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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BENELUX 
 

ELPRO maakt deel uit van de Bosch Groep en is onderworpen aan de latere algemene inkoopvoorwaarden van 

Bosch: 

 

Deze inkoopvoorwaarden (de 'Voorwaarden') zijn van toepassing op zakelijke transacties met ondernemingen, 

publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen en zijn van toepassing op onze 

wereldwijde inkooptransacties. 

 

1. Algemeen 
Onze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle voorwaarden van de Leverancier die in strijd zijn 

met of afwijken van onze voorwaarden, tenzij wij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee hebben ingestemd. 

Aanvaarding van of betaling voor de goederen en diensten van de Leverancier (de 'Goederen') vormt geen 

overeenkomst van dergelijke algemene voorwaarden, zelfs niet als de aanvaarding of betaling is gedaan met 

kennis van tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de Leverancier. Eventuele eerder overeengekomen 

voorwaarden van de Leverancier die strijdig zijn met of een aanvulling vormen op deze Voorwaarden, worden niet 

langer geacht te zijn overeengekomen. 

 

2. Totstandkoming van en wijzigingen in het contract 
2.1 Orders, contracten en vrijgaven van orders, evenals variaties en aanvullingen daarop, moeten schriftelijk 

worden gedaan. 

2.2 Mondelinge overeenkomsten van welke aard dan ook, met inbegrip van latere variaties en aanvullingen op 

onze Voorwaarden, moeten door ons schriftelijk worden bevestigd om van kracht te worden. 

2.3 Alle schriftelijke communicatie die door deze Voorwaarden wordt vereist, kan worden verzonden per 

telefax, gegevensoverdracht op afstand of e-mail. 

2.4 Kostenramingen zijn bindend en worden niet vergoed, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.5 Wij hebben het recht om elke bestelling die niet door de Leverancier is geaccepteerd, te annuleren binnen 

twee weken vanaf de datum van ontvangst. 

2.6 In het kader van een overeengekomen planningssysteem voor inkooporders en vrijgegeven orders worden 

vrijgegeven orders bindend op voorwaarde dat de Leverancier ze niet binnen twee werkdagen na ontvangst 

afwijst. 

2.7 De verpakkingsvoorschriften en het logistiek handboek van Robert Bosch GmbH zijn van toepassing (zie 

onder https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/#logistics-

regulations-and-standards 'Handboek voor logistieke Leveranciers'). 

2.8 Voor werkzaamheden en diensten gelden de aanvullende Inkoopvoorwaarden voor werkzaamheden en 

diensten van Robert Bosch GmbH (zie onder https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-

for-business-partners/#purchasing-terms-and-conditions 'Wereldwijde aanvullende voorwaarden') 
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3. Levering 
3.1 Overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn bindend. Relevant voor de naleving van 

overeengekomen leveringsdata of - termijnen is de ontvangst van de goederen door ons. Tenzij levering 

'franco op bestemming' is overeengekomen (DAP® of DDP® volgens Incoterms 2020), zal de Leverancier de 

goederen tijdig ter beschikking stellen, rekening houdende met de tijd die nodig is voor de belading en het 

transport, zoals overeengekomen met de vervoerder. 

3.2 Indien de Leverancier verantwoordelijk is voor montage of installatie, draagt de Leverancier alle 

noodzakelijke kosten zoals reiskosten, terbeschikkingstelling van gereedschap en dagvergoedingen. 

3.3 Indien de Leverancier de overeengekomen leveringsdata niet nakomt, zijn de wettelijke bepalingen van 

toepassing. De Leverancier moet onze orderafdeling onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij 

moeilijkheden voorziet met betrekking tot de productie, de levering van grondstoffen, de naleving van het 

overeengekomen tijdschema of soortgelijke omstandigheden die het vermogen van de Leverancier om op 

tijd te leveren of de overeengekomen kwaliteit te leveren in het gedrang kunnen brengen. 

3.4 De onvoorwaardelijke aanvaarding van een vertraagde levering of dienst houdt geen afstand in van alle 

vorderingen voor de vertraagde levering of dienst; dit geldt totdat wij alle voor de desbetreffende levering 

of dienst verschuldigde bedragen volledig hebben betaald. 

