BIJLAGE 1: ALGEMENE AANKOOP VOORWAARDEN VAN SODEXO BELGIUM NV VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN
Onderstaande voorwaarden zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst:
1.
Toepasselijke voorwaarden
De verbintenissen tussen Partijen met betrekking tot de prestaties verleend binnen het kader van
huidige Overeenkomst worden uitsluitend geregeld door de Overeenkomst alsook de bijlagen daartoe,
waaronder huidige Algemene Voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken.
Partijen verklaren zich definitief en onherroepelijk akkoord met alle bepalingen van de Overeenkomst.
Door zich akkoord te verklaren met de Overeenkomst, verklaart de LEVERANCIER de Algemene
Voorwaarden te hebben gelezen en verklaart uitdrukkelijk akkoord te zijn met de toepasselijkheid en
de inhoud van de Algemene Voorwaarden van SODEXO die integraal deel uit maken van de
Overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die geen toepassing kunnen vinden in de
relatie tussen Partijen zelfs indien dit vermeld is in de betreffende voorwaarden.
De bepalingen zoals vervat in documenten uitgaande van de LEVERANCIER zullen de contractuele
relaties tussen Partijen niet bepalen en binden SODEXO niet.
2.
Verbintenissen van de LEVERANCIER
2.1. De LEVERANCIER komt zijn verplichtingen en de Diensten volgens de Overeenkomst na met de
nodige zorg en toewijding en in strikte overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze
Overeenkomst en met name de service beschrijving, alsook met de wettelijk vereisten, de handels- en
marktpraktijken en de beste industrie standaarden in zijn klasse.
2.2. Gekwalificeerd en ervaren personeel zal de diensten van professionele kwaliteit uitvoeren met
zorg en vakmanschap.
2.3. Rekening houdende met zijn positie van specialist, is de LEVERANCIER er toe gehouden om
SODEXO op de hoogte te stellen van alle informatie en inlichtingen die een invloed hebben op de
uitvoering van de verplichtingen binnen de daarvoor voorziene termijn.
Zo zal de LEVERANCIER gehouden zijn om SODEXO, zo daar reden toe bestaat, te wijzen op eventuele
risico's verbonden aan de voorziene uitvoering van de opdracht.
In voorkomend geval zal de LEVERANCIER voorstellen doen om tot een oplossing voor de gestelde
problemen te komen.
2.4. De LEVERANCIER dient, op eigen kosten, alle certificaten, vergunningen en licenties, te verkrijgen
die zijn vereist door enige wet of enig reglement van toepassing op (i) de Diensten, (ii) de
LEVERANCIER als dienstverlener in het kader van de Overeenkomst, of (iii) de LEVERANCIER als
werkgever. LEVERANCIER garandeert de naleving van alle dergelijke wetten. SODEXO behoudt zich het
recht voor om de LEVERANCIER op elk gewenst moment te vragen om een kopie van dergelijke
vergunningen, licenties of certificaten te leveren.
2.5. De LEVERANCIER verbindt er zich toe om overeenkomstig de wet van 4 augustus 1996 alle
verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan
de inrichting van de opdrachtgever en die op hem van toepassing zijn na te leven.
2.6. SODEXO stelt de LEVERANCIER van de Diensten in gebreke indien die Diensten niet aan de
hierboven hernomen garanties voldoet om zo snel als redelijkerwijs mogelijk na ontdekking van het
verzuim of de gebrekkige uitvoering hieraan te verhelpen.
2.7. De LEVERANCIER zal SODEXO bijstaan bij het antwoorden van vragen en klachten van de klanten
van SODEXO indien daar aanleiding toe bestaat, en dit op het eerste verzoek.
In geval van gerechtelijke of arbitrale procedure verbindt de LEVERANCIER zich er toe aan SODEXO al
de nodige informatie te verschaffen en, op eerste verzoek, tussen te komen in deze procedure. Bij
gebreke hieraan zullen in ieder geval de kosten veroorzaakt door dit nalaten ten laste van de
LEVERANCIER gelegd worden.
2.8. De LEVERANCIER is niet gerechtigd de klanten van SODEXO te benaderen gedurende de
uitvoering van de Overeenkomst teneinde zijn diensten rechtstreeks aan te bieden aan de klanten van
SODEXO, zonder het voorafgaandelijke schriftelijke akkoord van SODEXO. Deze verplichting geldt voor
de diensten en de sites die opgenomen zijn in de Overeenkomst tussen de LEVERANCIER en SODEXO.
Indien de klant van SODEXO de LEVERANCIER rechtstreeks zou benaderen, dan verbindt de
LEVERANCIER zich ertoe dit onmiddellijk aan SODEXO te melden.
