ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN SODEXO BELGIUM NV VOOR DE AANKOOP VAN GOEDEREN
(FOOD, NON-FOOD)
1

ALGEMEEN

1.1

SODEXO stemt er hierbij mee in dat de
LEVERANCIER de Goederen levert met inachtneming van
de bepalingen van I. de Raamovereenkomst van dit
document en van de voorwaarden vastgesteld in II.
Bijlagen.

1.2

Bepalingen in de documenten die afkomstig zijn
van de LEVERANCIER of algemene voorwaarden van de
LEVERANCIER zullen de contractuele relaties tussen de
Partijen niet regelen. Ze zullen SODEXO op geen enkele
wijze binden.

2

LEVERING VAN GOEDEREN

2.1

De LEVERANCIER verbindt zich ertoe alle
producten, merken, verpakkingen en eenheden van het
assortiment te leveren in overeenstemming met de
Bestelbon.

2.2

De LEVERANCIER garandeert dat de Goederen (i)
voldoen aan wat in de Bestelbon gespecificeerd wordt,
(ii) klaar zijn voor gebruik, vrij zijn van voorrechten,
zekerheden en zichtbare en verborgen gebreken, aan alle
gangbare vereisten voldoen in verband met
betrouwbaarheid en levensduur (o.m. storingsvrij
functioneren), conform zijn aan de lokale wettelijke en
reglementaire
normen
(waaronder
technische,
veiligheids- en hygiënenormen) die van kracht zijn op het
ogenblik en de plaats van levering en aangepast zijn aan
de door SODEXO vermelde bestemming voor zover de
bestemming vermeld werd, of bij gebreke daarvan, de
gebruikelijke bestemming van de Goederen in kwestie.
De hierboven vermelde voorwaarden zijn cumulatief.

2.3

De LEVERANCIER dient, op zijn kosten, alle
certificaten, vergunningen en licenties te verkrijgen zoals
vereist op grond van enig wet- of regelgevingen die van
toepassing zijn op de Goederen, op de levering van
Goederen of op de LEVERANCIER als werkgever. De
LEVERANCIER garandeert dat hij al deze wetten zal
naleven. SODEXO behoudt zich het recht voor om aan de
LEVERANCIER op ieder ogenblik een kopie te vragen van
deze certificaten, vergunningen en licenties.

2.4

De LEVERANCIER verklaart dat hij de eigenaar is
van de Goederen of handelt in naam en voor rekening
van de eigenaar van de Goederen, behalve wat betreft de
Goederen die eigendom zijn van SODEXO in de
gebouwen van de LEVERANCIER.

2.5

De LEVERANCIER garandeert dat de geleverde
Goederen voldoen aan alle toepasselijke wet- en
regelgevingen. Indien de geleverde Goederen betrekking
hebben op voedsel, dan garandeert de LEVERANCIER dat
de geleverde Goederen eveneens in overeenstemming
zijn met de wetgeving inzake voedsel en dat de Goederen
vrij zijn van besmette en vreemde stoffen en/of stoffen
die schadelijk zijn voor de gezondheid.

2.6

Op verzoek van SODEXO dient de LEVERANCIER
de documenten over te leggen waaruit blijkt dat voldaan
werd aan de vereisten met betrekking tot de veiligheid
en hygiëne in overeenstemming met de toepasselijke
wet- en regelgevingen.

2.7

De LEVERANCIER verbindt zich er bovendien toe
te zorgen voor de voorbereiding, verwerking, verpakking
en verzending, in overeenstemming met alle
handelsregels in het algemeen, en in overeenstemming
met de wetgeving betreffende hygiëne, bescherming, het
bewaren van levensmiddelen en de niet-onderbreking
van de koudeketen in het bijzonder. SODEXO behoudt
zich het recht voor om in dit verband inspecties uit te
voeren.

2.8

De Goederen worden altijd vervoerd op risico en
op kosten van de LEVERANCIER. De schade die door de
Goederen geleden of veroorzaakt wordt als gevolg van
het onvoldoende verpakken, beschermen of vastmaken
van de Goederen wordt gedragen door de LEVERANCIER.

