Algemene Inkoopvoorwaarden GlaxoSmithKline BV
Artikel 1, De Partijen.
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst
tussen GlaxoSmithKline BV en leverancier.
2. GlaxoSmithKline BV, hierna genoemd GSK, is gevestigd aan de Huis ter
Heideweg 62, 3705 LZ Zeist.
3. Onder “leverancier” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die
goederen te koop aanbiedt, dan wel diensten aan GSK levert.
4. Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst tot levering van
goederen aan GSK en het verrichten van diensten en/of opdrachten ten
behoeve van GSK.
5. Eventuele algemene voorwaarden die de leverancier gebruikt worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2, Geldigheid.
1. Een overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan middels een schriftelijke
overeenkomst die namens GSK is ondertekend door een behoorlijk
gevolmachtigde persoon.
2. Wijzigingen van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze
namens GSK schriftelijk zijn bevestigd door een behoorlijk
gevolmachtigde persoon.
Artikel 3, Aflevering van goederen en/of diensten.
1. Aflevering geschiedt d.d.p. op de overeengekomen plaats van aflevering.
Onder aflevering wordt mede verstaan: Aflevering van alle bijbehorende
hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen,
kwaliteit- en keuringscertificaten, service manuals, instructieboeken en
handleidingen. Te vroege leveringen of deelleveringen zijn niet
toegestaan.
2. Indien en voor zover het een overeenkomst tot het verrichten van
diensten/opdrachten betreft, wordt het werk slechts als opgeleverd
beschouwd zodra de leverancier hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan
GSK kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de door
GSK aangewezen personen het werk hebben goedgekeurd en GSK
hiervan schriftelijk mededeling aan de leverancier heeft gedaan.
Artikel 4, Milieu-eisen.
1. Leverancier zal op eerste aanzegging van GSK, vooraf dan wel nadat
een overeenkomst tot stand is gekomen, opgave doen van de
bestanddelen van het aangebodene of van de verpakking die, volgens de
stand van de wetenschap ten tijde van de opgave, milieubelastend zijn of
worden vermoed te zijn, of op andere wijze een bedreiging voor de
veiligheid, welzijn en gezondheid op kunnen leveren.
2. Leverancier is verplicht de verpakking op zijn kosten terug te nemen.
Artikel 5, Keuring
1. GSK heeft een onbetwistbaar recht bij leverancier of zijn toeleverancier
keuringen te laten verrichten waartoe, indien GSK dit recht wenst te
effectueren, leverancier de daartoe benodigde apparatuur en
ondersteuning kosteloos ter beschikking stelt. En goedkeuring op grond
van dit artikel houdt geen aanvaarding in en vermindert evenmin de
rechten die GSK op grond van deze algemene inkoopvoorwaarden kan
doen gelden.
2. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van
door GSK ter beschikking gestelde of door de leverancier ten behoeve
van de levering aan GSK aangeschafte of vervaardigde materialen,
tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en
dergelijke, blijven deze te allen tijde eigendom van GSK c.q. worden
eigendom van GSK op het moment van eigendomsoverdracht als
bedoeld in artikel 6 lid 3 en zullen uitsluitend worden gebruikt voor
doeleinden waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.
Artikel 6, Betalingscondities
1. GSK betaalt het gekochte binnen zestig dagen na factuurdatum, zoals
vermeld op de gespecificeerde factuur, doch niet eerder dan dat de
geleverde goederen zijn beoordeeld en goedgekeurd. Een vooruitbetaling
geschiedt slechts na overlegging door leverancier van een voor GSK
aanvaardbare, onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie van
een erkende bankinstelling.
2. Facturen dienen te worden gestuurd aan GlaxoSmithKline BV, t.a.v. de
Crediteurenadministratie. Postbus 760, 3700 AT Zeist. Elke factuur moet
voorzien zijn van een door GSK opgegeven PO nummer (Purchase
Order nummer).
3. Door volledige betaling van de koopprijs of verwerking van het gekochte
aanvaardt GSK het gekochte; door de aanvaarding verkrijgt GSK de
eigendom ervan.
4. Tot de aanvaarding draagt leverancier het risico van het gekochte.
Leverancier is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.
5. Afgekeurde goederen worden door leverancier op eerste aanzegging
verwijderd en onverwijld, uitsluitend voor zijn rekening, vervangen. Indien
leverancier in gebreke blijft, zal GSK de afgekeurde goederen voor
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rekening van leverancier (doen) verwijderen. Indien ten gevolge van de
afkeuring overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn
ontstaat, is artikel 7 onverkort van toepassing. Indien het gekochte met
negatief resultaat is onderzocht door een onafhankelijk keuringsinstituut,
zijn de kosten van het onderzoek voor leverancier.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst optredende wijziging in
loonkosten, prijzen van materialen, rechten en belastingen en welke
andere kosten ook, al dan niet ten gevolge van wijzigende wetgeving,
worden niet verrekend.