Bij inbreuk hierop is SODEXO gerechtigd om het contract onmiddellijk en zonder schadevergoeding op
te zeggen en alle schade dewelke zij heeft geleden door het gedrag van de LEVERANCIER op deze te
verhalen.
2.9. SODEXO behoudt zich voor zelf of door een door SODEXO aangestelde derde de Diensten te
inspecteren, evalueren en/of testen op elk mogelijk moment.
De LEVERANCIER waarborgt zijn volledige medewerking hieraan.
2.10. De LEVERANCIER verbindt er zich toe om op aanvraag van SODEXO gratis een maandelijkse of
kwartaal rapportage aan SODEXO over te maken van de Diensten en omzet per uitbating.
2.11. Indien de LEVERANCIER nalaat aan deze verplichtingen te voldoen, en na een schriftelijke
ingebrekestelling van SODEXO waarbij aan de LEVERANCIER een redelijke termijn wordt gelaten zijn
verplichtingen alsnog te vervullen, heeft SODEXO het recht zelf de nodige maatregelen te treffen, dan
wel de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 3.5.
3.
Aansprakelijkheid van de LEVERANCIER
3.1. De LEVERANCIER is gehouden zijn verplichtingen vervat in de Overeenkomst strikt na te leven.
Bij gebreke hieraan zal de LEVERANCIER gehouden zijn om SODEXO te vrijwaren en schadeloos te
stellen voor de gevolgen van deze tekortkomingen.
3.2. De LEVERANCIER en/of zijn onderaannemers zijn aansprakelijk voor alle schade die door de fout
of de nalatigheid van de LEVERANCIER en/of zijn onderaannemers is veroorzaakt, uitgezonderd zware
fout, bedrog of opzet in hoofde van SODEXO.
3.3. Ingeval van schade aan derden veroorzaakt door de fout of de nalatigheid van de LEVERANCIER
en/of zijn onderaannemer(s), zal de LEVERANCIER SODEXO vrijwaren.
3.4. De LEVERANCIER is volledig aansprakelijk voor de goede uitvoering van de prestaties die hem
werden toevertrouwd.
Bij gebreke aan de correcte uitvoering van zijn prestaties zal de LEVERANCIER SODEXO volledig
vergoeden voor elke vorm van schade die hierdoor veroorzaakt zou worden.
3.5. Indien de LEVERANCIER, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld door SODEXO, nalaat om te
verhelpen aan de ingeroepen tekortkomingen en nalaat om alsnog conform de ingebrekestelling de
prestaties onmiddellijk uit te voeren, heeft SODEXO het recht om de Overeenkomst op te schorten en
de vereiste prestaties zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, dit op kosten van de
LEVERANCIER en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor SODEXO om de overeenkomst te
beëindigen.
De LEVERANCIER stelt SODEXO er van vrij om in dit geval met hem overleg te plegen aangaande de
keuze van uitvoerder en de hiermee verbonden kosten.
3.6. SODEXO is niet aansprakelijk voor schade en kosten opgelopen door LEVERANCIER, behoudens
in het geval van opzettelijke en ernstige fout van SODEXO. In geen geval zal SODEXO aansprakelijk
worden gesteld voor enige bijzondere, incidentele of gevolgschade, of verlies aan inkomsten of winst,
of verloren of beschadigde gegevens, of enige indirecte schade, of die voortvloeien uit contract,
onrechtmatige daad of anderszins.
3.7. De LEVERANCIER verbindt zich ertoe om in de uitoefening van de Diensten geen werknemers te
werk te stellen die onderdaan zijn van een land buiten de Europese Unie en die illegaal verblijven
binnen de Europese Unie. In de hypothese dat de LEVERANCIER beroep doet op een onderaannemer

voor de levering van de Diensten, verbindt hij zich jegens SODEXO dat de onderaannemer dezelfde
verbintenis aangaat.
4.
Verzekeringen
4.1 De LEVERANCIER bevestigt het aangaan van de door SODEXO gevraagde verzekeringen zoals
hieronder vermeld bij een betrouwbare en solvabele verzekeraar, die van kracht zijn en zullen blijven
gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsook nadien voor prestaties die gedurende de looptijd
van de Overeenkomst zijn verricht of voor producten waarvan de garantieperiode tot na de duurtijd
van de Overeenkomst loopt. De LEVERANCIER zal op het eerste verzoek een afschrift of voldoende
bewijs van een dergelijke verzekering overmaken aan SODEXO.