2.9

Bij een late levering van Goederen behoudt
SODEXO zich het recht voor om, voor elke kalenderdag
vertraging, een boete van 15% aan te rekenen van de
prijs van de bestelde Goederen.

3

BESTELLEN VAN GOEDEREN - LEVERINGSNOTA

3.1

Bestellingen worden per telefoon, brief of fax of
elektronisch geplaatst binnen een redelijke periode die
overeengekomen wordt tussen de LEVERANCIER en
SODEXO. Er is echter een voorafgaande schriftelijke
bevestiging van de Bestelling door SODEXO vereist.

3.2

De Goederen moeten vergezeld gaan van een
door de LEVERANCIER gevalideerde leveringsnota. De
vervoerder moet ervoor zorgen dat de leveringsnota voor
ontvangst ondertekend wordt door de persoon die
verantwoordelijk is voor de Site of door enigerlei andere
voor de ontvangst van de Goederen door SODEXO
aangewezen persoon. Bij het ontbreken van deze
ondertekende kopie worden de Goederen beschouwd als
niet geleverd.

3.3

Iedere aanvaarding door de LEVERANCIER van
een Bestelling van Goederen door SODEXO impliceert dat
de LEVERANCIER zich ertoe verbindt de vereiste
reserveonderdelen te leveren tijdens de periode van
normaal gebruik van de Goederen.

3.4

De LEVERANCIER zal SODEXO, indien nodig en op
eerste verzoek, ook ondersteunen bij het beantwoorden
van vragen van de klanten van SODEXO.

4
4.1

PLAATS, DATUM EN TIJDSTIP VAN DE LEVERING
VAN GOEDEREN

De deadline voor de levering van de in de
Bestelling gespecificeerde Goederen moet strikt worden
nageleefd. De aanvaarding van de Bestelling door de

LEVERANCIER impliceert de formele verplichting voor de
LEVERANCIER om de deadlines na te leven.

dient te ondernemen
garanderen.

4.2
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De LEVERANCIER dient SODEXO in kennis te
stellen van alle informatie die van invloed is op de
uitvoering van de verplichtingen tijdens de hiervoor
gestelde termijn.

4.3

De levering van Goederen gebeurt door de
LEVERANCIER aan de Site(s) of Groothandelaars waarvan
de namen en adressen door SODEXO worden
meegedeeld in overeenstemming met de Bestelling(en).
De LEVERANCIER mag nergens anders leveren dan aan
deze Sites of Groothandelaars. Doet hij dit toch, dan kan
dit aanleiding geven tot een sanctie bestaande in de nietbetaling van de facturen betreffende de levering van
deze Goederen.

4.4

De vervoerder van de LEVERANCIER dient
beschikbaar te blijven voor de persoon die
verantwoordelijk is voor de Site of diens
vertegenwoordiger om de inspectie van de geleverde
Goederen mogelijk te maken.

4.5

De frequentie, dagen en datums van levering van
Goederen zullen overeengekomen worden tussen de
persoon die verantwoordelijk is voor de Site of de
daartoe gemachtigde persoon enerzijds en de
LEVERANCIER anderzijds, onder het toezicht van
SODEXO.

4.6

Tenzij anders is overeengekomen tussen de
Partijen, dienen de Goederen alleen geleverd te worden
tijdens weekdagen en tijdens de uren die met iedere Site
overeengekomen worden. Meer in het bijzonder dienen
ze geleverd te worden tussen 7.30 en 11.00 uur in de
voormiddag en tussen 13.30 en 15.00 uur in de
namiddag. Leveringen aan Sites die verband houden met
de gezondheidssector kunnen plaatsvinden op zaterdag
en zondag.

4.7

De leveringstijden moeten strikt worden
nageleefd. Indien de leveringen niet plaatsvinden tijdens
de overeengekomen leveringstijden of, indien hierover
niets werd overeengekomen, tijdens de leveringstijden
vermeld in artikel 4.6 hierboven, behoudt SODEXO zich
het recht voor de Goederen te weigeren en de Bestelling
te annuleren zonder dat enige schadevergoeding
verschuldigd is.