3.5 De Leverancier zal bestelde goederen niet in gedeelten leveren, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen 

of redelijkerwijs van ons kan worden verwacht dat wij deze zullen accepteren. 

3.6 Hoeveelheden, gewichten en afmetingen van de goederen die door ons tijdens de inspectie van de 

inkomende goederen worden vastgesteld, zijn bepalend voor de naleving van de contractueel 

overeengekomen waarden door de Leverancier, onder voorbehoud van het bewijs van afwijkende 

hoeveelheden, gewichten of afmetingen door de Leverancier. 

3.7 Tenzij anders bepaald in de aanvullende Inkoopvoorwaarden voor software, zal de Leverancier ons een 

onbeperkte en wereldwijde licentie verlenen voor het gebruik van de bij de levering inbegrepen software. 

Deze licentie omvat met name het dupliceren, laden en gebruiken van de software. 

3.8 Wij zijn gerechtigd het recht op gebruik van de software in enigerlei andere vorm in sublicentie te geven, te 

verhuren, te leasen of over te dragen aan onze gelieerde ondernemingen alsmede aan onze 

onderaannemers die belast zijn met de vervaardiging van onze producten en daarom het recht op gebruik 

van de software nodig hebben. Voorts hebben wij het recht om de software als onderdeel van een 

hardwareproduct aan klanten te distribueren, inclusief een bijbehorende sublicentie voor gebruik, voor 

zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de hardware. 

3.9 Wij hebben bovendien het recht om ter beschikking gestelde software, met inbegrip van eventuele 

documentatie, te gebruiken met de overeengekomen prestatiekenmerken en in de mate die nodig is voor 

het gebruik van het product in overeenstemming met de overeenkomst. Wij hebben ook het recht om 

kopieën te maken als dat nodig is voor back-up- en archiefdoeleinden. 

3.10 De aanvullende Inkoopvoorwaarden voor software van Robert Bosch GmbH, alsmede de aanvullende 

voorwaarden voor producten met betrekking tot Open Source Software zijn in aanvulling op deze 

voorwaarden van toepassing op software (zie onder https://www.bosch.com/company/supply-

chain/information-for-business-partners/#purchasing-terms-and-conditions 'Wereldwijde 

leveringsvoorwaarden') 
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4. Overmacht 
4.1 In geval van overmacht, bedrijfsstoringen buiten onze schuld, oproer, maatregelen van een regering of 

overheidsinstantie of andere omstandigheden waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, zoals 

pandemieën, zijn wij, voor de duur van een dergelijke gebeurtenis, niet aansprakelijk voor een vertraging of 

niet-nakoming van de levering van de goederen of de uitvoering van de diensten. Elke partij is verplicht de 

andere partij onverwijld alle redelijke informatie te verstrekken en zijn verplichtingen tijdelijk en te goeder 

trouw aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, in het bijzonder aan eventueel gewijzigde 

marktomstandigheden. Tijdens dergelijke gebeurtenissen en gedurende een periode van twee weken 

daarna hebben wij het recht, onverminderd onze andere rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden, op voorwaarde dat een contractuele aanpassing niet mogelijk is, en op voorwaarde dat 

dergelijke gebeurtenissen niet van onaanzienlijke duur zijn. 

4.2 De bepalingen van artikel 4.1 hierboven zijn ook van toepassing in geval van arbeidsgeschillen. 

 

5. Verzendnota en factuur 
De instructies die zijn opgenomen in onze orders en vrijgaven van orders zijn van toepassing. Facturen worden 

geadresseerd aan het factuuradres dat is vermeld in de order of ordervrijgave en worden verzonden als een enkel 

exemplaar met vermelding van het factuurnummer en andere toewijzingsreferenties; de factuur mag niet bij de 

zendingen worden gevoegd. 

 

6. Prijsstelling en risico-overdracht 
Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen 'Vrachtvrij tot vervoerder (plaats genoemd)' (FCA® Incoterms 2020) 

inclusief verpakking. Belasting toegevoegde waarde (BTW) is niet inbegrepen. De Leverancier draagt alle risico's 

van verlies of beschadiging van de goederen tot op het ogenblik waarop zij geladen worden op het vervoermiddel 

dat door ons of door onze vertegenwoordiger ter beschikking wordt gesteld, of, indien overeengekomen, tot op 

het ogenblik waarop de goederen in ontvangst worden genomen op de overeengekomen plaats van levering. 