In het licht van wat voorafging dient de LEVERANCIER minstens de volgende verzekeringen hebben
afgesloten:
4.1.1 Arbeidsongevallen
De LEVERANCIER onderschrijft een verzekeringspolis conform de huidige wetgeving en regelgeving
waarborgt de arbeidsongevallen en de ongevallen voorgekomen op de weg naar en van het werk
waarvan hun personeelsleden het slachtoffer zouden zijn.
4.1.2 Schade aan eigendom
De LEVERANCIER verbindt er zich toe een verzekering te nemen, zowel voor eigen activiteiten als voor
de activiteiten van zijn onderaannemer voor schade aan eigendom van SODEXO of een derde voor een
bedrag van minimum € 2.500.000.
4.1.3.
Aansprakelijkheidsverzekering
De LEVERANCIER onderschrijft bij een erkend verzekeraar een
verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid met inbegrip van de waarborgen producten- en dienstenaansprakelijkheid en
toevertrouwde goederen.
Tenzij anders overeengekomen tussen Partijen, bedraagt het verzekerde bedrag ten minste per
schadegeval en per jaar:
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid producten- en dienstenaansprakelijkheid: € 5.000.000
lichamelijke, materiële schade en immateriële gevolgschade vermengd;
Toevertrouwde goederen: € 300.000;
Artikel 544 BW, de zuiver immateriële schade, de schade ten gevolge van brand en ontploffing,
milieuschade en de materiële schade veroorzaakt door water, brand, rook, implosie of explosie: €
300.000;
De verzekering zal dekking verlenen voor de schade die aan derden wordt toegebracht door personeel
dat vreemd is aan de verzekerde onderneming maar dat onder gezag, leiding en toezicht van de
aannemer, contractor of buitenfirma werkt.
De verzekering waarborgt eveneens de persoonlijke aansprakelijkheid van de aannemer voor fouten
van zijn onderaannemer, contractor of buitenfirma’s of van zelfstandige medewerkers waarop hij
beroep doet.
De verzekering moet minstens van kracht zijn vanaf de contractdatum tot 3 maanden na het
beëindigen van de garantieperiode. Voor de producten- en dienstenaansprakelijkheid blijft de
waarborg verworven voor vorderingen die na het einde van de verzekeringspolis worden ingediend.
4.1.4 Professionele aansprakelijkheid
De LEVERANCIER onderschrijft eveneens een verzekering professionele aansprakelijkheid, dit is de
contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van de LEVERANCIER voor de schade van welke
aard ook berokkend aan derden als gevolg van vergissingen, verzuimen of nalatigheden in het kader
van zijn activiteiten.
De dekking waarborgt dus de gevolgen van de fouten in de intellectuele arbeid die het voorwerp vormt
van de opdrachten die hem zijn toevertrouwd (zoals studie, ontwerp, coördinatie, toezicht,…van
bepaalde werken). Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de minimumdekking van deze
verzekering minimaal € 2.500.000 per schadegeval en per jaar.
4.2 De LEVERANCIER verbindt zich ertoe al zijn verplichtingen als verzekerde partij te vervullen om
te voorkomen dat hem een opschorting, opheffing of uitsluiting van verzekeringsdekking kan worden
tegengesteld.
Zo ook is de LEVERANCIER verplicht SODEXO onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen
die een invloed kunnen hebben op de geldigheid en de omvang van de dekking. Bovendien moet de
LEVERANCIER verklaren dat de verzekeringsmaatschappijen correct werden geïnformeerd over de
volledige en exacte aard van zijn activiteiten alsook die van SODEXO.
4.3 Het niet, door de LEVERANCIER, inschrijven op of onderhouden van de verzekering vormt een
voldoende grond voor ontbinding van rechtswege van de Overeenkomst.
5.
Betalingsvoorwaarden
5.1. Alle facturen zullen ten laatste dan zestig (60) dagen na het einde van de maand betaald
worden.
5.2. In het geval een factuur van de LEVERANCIER betwist wordt, zal SODEXO het recht hebben om
de betaling van deze factuur op te schorten, zonder dat zij hiervoor nalatigheidsinteresten
verschuldigd is, door middel van het versturen van een aangetekend schrijven waarin de
beweegredenen van de betwisting zijn opgenomen. Dit aangetekend schrijven zal door SODEXO
worden verstuurd binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de betwiste factuur. Onverminderd
alle andere rechten van SODEXO, verbindt SODEXO zich ertoe alle betwiste facturen onmiddellijk te
betalen van zodra de betwisting geregeld is.
6.
BTW en directe en indirecte belastingen
6.1. Alle bedragen, prijzen, kosten, onkosten en inkomsten die op grond van de Overeenkomst
betaald moeten worden voor de Diensten worden opgegeven in Euro en zijn exclusief BTW.