4.8

De Goederen moeten geleverd worden en
afgezet worden bij de ingang van de opslagplaats van de
Site, tenzij uitdrukkelijk anders door de Partijen is
overeengekomen.

4.9

De vervoerder van de LEVERANCIER dient
bovendien te voldoen aan de interne voorschriften van
de Site met betrekking tot gezondheid en hygiëne,
toegang, veiligheid en beveiliging.

4.10

Indien de Goederen niet volledig voldoen aan de
eisen, dan heeft SODEXO het recht, om onverminderd
enigerlei andere rechten en rechtsmiddelen waarover
SODEXO krachtens de wet of anderszins beschikt, de
Goederen te weigeren en ze te retourneren voor risico en
op kosten van de LEVERANCIER die onmiddellijk actie

om

overeenstemming

te

CONFORMITEIT VAN DE GOEDEREN

5.1

De LEVERANCIER mag de Bestelling op geen
enkele manier wijzigen zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van SODEXO, de persoon die
verantwoordelijk is voor de Site of de daartoe
gemachtigde persoon. Elke wijziging die plaatsvindt
zonder dergelijke toestemming geeft laatstgenoemde het
recht de levering van de Goederen te weigeren. Alle
Goederen die niet voldoen aan de specificaties in de
Bestelling dienen door de LEVERANCIER teruggenomen te
worden op diens kosten. SODEXO behoudt zich het recht
voor schadevergoeding te eisen wegens een gewijzigde
Bestelling en/of Goederen die niet in overeenstemming
zijn met de Bestelling.

5.2

De LEVERANCIER zal SODEXO op de hoogte
stellen van elke wijziging met betrekking tot de
productspecificaties / de samenstelling van het product/
(duurzaamheid) de etikettering van het product voor
evaluatie ten minste zes (6) weken op voorhand.
SODEXO behoudt zich het recht voor om de
Overeenkomst te beëindigen en / of zijn Bestelling geheel
of gedeeltelijk in te trekken met onmiddellijke ingang als
gevolg van de geplande veranderingen.

5.3

De persoon die verantwoordelijk is voor de Site of
de daartoe gemachtigde persoon dient zichtbare
gebreken in de Goederen niet onmiddellijk, d.i. op het
ogenblik van levering, te melden. Dergelijke gebreken
zullen aan de LEVERANCIER gemeld worden door de
persoon die verantwoordelijk is voor de Site of door de
hiervoor aangewezen persoon, of door SODEXO, niet
later dan 24 uur na de leveringsdatum.

5.4

Er kan een klacht naar de LEVERANCIER gestuurd
worden na een bacteriologische analyse van een op
verzoek van SODEXO genomen monster. Indien de
resultaten niet in overeenstemming zijn met de geldende
normen, dan zullen de kosten van de analyse gedragen
worden door de LEVERANCIER.

5.5

De LEVERANCIER kan bij aangetekende brief in
kennis gesteld worden van een klacht in verband met
verborgen gebreken, niet later dan 2 maanden na de
ontdekking van de gebreken in de Goederen, of niet later
dan 1 jaar na de leveringsdatum.

5.6

Het volledige of gedeeltelijke gebruik van de
verstuurde Goederen of de ondertekening van de
bestelbon voor eenvoudige ontvangst of van enigerlei
ander gelijkaardig document impliceert niet de
aanvaarding van (enigerlei gebreken van) de geleverde
Goederen.

5.7

De LEVERANCIER dient gebrekkige Goederen
onmiddellijk te vervangen op eenvoudig verzoek van
SODEXO.

5.8

De LEVERANCIER moet de bepalingen in verband
met de garanties in geval van gebreken in verkochte
goederen naleven, in overeenstemming met de Belgische
wetgeving.

