer de Opdrachtnemer door overmacht langer dan 60 dagen
verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is Sodexo Altys gerechtigd de
Overeenkomst zonder kosten geheel of voor het niet uitgevoerde deel te ontbinden,
zonder dat enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist.
Sodexo Altys is in dat geval gerechtigd het reeds geleverde deel van de zaken,
inclusief alle daartoe behorende materialen, te behouden dan wel daarvan afgifte te
vorderen en te (doen) voltooien op kosten van de Opdrachtnemer.
Artikel 23 Geheimhouding
23.1 Sodexo Altys mag niet als referentie gebruikt worden, tenzij daarvoor
schriftelijke toestemming wordt verleend door Sodexo Altys.
23.2 De Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle
door Sodexo Altys verstrekte of op andere wijze aan hem bekend gemaakte
gegevens en kennis en zal deze slechts gebruiken ter uitvoering van de hem
verstrekte opdracht, tenzij hij voorafgaand schriftelijke toestemming van Sodexo Altys
heeft verkregen. De Opdrachtnemer zal deze verplichting tevens opleggen aan alle
ondergeschikten en niet-ondergeschikten die daarvan kennis verkrijgen en staat
ervoor in dat deze die verplichtingen nakomen. Tot deze informatie behoort onder
meer, maar is niet beperkt tot, informatie met betrekking tot contracten, consumpties,
Producten, Locaties en volumes. De geheimhoudingsverplichting blijft ook na het
einde van de Overeenkomst bestaan.
23.3 Het door Sodexo Altys in het kader van de Overeenkomst aan de
Opdrachtnemer verstrekte materiaal dient door Opdrachtnemer onmiddellijk te
worden geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van Sodexo Altys.
23.4 De leverancier staat er voor in dat het gebruik, daaronder begrepen
doorverkoop, van de door hem geleverde goederen, of van de door hem ten behoeve
van Sodexo Altys en haar Hoofdopdrachtgever gekochte of vervaardigde
hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, handelsnaamrechten,
merkrechten, modelrechten, auteursrechten of enige andere rechten van derden.
23.5 De leverancier vrijwaart Sodexo Altys en haar Hoofdopdrachtgever voor
aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het in artikel 23 lid 4
bedoelde rechten en hij zal Sodexo Altys en haar Hoofdopdrachtgever alle schade
vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.
23.6 Persoonsgegevens: alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is
iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van
een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een
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online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit van die natuurlijke persoon;
Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vastlegt;
Indien de uitvoering van de Overeenkomst vereist dat één van de partijen
persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt, bekendmaakt of doorgeeft, verbindt
die partij zich ertoe dergelijke verzameling, gebruik, verwerking, bekendmaking en/of
doorgifte van persoonsgegevens uit te voeren in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
In dergelijk geval, verbinden beide partijen zich ertoe de passende technische- en
organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens die zij bij de
uitvoering van de Overeenkomst zouden verwerken te beschermen en te voldoen
aan de instructies van de partij die zou optreden als verwerkingsverantwoordelijke.
23.7 Indien u een betrokken persoon bent waarvan Sodexo Altys persoonlijke data
verwerkt heeft u het recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens
en het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, die u kunt uitoefenen door te
schrijven naar Dataprivacy.NL@sodexo.com.
Artikel 24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
24.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Sodexo Altys en de Opdrachtnemer is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
24.2 Indien Sodexo Altys en Opdrachtnemer een geschil hebben dat niet in der
minne kan worden opgelost, zal het geschil bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter te Rotterdam.
Artikel 25 Conversie
25.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarend karakter op enige bepaling in de Inkoopvoorwaarden geen beroep kan
worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel
mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden
gedaan. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele
Overeenkomst en/of de Inkoopvoorwaarden.
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