 

7. Betaalvoorwaarden 
Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen te worden betaald binnen 30 dagen na ontvangst van de 

goederen, respectievelijk na verrichting van de diensten, en na toezending van een naar behoren opgestelde en 

controleerbare factuur aan het door ons opgegeven factuuradres. Betaling is onderhevig aan factuurverificatie. 

 

8. Melding van defecten 
8.1 Onze inspectie van inkomende goederen is beperkt tot zichtbare schade, in het bijzonder transportschade, 

en afwijkingen in identiteit of hoeveelheid van de goederen, behalve indien anders overeengekomen in de 

kwaliteitsborgingsovereenkomst. 

8.2 Geconstateerde gebreken zullen wij direct na ontdekking melden. 

8.3 In zoverre ziet de Leverancier af van het bezwaar van vertraagde melding van gebreken. 
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9. Vorderingen wegens gebreken 
9.1 Tenzij hierna anders is bepaald, zijn de wettelijke bepalingen inzake gebreken in kwaliteit en 

eigendomsgebreken van toepassing. 

9.2 Wij hebben het recht het type van latere uitvoering te kiezen. De plaats van uitvoering voor een dergelijk 

rechtsmiddel is de beoogde locatie van de goederen. Dit is de plaats waar de goederen zich bevinden op het 

moment van de garantieclaim. Alleen in geval van onevenredige kosten kan de Leverancier de gekozen 

wijze van uitvoering achteraf weigeren. 

9.3 Indien de Leverancier op ons verzoek en na het verstrijken van een redelijk korte termijn niet met het 

verhelpen van het gebrek begint, hebben wij in dringende gevallen (met name ter voorkoming van groot 

gevaar of grotere schade aan de goederen) het recht het gebrek op kosten van de Leverancier zelf te 

verhelpen of door een derde te laten verhelpen. 

9.4 De Leverancier zal ons vrijwaren en ons schadeloos stellen voor alle aanspraken wegens schending van 

rechten van derden in verband met de goederen, tenzij de Leverancier kan bewijzen niet aansprakelijk te 

zijn voor de schending. De Leverancier zal ons op verzoek onmiddellijk alle informatie en documenten over 

zijn goederen en diensten verstrekken die nodig zijn voor de verdediging tegen dergelijke aanspraken van 

derden. Voorts zal de Leverancier redelijke ondersteuning bieden bij het aantonen dat de goederen vrij zijn 

van rechten van derden, zoals bijvoorbeeld een nieuw onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten van 

derden, en zal hij op verzoek de desbetreffende documenten en analyses ter beschikking stellen. 

9.5 De verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoeding bedraagt drie jaar. De verjaringstermijn voor 

schadeclaims begint aan het einde van het jaar waarin de claim is ontstaan en waarin wij op de hoogte 

waren, of zonder grove nalatigheid op de hoogte hadden moeten zijn, van de omstandigheden die aan de 

claim ten grondslag liggen en van de aansprakelijke persoon. Eventuele langere wettelijke 

verjaringstermijnen hebben voorrang. Dit geldt ook voor het bovengenoemde recht op toegang tot 

informatie en documenten. 

9.6 Behalve in het geval van een bedrieglijke voorstelling van zaken is de verjaringstermijn voor vorderingen 

wegens gebreken drie jaar, tenzij de goederen overeenkomstig hun gebruikelijke bestemming voor een 

constructie zijn gebruikt, en de gebrekkigheid daarvan hebben veroorzaakt. De verjaringstermijn gaat in na 

voltooiing van de levering van de goederen (risico-overdracht). Eventuele langere wettelijke 

verjaringstermijnen hebben voorrang. 

9.7 Voor vorderingen op grond van gebreken in de eigendom is artikel 9.5 (verjaringstermijn voor vorderingen 

tot schadeloosstelling) van overeenkomstige toepassing. Eventuele langere wettelijke verjaringstermijnen 

hebben voorrang. 