5.9

Voor de Goederen (inclusief reserveonderdelen
en werkuren) geldt een garantie van twee jaar vanaf hun
aanvaarding, tegen alle gebreken in materiaal, ontwerp,
bouw, werking en andere gebreken. De wettelijke
bepalingen van de Wet van 25 februari 1991 betreffende
de aansprakelijkheid voor producten met gebreken zijn
van toepassing.
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UITBESTEDING VAN LEVERING

8

BETALING, VERREKENING EN OVERDRACHT

8.1

Alle facturen zullen niet later dan op de zestigste
(60) dag na het einde van de maand van facturering
betaald worden. Facturen die niet binnen drie (3)
maanden na de levering van Goederen verstuurd
werden, zullen automatisch vervallen en kunnen niet
langer opgeëist worden.

8.2

De LEVERANCIER mag geen taken uitbesteden
aan een onderaannemer zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van SODEXO.

Alle bedragen, prijzen, kosten, uitgaven en
inkomsten die krachtens de bestelbon betaald dienen te
worden, moeten vermeld worden in euro en zijn exclusief
btw.

6.2

8.3

6.1

In geval van uitbesteding wordt de LEVERANCIER
niet ontheven van zijn verplichtingen en blijft de
LEVERANCIER tegenover SODEXO aansprakelijk voor de
handelingen, fouten en nalatigheid van de
onderaannemer alsof deze handelingen, fouten of
nalatigheid te wijten zouden zijn aan de LEVERANCIER.

6.3

Indien de Goederen door de LEVERANCIER
worden uitbesteed, dient deze te garanderen dat zijn
onderaannemer deze Overeenkomst naleeft. De
LEVERANCIER zal in ieder geval als enige tegenover
SODEXO aansprakelijk blijven voor de bevredigende
levering van Goederen.

7

FACTURERING

7.1

Iedere maand wordt een factuur verstuurd naar
de persoon die verantwoordelijk is voor de Site of naar
het aangewezen personeelslid van SODEXO in
overeenstemming met wat tussen de Partijen werd
overeengekomen.

7.2

Naast de verplichte wettelijke bepalingen dient
de factuur de volgende informatie te bevatten:
1° Voor elk product: de hoeveelheid geleverde
eenheden, de eenheidsprijs excl. btw, de totale
waarde excl. btw. 2° Voor alle leveringen samen:
het te betalen bedrag voor de geleverde en/of
teruggenomen eenheden, het te betalen totale
bedrag excl. btw, het te betalen bedrag van de
btw en het te betalen totale bedrag incl. btw.

7.3

Iedere door de LEVERANCIER gedane promotie
zal georganiseerd worden door middel van een aan
SODEXO toegekende prijskorting. Een Goed mag door de
LEVERANCIER nooit kosteloos aan SODEXO geleverd
worden.

7.4

Indien er verpakkingen zijn die niet gefactureerd
werden en die aan de LEVERANCIER geretourneerd
moeten worden, dan moet dit expliciet vermeld worden
op het verzendingsbericht en op de factuur. Indien deze
informatie ontbreekt, dan zal SODEXO alle
aansprakelijkheid in dit verband verwerpen.

Alle directe en indirecte belastingen die
verschuldigd zijn als gevolg van de levering van goederen
zullen gedragen worden door de LEVERANCIER.

8.4

Indien dezelfde factuur verschillende keren werd
betaald, dan verbindt de LEVERANCIER zich ertoe de ten
onrechte ontvangen bedragen spontaan en onmiddellijk
terug te betalen.

8.5

SODEXO heeft het recht om de schulden die het
heeft tegenover de LEVERANCIER en die zijn ontstaan in
het kader van de Overeenkomst en andere
overeenkomsten tussen de Partijen die verband houden
met het onderwerp van de Overeenkomst, te
verrekenen.

8.6

Het principe van de verrekening is eveneens van
toepassing in geval van consolidatie (vereffening,
ontbinding en vergelijk), voor zover dat er een objectief
verband tussen de wederzijdse schulden bestaat.

8.7

De LEVERANCIER verbindt zich ertoe zijn
vorderingen (factoring) niet over te dragen zonder de
voorafgaande toestemming van SODEXO. Elke factor
moet bovendien in kennis gesteld worden van de
bepalingen van de Overeenkomst die door SODEXO altijd
ingeroepen kunnen worden tegen de factor.

