INKOOPVOORWAARDEN
1. Deze inkoopvoorwaarden (Voorwaarden) zijn exclusief van toepassing op elke Purchase Order (PO) die ziet op de levering van goederen en/of het verrichten van diensten aan Smith & Nephew NV
(Smith & Nephew) door de leverancier en/of dienstverrichter (Leverancier). Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige PO’s en andere overeenkomsten die betrekking hebben
op de levering van goederen en/of het verrichten van diensten, zonder dat het vereist is voor Smith & Nephew om hiernaar uitdrukkelijk te verwijzen.
2. Voorwaarden, wanneer ook ten hand gesteld of gebruikt door Leverancier (ongeacht eerdere aanvaarding door Smith & Nephew), zullen geen onderdeel uitmaken van de PO tussen Leverancier en
Smith & Nephew. En deze Voorwaarden vervangen alle voorwaarden opgenomen in documenten of stukken die gebruikt worden door Leverancier, dan wel waarnaar hij verwijst, en treden hiervoor in de
plaats. Slechts met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smith & Nephew is afwijking van deze Voorwaarden mogelijk. Elke levering die is aanvaard, zonder voorbehoud van Smith & Nephew,
terwijl zij kennis heeft van Leveranciers algemene voorwaarden, zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle goederen of
diensten geleverd door dochterondernemingen van de Leverancier.
3. Offertes: De Leverancier zal geen kosten rekenen voor offertes en/of kostenramingen voor Smith & Nephew.
4. Aanvaarding en bekrachtiging: PO’s kunnen schriftelijk worden aanvaard en bekrachtigd door de Leveranciers binnen vier werkdagen na aanvraag. In het geval een PO niet binnen vier werkdagen
wordt aanvaard is door de Leverancier voor aanvaarding van de betreffende PO schriftelijk goedkeuring door Smith & Nephew vereist. Wijziging van PO’s zijn alleen geldig indien schriftelijk en
uitdrukkelijk aanvaard door Smith & Nephew.
Bevestigde leverdatums zijn bindend. Van afwijkingen van leverdatums, bekend geworden na bevestiging, moet per ommegaande mededeling gedaan worden onder opgave van reden en duur van de
vertraging. Smith & Nephew zal in zo'n geval volledig ontheven worden van haar verplichtingen voortvloeiend uit aanvaarding en zal gerechtigd zijn de PO te annuleren zonder enige aansprakelijkheid
ten opzichte van de Leverancier, op voorwaarde dat het product, als gevolg van de vertraging, naar het redelijk oordeel van Smith & Nephew, niet langer nodig is en/of Smith & Nephew een alternatief
heeft gevonden.
5. Bewijs van herkomst: Alle geleverde goederen moeten op een moment zijn verpakt dat de verpakking van de goederen te alle tijde in verband kan worden gebracht met de Leverancier.
6. Conformiteit en kwaliteit van de goederen en diensten: De Leverancier garandeert dat de onder de PO terbeschikkinggestelde goederen en/of verrichte diensten: (i) van een voldoende kwaliteit
zullen zijn en volledig beantwoorden aan elke omschrijving en/of specificatie in de PO; (ii) geschikt zullen zijn voor de gebruiksdoeleinden waarvoor zij doorgaans gebruikt worden en voor elk bijzonder
gebruiksdoeleinde aangegeven bij de Leverancier voorafgaand aan of in de PO; (iii) vrij van gebreken zullen zijn; (iv) geen inbreuk zullen maken op enig recht van intellectueel eigendom of andere
rechten van een derde partij ergens ter wereld; (v) geleverd en/of verricht zullen worden door geschikt, gekwalificeerd en geschoold personeel met alle vereiste vakbekwaamheid, zorg en
voortvarendheid en van een hoogwaardige kwaliteit zoals beschreven in de PO, of (indien dit niet is vastgelegd) op een wijze die Smith & Nephew redelijkerwijs mag verwachten; (vi) in ieder opzicht
zullen voldoen aan alle vereisten voortvloeiend uit toepasselijke wetten, regels, gedragscodes, wettelijke normen, beschikkingen of andere bepalingen die op enig moment van kracht zullen zijn.
7. Leververplichting: Gedurende de periode genoemd in de PO kan de Leverancier de verrichting van de levering van goederen en/of diensten niet onderbreken of annuleren zonder de schriftelijke
toestemming van Smith & Nephew vereist. Leverancier kan slechts stoppen met de vervaardiging van goederen zoals omschreven in de PO gedurende de looptijd van een dergelijke PO, indien een
voor Smith & Nephew redelijke opzegtermijn gehanteerd is, die niet korter is dan [12 maanden] en Smith & Nephew een ‘last-time buy’ mogelijkheid geboden zal worden.
Indien de Leverancier niet in staat is de goederen of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren, mag Smith & Nephew de goederen of diensten van derde partij afnemen en hoeft Smith &
Nephew niet te betalen voor de producten, ook wanneer dit het gevolg is van overmacht. Leverancier zal alle marginale kosten vergoeden die Smith & Nephew in redelijkheid heeft moeten maken als
gevolg van het elders aanschaffen van de goederen en diensten.