9.8 Indien de Leverancier zijn verplichting tot nakoming achteraf nakomt door vervangende goederen te 

leveren, begint de verjaringstermijn van deze vervangende goederen opnieuw te lopen vanaf de levering 

van deze goederen, tenzij de Leverancier bij de nakoming achteraf uitdrukkelijk en correct het voorbehoud 

heeft gemaakt dat de vervangende goederen werden geleverd uit coulance en ter voorkoming van 

geschillen, dan wel met het oog op de voortzetting van de zakenrelatie. 

9.9 De Leverancier draagt alle kosten voor vervoer, verplaatsingen, arbeid, installatie, demontage en materiaal 

die in het kader van de latere uitvoering ontstaan. Indien wij als gevolg van gebrekkige goederen kosten en 

uitgaven moeten maken in verband met de reparatie of vervanging van de gebrekkige goederen, en wij in 

redelijkheid gerechtigd waren deze te maken, met name kosten en uitgaven voor sortering, voor een 

controle van de binnenkomende goederen die verder gaat dan de normale reikwijdte, voor een onderzoek 
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en analyse van het gebrek, alsmede kosten voor de inschakeling van extern of intern personeel, zal de 

Leverancier deze kosten dragen, tenzij hij niet aansprakelijk is voor het gebrek. 

9.10 Voor zover onze klanten autofabrikanten zijn en voor het vaststellen en afwikkelen van garantieclaims voor 

defecte Bosch-producten een referentiemarktprocedure of een vergelijkbare, in de auto-industrie 

gebruikelijke procedure hanteren, is deze procedure ook van toepassing op de relatie tussen de Leverancier 

en ons indien het defect te wijten is aan de producten van de Leverancier. 

9.11 De Leverancier is aansprakelijk voor de fout van zijn onderleveranciers zoals hij is voor zijn eigen fouten. 

 

10. Productaansprakelijkheid en terugroeping 
10.1 In geval van een productaansprakelijkheidsclaim is de Leverancier verplicht ons te vrijwaren en schadeloos 

te stellen voor dergelijke claims indien en voor zover de schade werd veroorzaakt door een gebrek in de 

door de Leverancier geleverde goederen. In gevallen van aansprakelijkheid op grond van schuld geldt dit 

alleen als de Leverancier in gebreke is gebleven. Voor zover de oorzaak van de schade binnen het 

verantwoordelijkheidsgebied van de Leverancier valt, draagt de Leverancier de bewijslast dat hij geen 

schuld heeft. 

10.2 In de gevallen van artikel 10.1 hierboven zal de Leverancier alle kosten en uitgaven dragen, met inbegrip 

van eventuele gerechtskosten, tenzij dergelijke kosten in totaal niet noodzakelijk en redelijk zijn. 

10.3 Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. 

10.4 Voorafgaand aan een terugroepactie die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een gebrek in de goederen 

van de Leverancier, dienen wij de Leverancier op de hoogte te stellen, de Leverancier de gelegenheid te 

geven om mee te werken en met de Leverancier de efficiënte uitvoering van de terugroepactie te 

bespreken, tenzij een dergelijke kennisgeving aan of samenwerking met de Leverancier niet mogelijk is 

vanwege de bijzondere spoedeisendheid. De kosten van de terugroepactie komen ten laste van de 

Leverancier voor zover een terugroepactie wordt veroorzaakt door een gebrek in de door de Leverancier 

geleverde goederen, behoudens dat de Leverancier niet aansprakelijk is voor het gebrek. 

 

11. Ontbinding en beëindiging 
11.1 Naast de wettelijke rechten van ontbinding hebben wij het recht om van de overeenkomst af te zien indien 

er sprake is of dreigt te zijn van een wezenlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de 

Leverancier die de nakoming van een leveringsverplichting jegens ons in gevaar brengt. 

11.2 Verder hebben wij het recht om van het contract af te zien indien 

› de Leverancier voldoet aan de criteria voor insolventie; 

› de Leverancier de betaling van zijn schulden opschort; 

› de Leverancier voldoet aan de criteria voor dreigende insolventie of een te zware schuldenlast van de 

Leverancier aan het licht komt; 

› de Leverancier een verzoek indient tot het instellen van een insolventieprocedure of een vergelijkbare 

schuldvereffeningsprocedure met betrekking tot zijn vermogen of bedrijfsactiviteiten; of 

› indien een verzoek tot het openen van een insolventieprocedure met betrekking tot het vermogen van 

de Leverancier wordt afgewezen wegens gebrek aan middelen. 