9
9.1

De LEVERANCIER zal de tarieven uitsluitend
versturen naar SODEXO, Boulevard de la Plaine/ Pleinlaan
15 - 1050 Brussels (Belgium). De tarieven mogen nooit
naar de Sites gestuurd worden.

9.2

Prijsherzieningen moeten aangevraagd worden
bij SODEXO ten minste drie maand voor de toepassing
ervan. Een prijsherziening zal uitsluitend doorgevoerd
worden na de aanvaarding ervan door SODEXO.
Aanvragen voor prijsherzieningen dienen steeds
SCHRIFTELIJK plaats te vinden en vergezeld te gaan van
bewijzen,
zoals
ministeriële
toestemmingen,
schommelingen in valutakoersen in geval van
geïmporteerde Goederen en/of elk andere bewijsstuk, op
het volgende adres:

7.5

De LEVERANCIER dient de huidige wetgeving in
verband met afval en recyclage na te leven.

SODEXO BELGIUM SA/NV, SUPPLY CHAIN
DEPARTMENT, Boulevard de la Plaine/ Pleinlaan
15, 1050 BRUSSELS

7.6

Alle kosten die niet eerder door de Partijen
overeengekomen werden en die op enige wijze een
invloed hebben op het facturatiebedrag zullen niet door
SODEXO betaald worden.

PRIJSHERZIENINGEN

10
10.1

HYGIËNE-INSPECTIES

Om een beleid te ontwikkelen op basis van de
kwaliteit van zijn aankopen heeft SODEXO aan een

externe firma van deskundigen de opdracht gegeven om
hygiëneaudits uit te voeren en om te controleren of de te
koop aangeboden systemen en Goederen in
overeenstemming zijn met de hygiënenormen die
SODEXO verlangt.

11.5

10.2

11.6

Deze bezoeken hebben geenszins een repressief
karakter en zullen voornamelijk beperkt blijven tot
informatie over de hygiëne in de gebouwen op het
ogenblik van het bezoek. De LEVERANCIER zal van het
bezoek in kennis gesteld worden door de hiertoe
aangewezen vertegenwoordiger.

10.3

De LEVERANCIER verbindt zich ertoe dergelijke
bezoeken door de vertegenwoordigers van de externe
firma van deskundigen of enige andere door SODEXO
tewerkgestelde persoon toe te laten.

10.4

De kosten in verband met de eerste audit zullen
voor rekening zijn van SODEXO. Indien de resultaten van
de audit verhinderen dat een LEVERANCIER wordt
goedgekeurd of dat hij zijn goedkeuring behoudt (d.i. het
SODEXO-beleid inzake voorkeursleveranciers), dan komt
de auditfollow-up en/of de coaching die vereist is opdat
de LEVERANCIER aan de normen zou voldoen, voor
rekening van de LEVERANCIER. Indien er monsters
genomen dienen te worden en er analyses van monsters
gemaakt worden, dan kan de LEVERANCIER de
desbetreffende kosten dienen te dragen.

10.5

SODEXO heeft het recht om de juistheid van de
productspecificatiedocumenten te controleren met
betrekking tot de kwaliteit van de producten door
fysisch-chemische en/of microbiologische analyses uit te
voeren. De kosten van deze analyses zijn voor rekening
van SODEXO indien de resultaten conform zijn, maar ze
kunnen doorgerekend worden aan de LEVERANCIER
indien de resultaten niet conform zijn.
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AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

11.1

De LEVERANCIER dient zijn verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst na te leven. Doet hij dit
niet, dan moet hij SODEXO vrijwaren en vergoeden voor
alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van deze
tekortkomingen.

11.2

SODEXO heeft tevens het recht om de uitvoering
van de Overeenkomst te schorsen of om de
Overeenkomst als automatisch beëindigd te beschouwen
indien de LEVERANCIER zijn verplichtingen niet volledig
nakomt, na van SODEXO een aanmaning gekregen te
hebben om deze binnen een redelijke termijn na te
komen.