De overeengekomen prijzen luiden in euro excl. BTW en zijn gebaseerd
op de leveringscondities d.d.p. op de overeengekomen plaats van
aflevering. Indien is overeengekomen dat de inkoop van diensten zal
worden gefactureerd op basis van nacalculatie dan gelden uitsluitend
uurtarieven en eventuele overige tarieven en kosten zoals reis- en
verblijfkosten die schriftelijk zijn overeengekomen. Andere kosten komen
niet in aanmerking voor vergoeding. In geval van nacalculatie van de
inkoop van diensten zal de leverancier gespecificeerd opgaven doen van
het daadwerkelijke aantal gewerkte uren. Er zal bij facturatie altijd worden
uitgegaan van aantoonbare daadwerkelijk in het kader van een
overeenkomst bestede uren.

Artikel 7, Ingebrekestelling.
Leverancier is, zonder dat daartoe een schriftelijke
ingebrekestelling is vereist in verzuim indien;
1. de overeengekomen leveringstijd niet is nagekomen, waarbij elke
leveringstermijn wordt gezien als fatale termijn;
2. het gekochte niet op de overeengekomen plaats wordt afgeleverd;
3. meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid wordt afgeleverd;
4. geleverde goederen niet de samenstelling c.q. eigenschappen bezitten die
GSK op grond van de overeenkomst mocht verwachten;
5. enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden niet wordt
nagekomen.
Artikel 8,Ontbinding van overeenkomst.
Indien leverancier in verzuim is, is GSK onverminderd
haar overige rechten bevoegd om;
1. het gekochte te weigeren en/of
2. de overeenkomst te ontbinden en/of
3. schadevergoeding te vorderen en/of
4. haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en/of
5. beroep te doen op een eventueel overeengekomen boetebeding.
Bij ontbinding op grond van artikel 8 lid 2 zullen alle vorderingen die GSK in
deze gevallen op de leverancier mag hebben of verkrijgen terstond en ten
volle opeisbaar zijn. Ook indien de leverancier zich beroept op niet
toerekenbare tekortkoming heeft GSK het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te beëindigen.
Artikel 9, Garantiebepaling.
1. Leverancier garandeert, onverminderd zijn overige verplichtingen, de
verkochte goederen tenminste één jaar na ingebruikneming. Ter keuze van
GSK herstelt, vervangt of vergoedt hij die goederen die gedurende de
garantieperiode gebreken vertonen.
2. De leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen en/of
diensten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder doch
niet beperkt tot de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en het
Reclamebesluit Geneesmiddelen.
Artikel 10, Vrijwaring.
1. Ingeval door handelingen van leverancier of door omstandigheden voor
risico van leverancier schade of letsel wordt berokkend aan de
eigendommen van GSK, haar personeel en/of derden in verband met
nakoming van de overeenkomst, dan wel anderszins schade of letsel wordt
berokkend aan personen, ongeacht of deze al dient niet in dienst zijn van
GSK, dan is leverancier volledig aansprakelijk voor desbetreffend(e)
schade en/of letsel. Leverancier vrijwaart GSK tegen vorderingen van
derden in dergelijke gevallen.
2. Leverancier verbindt zich tot het afsluiten en aanhouden van een
verzekering met afdoende dekking aangaande dergelijke gevallen, en dient
GSK op haar eerste verzoek in het bezit te stellen van een kopie van
desbetreffende verzekeringspolis.
3. Het risico betreffende de goederen, gereedschappen en apparaten die door
leverancier worden gebruikt ten behoeve van nakoming van de
overeenkomst of de uitvoering van een opdracht dan wel de verlening van
een dienst berust volledig bij leverancier.
Artikel 11, Eigendomsvoorbehoud.
Indien op het gekochte en/of bijbehorende documentatie of anderszins
industriële eigendomsrechten rusten, verkrijgt GSK ter zake een

gebruiksrecht. Leverancier garandeert dat het gebruik waaronder begrepen
het in voorraad hebben, het verwerken, het verhuren en verkopen van de
door hem geleverde goederen of de door hem ten behoeve van GSK
aangeschafte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zullen opleveren op
octrooirechten, merkrechten tekening of modelrechten auteursrechten of
enige andere rechten van derden. Leverancier vrijwaart GSK voor alle
aanspraken van derden wegens al dan niet vermeende inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten en zal GSK alle schade vergoeden die het
gevolg is van een (vermeende) inbreuk. Indien er sprake is van exclusief voor
GSK ontwikkelde goederen verkrijgt GSK alle daaruit voortvloeiende rechten
Artikel 12, Overeenkomsten met derden.