11.3 In geval van een overeenkomst tot nakoming van terugkerende verplichtingen zijn de artikelen 11.1 en 11.2 

van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het recht van ontbinding van de overeenkomst 
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wordt vervangen door een buitengewoon recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen. 

11.4 Als de Leverancier gedeeltelijk heeft gepresteerd, hebben wij alleen het recht de overeenkomst in zijn 

geheel te ontbinden als wij geen belang hebben bij de gedeeltelijke prestatie. 

11.5 Indien wij op grond van voornoemde contractuele ontbindings- of beëindigingsrechten van de 

overeenkomst afzien, dient de Leverancier ons de daardoor ontstane schade te vergoeden, tenzij de 

Leverancier het ontstaan van de rechten tot ontbinding of beëindiging van de overeenkomst niet heeft 

veroorzaakt. 

11.6 Deze clausule 11 heeft geen invloed op de wettelijke rechten of vorderingen die ons ter beschikking staan. 

 

12. Werk uitvoeren 
Leveranciers die ter uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden op ons fabrieksterrein verrichten, dienen de 

wettelijke wet- en regelgeving alsmede onze fabrieksvoorschriften in acht te nemen. De Leverancier zal een voor 

de bestelling verantwoordelijke contactpersoon aanwijzen die zal toezien op de naleving van de toezicht- en 

controletaken. De voornaamste contactpersoon stemt vóór de uitvoering van de werkzaamheden af met onze 

coördinator, treft passende veiligheidsmaatregelen en informeert ons en betrokken derden over risico's die het 

gevolg zijn van elkaar. De Leverancier is verantwoordelijk voor de instructie en veiligheid van zijn medewerkers en 

onderaannemers, alsmede voor het uitsluiten van risico's voor derden. De Leverancier mag op onze terreinen 

alleen gebruik maken van geschikte en voldoende gekwalificeerde medewerkers en veilige arbeidsmiddelen. Alle 

ongevallen die zich voordoen op ons terrein moeten onmiddellijk aan ons worden gemeld. 

 

13. Levering van materialen 
Door ons tegen betaling of gratis ter beschikking gestelde materialen, onderdelen, containers en speciale 

verpakkingen ('Voorzieningen') blijven ons eigendom; indien betaling verschuldigd is, geldt dit totdat volledige 

betaling heeft plaatsgevonden. Voorzieningen mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het 

contractueel beoogde doel. De verwerking en assemblage van Voorzieningen geschiedt uitsluitend voor onze 

rekening. De partijen erkennen dat wij mede-eigenaar zijn van de producten die met de Voorzieningen worden 

vervaardigd, dit ten belopen van de waarde van deze Voorzieningen in verhouding tot de totale waarde van het 

betrokken product; dergelijke producten in mede-eigendom worden door de Leverancier voor ons veilig 

bewaard. Wij behouden het mede-eigendom van de producten die zijn vervaardigd met behulp van onze 

Voorzieningen totdat al onze vorderingen die voortvloeien uit de levering van Voorzieningen volledig zijn 

voldaan. De Leverancier is gerechtigd de producten die met gebruikmaking van onze Voorzieningen zijn 

vervaardigd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening onder eigendomsvoorbehoud te verkopen. De 

Leverancier draagt hierbij alle vorderingen, inclusief nevenrechten, die uit een dergelijke doorverkoop ontstaan 

of zullen ontstaan, volledig aan ons over. De overgedragen vorderingen strekken tot zekerstelling van de 

vorderingen die wij hebben opgebouwd door het leveren van de Voorzieningen. De Leverancier is gerechtigd de 

overgedragen vorderingen te effectueren. Wij kunnen de rechten van de Leverancier uit hoofde van dit artikel 13 

herroepen, indien de Leverancier zijn contractuele verplichtingen niet naar behoren nakomt, in gebreke is met de 

sbetaling, zijn betalingen opschort, of indien de Leverancier een verzoek indient tot het openen van een 

insolventieprocedure of een soortgelijke schuldregelingsprocedure met betrekking tot zijn vermogen. Bovendien 

kunnen wij de rechten van de Leverancier krachtens dit artikel 13 intrekken indien zijn financiële 

omstandigheden fundamenteel verslechteren of dreigen te verslechteren of indien de Leverancier voldoet aan de 
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criteria voor insolventie of een te zware schuldenlast. Op verzoek van de Leverancier zullen wij, indien de waarde 

van de gestelde zekerheden de waarde van onze vorderingen in totaal met meer dan 10 % overschrijdt, in 

zoverre zekerheden naar onze keuze vrijgeven. 