11.3

Indien de LEVERANCIER na een aanmaning van
SODEXO de vermelde tekortkomingen niet verhelpt en/of
de Goederen nog steeds niet levert in overeenstemming
met de aanmaning, dan heeft SODEXO het recht om het
contract te schorsen en om de Goederen te kopen van
een derde partij, en dit op kosten van de LEVERANCIER
en onverminderd het recht van SODEXO om het contract
te beëindigen.

11.4

De LEVERANCIER ontheft SODEXO van de
verplichting om hem te raadplegen over de keuze van de
leverancier en over de bijhorende kosten.

De LEVERANCIER en/of zijn onderaannemers
zullen aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is
van de fout of de nalatigheid van de LEVERANCIER en/of
diens onderaannemers, behalve voor grove nalatigheid,
fraude of opzettelijk wangedrag door SODEXO.
In geval van schade aan derden door de schuld of
de nalatigheid van de LEVERANCIER en/of diens
onderaannemers dient de LEVERANCIER SODEXO
schadeloos te stellen.

11.7

De LEVERANCIER zal SODEXO volledig verdedigen
en vrijwaren in geval van (een) vordering(en) door een
derde partij bij de Overeenkomst waarvoor de
LEVERANCIER verantwoordelijk gesteld zou kunnen
worden. De LEVERANCIER zal SODEXO vrijwaren voor
enigerlei schade, verlies, claim, vergoeding of uitgaven
opgelopen als gevolg van een door een derde partij
ingediende vordering zoals hierboven beschreven.
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VERZEKERINGEN

12.1

De LEVERANCIER bevestigt dat hij de hieronder
vermelde verzekeringen (in art. 12.2) heeft afgesloten bij
een betrouwbare en kredietwaardige verzekeraar. Deze
verzekering moet van kracht zijn voor de looptijd van de
Overeenkomst. De verzekeringen moeten bovendien van
kracht blijven na de looptijd van de Overeenkomst voor
Goederen waarvan de garantieperiode blijft lopen tot na
de looptijd van de Overeenkomst. In dit geval moet de
verzekering ten minste van kracht blijven tot 3 maanden
na het einde van de garantieperiode. Met betrekking tot
de productaansprakelijkheid zal de garantie van kracht
blijven voor vorderingen die werden ingediend na het
einde van de verzekeringspolis.

12.2

De LEVERANCIER dient aan SODEXO op diens
eerste verzoek een kopie of voldoende bewijs van
dergelijke verzekering te verstrekken:

-

Arbeidsongevallen: een verzekeringspolis conform de
Belgische wet- en regelgeving ter dekking van
arbeidsongevallen en van ongevallen voorgekomen door
zijn werknemers op de weg naar en van de werkplaats.

-

Schade aan eigendom: de LEVERANCIER verbindt zich
ertoe een verzekering af te sluiten, zowel voor zijn eigen
goederen als voor goederen van zijn onderaannemer (s),
voor schade aan de goederen van SODEXO of van een
derde partij en voor een minimumbedrag van €
2.500.000 per ongeval en per jaar.

-

Burgerlijke aansprakelijkheid: de LEVERANCIER sluit
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af, in het
bijzonder voor persoonlijke letsels en voedselvergiftiging,
alsook een aansprakelijkheidsverzekering voor producten
en toevertrouwde goederen voor een minimumbedrag
van € 5.000.000 per ongeval en per jaar. De LEVERANCIER
verbindt zich ertoe afstand te doen van iedere vordering
tegenover SODEXO in dit verband en ervoor te zorgen dat
zijn verzekeraars hetzelfde doen.

-

Professionele aansprakelijkheid: de LEVERANCIER
sluit bovendien een verzekering professionele
aansprakelijkheid af, welke een contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheidsverzekering van de

LEVERANCIER is voor schade van welke aard ook die aan
derden wordt veroorzaakt door fouten, nalatigheden of
onachtzaamheid tijdens de uitvoering van zijn
activiteiten.