Het is leverancier niet toegestaan rechten en verplichtingen voorvloeiende uit
deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van GSK.
Artikel 13, Geheimhouding.
Leverancier is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot van
GSK ontvangen informatie en/of gegevens welke als vertrouwelijk zijn
aangemerkt dan wel waarvan het vertrouwelijke karakter leverancier duidelijk
zou behoren te zijn. Leverancier dient tevens de in onderhavig artikel
bedoelde plicht tot geheimhouding op te leggen aan zijn personeel en derden
die door leverancier ten behoeve van nakoming van de overeenkomst worden
ingehuurd.
Artikel 14, Persoonsgegevens
Indien er persoonsgegevens door GSK aan leverancier beschikbaar wordt
gesteld dan zal de Leverancier de persoonsgegevens niet verder verwerken
dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst. Leverancier zal
tevens alle passende technische maatregelen nemen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
Leverancier zal hierbij handelen overeenkomstig de wet Bescherming
Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet en regelgeving.
Indien Leverancier voornemens is om de persoonsgegevens buiten de
Europese Unie op te slaan of anderszins te bewaren, zal Leverancier GSK
daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Het is niet toegestaan de
persoonsgegevens op deze wijze op te slaan of te bewaren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van GSK.
Leverancier zal hierbij handelen overeenkomstig de wet Bescherming
Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgevingen.
Artikel 15, Verplichtingen van leverancier in geval van verlening van
diensten aan GSK .
1. Bij de verlening van diensten dient leverancier de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht te nemen. Leverancier garandeert dat hij bij
nakoming van de overeenkomst nauwlettend gehoor zal geven aan de
instructies en wensen van GSK of van door GSK aangestelde derden.
2. Door leverancier met betrekking tot nakoming van de overeenkomst
aangesteld personeel dient te beschikken over de professionele
vaardigheden, kwalificaties en expertise die noodzakelijk zijn voor de
verlening van de ingevolge de overeenkomst vereiste diensten.
3. Leverancier verleent de diensten volledig voor eigen risico.
4. Leverancier dient bekend te zijn met de toepasselijke wetten, regels en
voorschriften, met inbegrip van toepasselijke regels en voorschriften in het
kader van zelfregulering, die van belang zijn voor nakoming van de
overeenkomst.
5. Indien het personeel van leverancier naar mening van GSK niet aan
voornoemde eisen voldoet, is leverancier verplicht dit personeel
onmiddellijk te vervangen met inachtneming van lid 1 van onderhavig
Artikel.
6. Leverancier dient in het bezit te zijn van up-to-date informatie over de
omstandigheden op het land en in de panden waar het werk dient te
worden uitgevoerd die van invloed zouden kunnen zijn op nakoming van de
overeenkomst.
7. Alle vertragingen in de uitvoering van het werk als gevolg van
omstandigheden zoals bedoeld in Artikel 3 zijn volledig voor risico van
leverancier.
8. Met inachtneming van de voorwaarden vervat in Artikel 12, hebben
leverancier en door hem en/of derden aangesteld personeel uitsluitend
toegang tot het land en/of de panden in kwestie indien daartoe
voorafgaande toestemming is verleend door GSK.
Artikel 16 Preventie van corruptie:
1. Leverancier dient zich te allen tijde te houden aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving, met inbegrip van doch niet beperkt tot toepasselijke
anticorruptie wetgeving. GSK heeft het recht om de overeenkomst met
Leverancier onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Leverancier, wanneer Leverancier haar verplichtingen
niet nakomt in overeenstemming met dit artikel.
2. Leverancier bevestigt ontvangst van het afzonderlijk door GSK
toegestuurde document 'Preventie van Corruptie - Richtlijnen voor
Contractanten', dat een integraal onderdeel is van elke overeenkomst
tussen Leverancier en GSK en stemt ermee in haar contractuele
verplichtingen na te zullen komen in overeenstemming met de in de
overeenkomst en genoemde Richtlijnen beschreven uitgangspunten.