 

14. Documentatie en vertrouwelijkheid 
14.1 De Leverancier zal alle zakelijke en technische informatie die ons ter beschikking wordt gesteld (met 

inbegrip van functies die kunnen worden afgeleid uit verstrekte voorwerpen, documenten of software en 

alle andere kennis of ervaring) vertrouwelijk behandelen zolang en voor zover niet is bewezen dat deze 

algemeen bekend is, en hij mag deze informatie alleen bekendmaken aan medewerkers en 

vertegenwoordigers die deze noodzakelijkerwijs voor het contractuele doel moeten kennen en die zelf tot 

geheimhouding verplicht zijn; de informatie blijft ons exclusieve eigendom. Zonder onze voorafgaande 

schriftelijke toestemming mag dergelijke informatie niet worden verveelvoudigd of commercieel worden 

gebruikt, behalve voor leveringen aan ons. Op ons verzoek dient de Leverancier alle van ons afkomstige 

informatie (eventueel ook eventueel gemaakte kopieën of bescheiden) en door ons verstrekte zaken 

onverwijld en volledig terug te geven of te vernietigen. 

Wij behouden ons alle rechten op dergelijke informatie voor (met inbegrip van het auteursrecht en het 

recht om aanvragen in te dienen voor intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien, gebruiksmodellen, 

bescherming van halfgeleiders, enz.) In het geval dat derden de informatie aan ons hebben verstrekt, geldt 

het voorbehoud van rechten ook ten gunste van deze derden. 

14.2 Producten die zijn vervaardigd op basis van door ons opgestelde documentatie zoals tekeningen, modellen 

en dergelijke, of op basis van onze vertrouwelijke informatie, of die zijn vervaardigd met onze 

gereedschappen of met kopieën van onze gereedschappen, mogen niet door de Leverancier zelf worden 

gebruikt, noch aan derden worden aangeboden of geleverd. Dit geldt op gelijke wijze ook voor onze 

drukopdrachten. 

 

15. Exportcontrole en douane 
15.1 De Leverancier dient ons in zijn handelsdocumenten, of via andere door ons gespecificeerde 

communicatiemiddelen (bijvoorbeeld platforms), te informeren over alle toepasselijke vereisten of 
beperkingen voor de (weder)uitvoer van de goederen (goederen, software en technologie) op grond van de 
toepasselijke exportcontrole- en douanevoorschriften, alsmede op grond van de exportcontrole- en 
douanevoorschriften van het land van oorsprong van de goederen. 
De Leverancier dient de volgende informatie over goederen waarvoor (opnieuw) 
uitvoervergunningsvereisten of -beperkingen gelden, tijdig vóór de eerste levering te zenden naar 
ExportControl.CTX2@bosch.com : 

› Bosch-materiaalnummer, 

› Productbeschrijving, 

› Alle toepasselijke exportlijstnummers inclusief het exportcontroleclassificatienummer volgens de VS 

Handelscontrolelijst (ECCN) 

› Land van herkomst van de goederen onder handelsbeleid 

› HS-code van de producten 

De Leverancier dient ons het ECCN (inclusief EAR99) te bezorgen voor alle goederen die onderworpen zijn 

aan de (weder)exportcontroleregelgeving van de VS. 
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De Leverancier dient ons onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen van de 

exportlijstnummers (met inbegrip van het ECCN) ten gevolge van technische wijzigingen of wijzigingen in de 

wettelijke voorschriften of ten gevolge van een officiële verklaring van een regelgevende instantie. 

15.2 De Leverancier is verplicht maatregelen te nemen die passen bij zijn bedrijfsmodel om de toeleveringsketen 

te beveiligen zoals gedefinieerd door het WCO SAFE Framework of Standards, en in het bijzonder om ons te 

ondersteunen bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen om de autorisatie als Authorised Economic 

Operator (AEO) te verkrijgen. De Leverancier is verplicht passende bewijsstukken aan te leveren, bijv. 

autorisaties of verklaringen zoals veiligheidsverklaringen, verklaringen in het kader van C-TPAT of 

vergelijkbare programma's. Wij, of een door ons aangestelde derde partij, hebben het recht om het bewijs 

van de Leverancier zoals uiteengezet in dit artikel bij de Leverancier te onderzoeken. 