12.3

De verzekering dient de gevolgen te dekken van
fouten in het intellectuele werk dat het voorwerp
uitmaakt van de aan de LEVERANCIER toevertrouwde
taken (bijv. studie, ontwerp, coördinatie, supervisie ...
van bepaalde werken). Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, bedraagt de minimale dekking voor
deze verzekering € 2.500.000 per ongeval en per jaar.

12.4

Indien de LEVERANCIER de verzekering niet afsluit
of in stand houdt, dan is dit voldoende reden om de
Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.
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VERTROUWELIJKHEID EN
GEGEVENSBESCHERMING

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”.

13.5

Als betrokkene 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.oss.be@sodexo.com.

13.1

De LEVERANCIER zal alle informatie die
rechtstreeks door SODEXO, een onderneming van de
groep waartoe SODEXO behoort, werknemer, partner,
collega of onderaannemer beschikbaar wordt gesteld of
alle informatie waarvan hij kennis kreeg tijdens de
samenwerking of als gevolg van de Overeenkomst,
geheim en vertrouwelijk houden. De LEVERANCIER zal
deze informatie niet gebruiken of openbaar maken
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
SODEXO, behalve (i) om de partijen die betrokken zijn bij
het opstellen, uitvoeren of interpreteren van of het
onderhandelen over deze Overeenkomst of (ii) bij
gerechtelijke procedures te informeren. De Partijen
verbinden zich ertoe dergelijke vertrouwelijke informatie
niet voor andere doelstellingen te gebruiken dan voor de
uitvoering van hun verplichtingen krachtens deze
Overeenkomst.

13.2

Deze vertrouwelijkheidsverplichting geldt voor de
looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode
van 5 jaar na haar beëindiging.

13.3

De LEVERANCIER stemt ermee in dat zijn
personeel (en onderaannemers indien ze informatie
dienen te ontvangen om hun verplichtingen uit te
voeren) de verbintenis naleeft vastgesteld in artikel 13.1
hierboven.

13.4
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BEËINDIGING

SODEXO heeft het recht om de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen na een voorafgaande
schriftelijke kennisgeving in de volgende gevallen:

a. De leveringen voldoen niet aan de veiligheids- en
hygiënevoorschriften in overeenstemming
toepasselijke wet- en regelgevingen.

met

de

b. In het geval van voedselvergiftiging veroorzaakt door
de geleverde Goederen.

c. De Leverancier voert één of meer leveringen niet uit
of leveringen worden laattijdig uitgevoerd.

d. De LEVERANCIER schendt één van zijn verplichtingen
krachtens deze Overeenkomst (bijv. met betrekking tot
de Service Level Agreements of Goederenspecificaties
vermeld in Bijlage 2) en deze schending wordt, na een
schriftelijke kennisgeving/schriftelijk verzoek van
SODEXO waarin de schending wordt gespecificeerd, niet
binnen de gestelde termijn verholpen.

e. De LEVERANCIER is schuldig aan grove nalatigheid.
f. De geleverde Goederen hebben klaarblijkelijke

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
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;

tekortkomingen.

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 deze Overeenkomst vereist dat
één van de partijen persoonsgegevens verzamelt,
gebruikt, verwerkt, bekendmaakt of doorgeeft, verbindt

de huidige algemene inkoopvoorwaarden niet na.

g. De LEVERANCIER wordt financieel onstabiel of gaat
failliet.

h. In overeenstemming met artikel 7.11 “audit” van de
bepalingen van de Raamovereenkomst is het
auditresultaat nog steeds negatief ondanks een actieplan
en een door SODEXO toegekende termijn om de
problemen te verhelpen.

i. De LEVERANCIER leeft de bepaling van artikel 5.5 van
j. De LEVERANCIER leeft de bepaling van artikel 5.8 van
de huidige algemene inkoopvoorwaarden niet na.

k. De LEVERANCIER,

zijn vertegenwoordiger of
onderaannemer bezoekt de Site(s) zonder toestemming
van SODEXO.