3. Leverancier garandeert en komt overeen dat de Leverancier niets, in
overeenstemming met deze Overeenkomst, direct of indirect zal doen,
beloven, goedkeuren, bekrachtigen of enige actie onderneemt in het
verlengde van enige betaling of overdracht van enige waarde met
beïnvloeding als doel, het veroorzaken of belonen van enige daad, omissie
of besluit om een ongepast voordeel veilig te stellen; of het ongepast
ondersteunen van de Leverancier of GSK bij het verkrijgen of behouden
van zakelijke relaties, of op enige wijze met als doel of het effect van
publieke of commerciële omkoping.
Artikel 17, Ethische normen en mensenrechten
Tenzij anders vereist of verboden bij wet, garandeert de Leverancier dat hij,
naar zijn beste weten, met betrekking tot de levering van de Diensten:
a) zich niet bezighoudt met, inlaat met of anderzijds gebruik maakt van
kinderarbeid in omstandigheden waarbij van de taken die worden
uitgevoerd door middel van dergelijke kinderarbeid in alle redelijkheid kan
worden voorzien dat deze lichamelijke of emotionele schade toebrengen
aan de ontwikkeling van een dergelijk kind;
b) geen gebruik maakt van enige vorm van dwangarbeid (gevangenschap,
lijfeigenschap of anderszins) en dat zijn werknemers geen documenten of
waarborgsommen in bewaring hoeven geven bij aanvang van de
werkzaamheden;
c) een veilige en gezonde werkplek biedt, die geen direct gevaar vormt voor
de werknemers. Eventuele woonruimte die door de Leverancier aan zijn
werknemers wordt aangeboden is geschikt voor bewoning en veilig. De
Leverancier zorgt voor toegang tot schoon water, voedsel en medische
zorg voor zijn werknemers in geval van ongevallen of incidenten op de
werkplek van de Leverancier;
d) werknemers op geen enkele grond discrimineert (waaronder ras, religie,
handicap of sekse);
e) zich niet bezighoudt met lijfstraffen, geestelijke, fysieke, seksuele of verbale
mishandeling en het toepassen hiervan niet steunt, en geen hardvochtige
of met misbruik gepaard gaande disciplinaire praktijken toepast op de
werkplek;
f) hij iedere werknemer ten minste het minimumloon of een eerlijke
representatie van het in de branche geldende salaris (welke maar hoger is)
betaalt en iedere werknemer voorziet van alle wettelijk verplichte
vergoedingen;
g) hij de wetten betreffende arbeidstijden en arbeidsrecht in de landen waar hij
actief is naleeft;
h) het recht van zijn werknemers om lid te worden van een onafhankelijke
vakbond, of deze op te richten, en het recht op vrijheid van vereniging
erkent.
De Leverancier stemt ermee in dat hij verantwoordelijk is voor het beheren
van zijn eigen toeleveringsketen en dat hij het naleven van ethische normen
en mensenrechten zal aanmoedigen bij eventuele overige leveranciers van
goederen en diensten waarvan de Leverancier gebruik maakt bij het vervullen
van zijn verplichtingen in overeenstemming met de onderhavige
Overeenkomst.
De Leverancier garandeert dat hij beleid hanteert met betrekking tot ethiek en
mensenrechten, en beschikt over een passende klachtenprocedure voor het
afhandelen van eventuele schendingen van dergelijk beleid.
GSK behoudt zich het recht voor om na redelijke kennisgeving (tenzij er
directe aanleiding is voor inspectie, in welk geval kennisgeving niet nodig is)
het terrein van de Leverancier te betreden om naleving door de Leverancier
van de hierboven genoemde garanties te controleren. De Leverancier zal
daarbij op verzoek van GSK, mits in overeenstemming met de wet, GSK
voorzien van alle relevante documenten met betrekking daartoe.
Artikel 18 Audit
GSK behoudt zich het recht voor een audit uit te voeren ter controle van een
correcte naleving van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en zal daartoe in
overleg treden met Leverancier over de nadere voorwaarden en reikwijdte
van een dergelijke audit. Leverancier zal daartoe in alle redelijkheid zijn
medewerking verlenen aan GSK.
Artikel 19 Wet- en regelgeving
Leverancier verklaart zich bekend met toepasselijke wet- en regelgeving
(inclusief zelfregulering), waaronder - doch daartoe niet beperkt - de Wet
bescherming persoonsgegevens en wet- en regelgeving op het gebied van
geneesmiddelenreclame en draagt er zorg voor dat daarmee in het kader van
de onderhavige overeenkomst, waaronder de verstrekking van gegevens op
geen enkele wijze in strijd wordt gehandeld.
Artikel 20, Geschillen/Toepasselijk recht.
1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst of naar aanleiding van uit
de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
3. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale
Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is uitgesloten
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