15.3 De Leverancier is verplicht ons te informeren over de niet- preferentiële oorsprong van de goederen en dit 

op de factuur te vermelden. Op ons verzoek geeft de Leverancier een certificaat van oorsprong af. De 

Leverancier draagt zorg voor het verstrekken van gegevens over de gewenste preferentiële oorsprong en 

het bijvoegen van het vereiste bewijs van oorsprong bij alle leveringen vanuit elke lidstaat van een 

vrijhandelsovereenkomst/preferentiële overeenkomst. Voor leveringen binnen de Europese Unie (EU) zal 

de Leverancier binnen een termijn van 21 dagen na ons verzoek een langlopende Leveranciersverklaring 

afgeven in overeenstemming met de relevante EU-uitvoeringsverordening. Bij initiële leveringen zal de 

Leverancier uiterlijk bij de eerste levering de informatie over de niet-preferentiële en preferentiële 

oorsprong schriftelijk verschaffen. Hij stelt ons onmiddellijk schriftelijk in kennis van toekomstige 

wijzigingen. 

15.4 Voor leveringen over de douanegrenzen heen is de Leverancier verplicht om alle benodigde documenten bij 

de levering te voegen, zoals de handelsfactuur, pakbon en alle informatie die nodig is voor een volledige en 

correcte douaneaangifte. Bij het verschaffen van facturen dient het volgende te worden opgemerkt: 

› Kosten die niet in de goederenprijs zijn inbegrepen (bijv. kosten voor onderzoek en ontwikkeling, 

licentievergoedingen, gereedschapskosten, voorzieningen van de koper met betrekking tot de 

verzending) moeten apart en naast de goederenprijs worden vermeld. 

› In het geval van gratis leveringen is de Leverancier verplicht om op de pro-forma factuur een waarde aan 

te geven die de eerlijke marktprijs van de goederen weergeeft, en de vermelding 'Alleen voor 

douanedoeleinden' toe te voegen. 

15.5 De Leverancier dient ons met alle beschikbare middelen te ondersteunen om onze betalingsverplichtingen 

met betrekking tot douanerechten of kosten voor inklaring te verminderen of te minimaliseren. 

15.6 Tenzij anders overeengekomen in de leverings- of offertedocumenten, vindt elke overdracht van software, 

softwarekennis, technologie of andere gegevens (bijv. cartografische gegevens) over de douanegrenzen 

uitsluitend elektronisch plaats (bijv. e-mail of via een download). Deze clausule is niet van toepassing op 

'embedded software' (software die fysiek in hardware is geïntegreerd). 

15.7 Niettegenstaande alle andere rechten en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Leverancier, hebben wij 

het recht om het betreffende contract te ontbinden of het zonder kennisgeving te beëindigen in het geval 

dat de Leverancier herhaaldelijk zijn verplichtingen onder sectie 15.1-15.5 niet nakomt. 
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16. Naleving, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid 
16.1 In zijn handelstransacties met ons verbindt de Leverancier zich ertoe geen enkele stimulans aan te bieden, 

te geven, te vragen of te aanvaarden in strijd met de toepasselijke anticorruptiewetgeving, noch in zijn 

zakelijke aangelegenheden, noch in de omgang met overheidsfunctionarissen. 

16.2 In zijn handelsrelaties met ons verbindt de Leverancier zich ertoe geen overeenkomsten te sluiten met 

andere ondernemingen of deel te nemen aan onderling afgestemde praktijken die tot doel hebben of tot 

gevolg hebben dat de concurrentie wordt voorkomen, beperkt of vervalst onder de toepasselijke 

antitrustwetgeving. 