l. De LEVERANCIER heeft rechtstreeks contact met de
klant van SODEXO zonder de voorafgaande toestemming
van SODEXO.

m. De LEVERANCIER leeft de vertrouwelijkheidsclausule
onder artikel 13 van Bijlage 1A niet na.

n. De LEVERANCIER leeft de bepalingen 7.3 of - 8.6 –
16.3 van deze algemene inkoopvoorwaarden niet na.
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OVERMACHT

15.1

Noch de LEVERANCIER noch SODEXO zullen
aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig of
gebrekkig uitvoeren van hun verplichtingen indien hun
prestaties bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt worden
door een geval van overmacht zoals hieronder
gedefinieerd.

15.2

Onder 'Overmacht' wordt verstaan alle
onvoorziene en onvermijdbare voorvallen die niet te
wijten zijn aan een fout of nalatigheid van de Partij die ze
inroept en die deze Partij niet kan voorkomen of
waartegen ze geen redelijke maatregelen kan nemen
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot staking,
bedrijfsbezetting, natuurrampen, oorlog, brand, storm,
overstroming en explosie). De Partij die de Overmacht
inroept zal zo snel als redelijkerwijze mogelijk de andere
Partij inlichten en zal al haar verplichtingen nakomen
zodra de oorzaak van de Overmacht geëlimineerd
werd. De andere Partij wordt vrijgesteld van haar
verplichtingen tot bovenvermelde oorzaak geëlimineerd
werd. Indien de Overmacht geen gedeeltelijke prestatie
mogelijk maakt en meer dan één (1) maand duurt, heeft
elke Partij het recht de overeenkomst op te zeggen mits
aangetekend schrijven, zonder opzegperiode en zonder
enige vergoeding. Het voorgaande doet geen afbreuk aan
de voorafgaande verplichte vergoeding van de reeds
geleverde Goederen.

16.2

De
LEVERANCIER
of
één
van
zijn
vertegenwoordigers mag in geen geval de door SODEXO
of één van zijn verbonden ondernemingen beheerde
Sites bezoeken, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van SODEXO.

16.3

De LEVERANCIER mag geen monsters verstrekken
zonder de voorafgaande toestemming van SODEXO. Ook
mag hij geen uitnodigingen, geschenken, premies, fooien
of andere verkoopincentives verstrekken.

16.4

Het personeel, de onderaannemers, agenten of
andere vertegenwoordigers van de LEVERANCIER reizen
steeds voor risico en op kosten van de LEVERANCIER.

16.5

Met betrekking tot de aan SODEXO geleverde
Goederen moet de LEVERANCIER in staat zijn om, op
verzoek van SODEXO, binnen de vereiste termijn en
kosteloos maandelijkse verslagen en/of geaggregeerde
statistieken voor een gespecificeerde periode te
verstrekken.

16.6

In geval van gerechtelijke of arbitrage procedures
stemt de LEVERANCIER ermee in om alle nodige
informatie aan SODEXO te verstrekken en om op diens
eerste verzoek in deze procedure tussen te komen.
Gebeurt dit niet, dan zullen de kosten als gevolg van deze
tekortkoming in elk geval gedragen worden door de
LEVERANCIER.

16.7

Iedere bepaling in de Overeenkomst dient
geïnterpreteerd te worden als onafhankelijk van enige
andere bepaling zodat, indien enigerlei bepaling van de
Overeenkomst nietig of niet afdwingbaar is, de andere
bepalingen in de Overeenkomst volledig van kracht
blijven. De Partijen zullen in dergelijk geval elkaar
raadplegen om tot een vervangend akkoord te komen op
voorwaarde dat de Overeenkomst haar algemene
karakter niet verliest.
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16.1

VARIA

Elke Partij zal haar eigen kosten dragen die
opgelopen worden als gevolg van of met betrekking tot
het onderhandelen over en het voorbereiden en
uitvoeren van de Overeenkomst.

TOEPASSELIJKE WET EN JURISDICTIE

Op de Overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing.
Alle geschillen in verband met de
Overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid
van de hoven en rechtbanken van Brussel.