8. Aansprakelijkheid: De Leverancier is aansprakelijk voor alle redelijk voorzienbare schade, onkosten, kosten, geldsancties, boetes en heffingen, daarbij inbegrepen advocaatkosten en
adviseurskosten, voortvloeiend uit of ontstaan in samenhang met elke schending van de PO of deze Voorwaarden.door de Smith & Nephew kan niet en zal nooit aansprakelijk zijn Leveranciers voor
indirecte, of gevolgschade, reputatieschade of verlies van goodwill geleden door de Leverancier onder de PO of in samenhang met deze Voorwaarden.
9. Vrijwaring en garanties: Leverancier garandeert: (i) alle vereiste vergunningen en goedkeuringen van de overheid die nodig kunnen zijn te verkrijgen als ook enigerlei goedkeuring en toestemming
vereist voor de distributie, verkoop en/of wederverkoop van de producten en/of diensten door Leverancier, (ii) te voldoen aan nationale wetten en verordeningen en relevant internationaal recht, met
inbegrip van geldende embargo’s en/of sancties, en daaronder begrepen wetten, verordeningen, beschikkingen of vereisten voor registratie waaraan de PO of de goederen en/ of diensten besteld onder
de PO onderworpen zijn, dan wel die deze treffen.
De Leverancier garandeert dat zij gedurende de looptijd van een PO en voor een periode van 2 jaar na de expiratie of beëindiging hiervan Smith & Nephew op eerste verzoek tijdig en volledig zal
informeren met betrekking tot het gebruik van "conflictmineralen" ("Conflict Minerals") zoals gedefinieerd en gebruikt in de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act van 2010 en elke
hieruit voortvloeiende regelgeving.
Leverancier zal Smith & Nephew voorzien van alle documentatie die Smith & Nephew redelijkerwijs nodig heeft ter bewijs van Leveranciers naleving van dit beding. Tevens gaat de Leverancier akkoord
dat hij niet zal doen dat in Smith & Nephew’s redelijke overtuiging, Smith & Nephew in een positie zal brengen die in strijd is met toepasselijk recht.
Leverancier zal Smith & Nephew vrijwaren van alle schade, onkosten, kosten, geldsancties, boetes en heffingen, daarbij inbegrepen advocaatkosten en adviseurskosten, die het gevolg zijn van claims
van een derde partij, voortvloeiend uit of ontstaan in samenhang met elke inbreuk van Leverancier op de PO of deze voorwaarden.
Op grond van non-conformiteit of indien Smith & Nephew de goederen en/of diensten afwijst vanwege een reden als beschreven in deze Voorwaarden, kan Smith & Nephew naar eigen inzicht en op
kosten van Leverancier kiezen om: (i) de producten te restitueren en een vervangend product te ontvangen; (ii) terugbetaling/credit te verkrijgen voor de defecte producten; (iii) de producten te laten
repareren; (iv) de producten te houden en een korting te genieten, overeen te komen door Smith & Nephew en Leverancier.
10. Overmacht: In deze Voorwaarden geldt overmacht, als overmacht zoals gedefinieerd in art. 6:75 BW. Indien de Leverancier dan wel Smith & Nephew belet, gehinderd of vertraagd is in het
verrichten van enige verplichting onder de PO door een geval van overmacht, zullen de verplichtingen van deze partij onder de PO opgeschort worden zo lang als het geval van overmacht voortduurt en
in de mate waarin hij belet, gehinderd of vertraagd is in het verrichten van zijn verplichtingen. Indien een geval van overmacht, dat de Leverancier belet om een of meer van zijn verplichtingen te
verrichten, meer dan 10 (tien) kalenderdagen voortduurt, zal Smith & Nephew gerechtigd zijn de PO te annuleren zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van de Leverancier.
11. Prijs: De overeengekomen prijs zoals deze is gespecificeerd in de PO omvat de levering van goederen en/of het verrichten van diensten als ook btw en alle andere belastingen, rechten, heffingen,
kosten en onkosten, niet beperkt tot maar met inbegrip van kosten met betrekking tot verpakking, aanvullende diensten (bv. montage en inrichting) en alle kosten voor vervoersverzekering en/of andere
onvoorziene kosten, invoerrechten, vergunningen, etc., als ook gebruiksaanwijzingen, conformiteitscertificaten, en andere documentatie die Smith & Nephew nodig acht. Verhoging van de prijs zal niet
zijn toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smith & Nephew welke moet zij liggen voor het moment dat de goederen en/of diensten door Leverancier geleverd zijn aan Smith &
Nephew. Iedere prijsverhoging moet, ten minste [drie maanden] voor de gewenste ingangsdatum, schriftelijk worden gecommuniceerd aan Smith & Nephew.
12. Facturen: Elke factuur zal, niet later dan [45 kalenderdagen]na de levering van goederen en/of de afronding van verrichte diensten, volledig zijn betaald door Smith & Nephew.
13. Toepasselijk recht en jurisdictie: Ieder geschil dan wel iedere claim van welke aard dan ook, ongeacht contractueel of buiten-contractueel, voortvloeiend uit of in samenhang met deze
Voorwaarden zal uitsluitend onderworpen zijn aan Nederlands recht. Het Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Weens Koopverdrag 1980) zal niet van
toepassing zijn. Alle rechtsgedingen of procedures die in verband met deze algemene voorwaarden of hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, ongeacht de aard,
contractueel dan wel buitencontractueel, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