16.3 De Leverancier garandeert de betaling van eerlijke lonen en gelijke beloning voor werk van gelijke waarde 

zonder onderscheid van welke aard dan ook, en om te voldoen aan de toepasselijke wetten die het 

algemene minimumloon beheersen; de Leverancier verbindt dienovereenkomstig zijn onderleveranciers 

hiertoe. Op verzoek dient de Leverancier aan te tonen dat aan voornoemde garantie is voldaan. In geval van 

niet-naleving van voornoemde garantie om de toepasselijke wetten betreffende het algemeen 

minimumloon na te leven, zal de Leverancier ons vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aanspraken van 

derden en is hij gehouden tot terugbetaling van alle boetes die ons in dit verband worden opgelegd. 

16.4 De Leverancier dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot 

milieubescherming, gezondheid en veiligheid op het werk, de behandeling van medewerkers en de 

bescherming van mensenrechten na te leven. Verder zal de Leverancier de eisen van de Gedragscode voor 

zakenpartners (zie onder) in acht nehmen (zie onder https://www.bosch.com/company/supply-

chain/information-for-business-partners/#responsibility-and-sustainability) en de Principes van het Global 

Compact-initiatief van de Verenigde Naties (www.unglobalcompact.org) en ervoor zorgen dat zijn 

onderleveranciers in overeenstemming daarmee handelen. Deze hebben in hoofdzaak betrekking op de 

bescherming van de universele mensenrechten, de uitbanning van dwangarbeid en de afschaffing van 

kinderarbeid, de uitbanning van discriminatie op het gebied van arbeid en beroep, en verantwoordelijkheid 

voor het milieu. 

Om nadelige effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen, dient de Leverancier een 

milieubeheersysteem in te voeren en verder te ontwikkelen dat in overeenstemming is met of vergelijkbaar 

is met ISO 14001. Verder dient de Leverancier zich te houden aan de Bosch Policy for Conflict Raw Materials 

en hiermee rekening te houden in zijn voorraadbeheer (zie onder 

https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/#responsibility-and-

sustainability). 

16.5 De Leverancier dient binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de gestelde formaliteiten te 

antwoorden op vragen over naleving, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid in de 

toeleveringsketen. In het geval van een vermoede inbreuk op de verplichtingen krachtens de artikelen 16.1 

tot en met 16.4 dient de Leverancier onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar mogelijke inbreuken en 

ons op de hoogte te brengen van de genomen onderzoeksmaatregelen, en, indien gerechtvaardigd, ons op 

de hoogte te brengen van de betrokken Leveranciers. Indien het vermoeden gegrond blijkt te zijn, moet de 

Leverancier ons binnen een redelijke termijn meedelen welke maatregelen hij intern in zijn organisatie 

heeft genomen om toekomstige inbreuken te voorkomen. Indien de Leverancier deze verplichtingen niet 

binnen een redelijke termijn nakomt, behouden wij ons het recht voor om contracten met de Leverancier te 

verbreken of met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-%20business-partners/%23responsibility-and-sustainability
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-%20business-partners/%23responsibility-and-sustainability
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-%20business-partners/%23responsibility-and-sustainability
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-%20business-partners/%23responsibility-and-sustainability
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-%20business-partners/%23responsibility-and-sustainability
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-%20business-partners/%23responsibility-and-sustainability
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16.6 Bij ernstige overtredingen van de wet door de Leverancier en bij overtredingen van de artikelen 16.1 tot en 

met 16.4 behouden wij ons het recht voor om van bestaande contracten af te zien of deze zonder 

voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 

 

17. Plaats van handeling 
Tenzij anders overeengekomen, is de plaats van handeling de plaats waar de goederen volgens de overeenkomst 

moeten worden geleverd, of waar de dienst moet worden verleend. 

 

18. Diversen 
18.1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden en van eventuele aanvullende overeenkomsten ongeldig is of 

wordt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. De partijen dienen 

een vervangende bepaling overeen te komen die, voor zover mogelijk, het beoogde commerciële resultaat 

van de oorspronkelijke bepaling realiseert. 

18.2 Op de contractuele betrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de 

bepalingen inzake conflictenrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 

betreffende goederen (CISG) (Weens koopverdrag). 

18.3 De bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die direct of indirect voortvloeien uit contractuele 

relaties op basis van deze Voorwaarden is Amsterdam. Voorts hebben wij het recht om, naar eigen inzicht, 

gerechtelijke stappen tegen de Leverancier te ondernemen bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel 

of het filiaal van de Leverancier, of bij de rechtbank van de plaats van handeling. 
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