6.2. Alle directe en indirecte belastingen die verschuldigd zijn in het kader van de levering van de
Diensten zijn exclusief ten laste van de LEVERANCIER.
7.
Wetswijziging
7.1. De LEVERANCIER erkent dat de Prijzen die aangerekend worden voor de uitvoering van zijn
verplichtingen onder de Overeenkomst, berekend zijn met inachtneming van de toepasselijke
wetgeving en economische realiteit die van kracht is op de datum van inwerkingtreding van de
Overeenkomst.
7.2. Indien één der Partijen kennis krijgt van een wetswijziging of een wetswijziging verwacht, dan
verbindt deze Partij zich er toe onverwijld de andere Partij schriftelijk daarvan op de hoogte stellen,
waarbij, zo gedetailleerd als redelijkerwijs mogelijk, de bijzonderheden van de aard van de
wetswijziging en de invloed of de waarschijnlijke invloed van een dergelijke wetswijziging op de
Overeenkomst, zullen worden aangegeven.
Elke Partij zal alle noodzakelijke maatregelen nemen en zal de wijzigingen aanbrengen aan zijn
activiteiten, systemen, procedures en haar procedés en zal de nodige toestemmingen, vergunningen
en licenties verkrijgen teneinde zich te conformeren aan de wetswijzigingen. De kosten en uitgaven ten
gevolge van een wetswijziging, zullen worden gedragen door de Partij die dient te voldoen aan de
wetswijziging. Partijen komen overeen dat zij in alle redelijkheid en als een goede huisvader met elkaar
zullen samenwerken en zich redelijke inspanningen zullen getroosten om de invloed van de
wetswijziging, en elke andere wijziging, op de Overeenkomst te beperken. Indien de wetswijziging
ertoe zou leiden dat de overeengekomen Financiële Voorwaarden waartegen Diensten worden
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uitgevoerd door de LEVERANCIER in een kennelijk onredelijke verhouding komen te staan met de door
SODEXO daarvoor gedragen kosten, verbinden de Partijen zich ertoe om in alle redelijkheid en als een
goede huisvader met elkaar te zullen samenwerken ten einde de Prijzen te herzien.
8.
Wijziging van de Parameters en/of van de economische omstandigheden
8.1. De Partijen erkennen dat de voorwaarden voor de levering van de Diensten conform huidige
Overeenkomst zijn vastgesteld op grond van informatie en documenten die de LEVERANCIER aan
SODEXO heeft overgemaakt voor de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst. De
LEVERANCIER waarborgt dat de informatie die werd overgemaakt up-to-date, correct, precies en
volledig is en niet misleidend is.
In geval van onvolledigheid, onjuistheid, weglating of fout van de door de LEVERANCIER
verschafte informatie zal SODEXO gerechtigd zijn de Prijzen voor de Diensten op analoge wijze aan te
passen of de Overeenkomst te beëindigen mits verzending van een aangetekend schrijven en dit
zonder opzegging of vergoeding.
Indien een van de Partijen kennis krijgt van een wijziging van de Parameters en/of de
economische omstandigheden of zo een wijziging verwacht, zal die Partij de andere Partij daarvan
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte moeten stellen en die kennisgeving, voor zover deze op dat
ogenblik voorhanden zijn, ondersteunen met feiten en cijfers.
De impact of de toekomstige impact van deze gewijzigde Parameters op de Kosten, de
bijkomende uitgaven die SODEXO draagt of zal moeten dragen ten gevolge van de impact op de
Diensten of elk inkomstenverlies dat SODEXO zal ondergaan, zullen moeten worden vergoed door de
LEVERANCIER.
9.
Intellectuele eigendomsrechten
9.1. De intellectuele eigendomsrechten die voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze
Overeenkomst eigendom zijn van een Partij of toebehoren aan een derde maar rechtsgeldig gebruikt
worden door een Partij, blijven de eigendom van deze Partij, respectievelijk, blijft die Partij de enige
titularis van het gebruiksrecht. Onder voorbehoud van andersluidend beding hernomen in huidige
Overeenkomst zal niets in deze Overeenkomst kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde rechten
verlenend op de intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij.
9.2. De LEVERANCIER, en zijn onderaannemers, verlenen aan SODEXO en aan haar klanten een nietexclusieve en gratis licentie opdat de Diensten kunnen worden gebruikt (en indien van toepassing, het
materiaal en de uitrusting), onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten noodzakelijk voor het
leveren en de ontvangst van de Diensten.
10. Confidentialiteit en gegevensbescherming
10.1. Elke Partij zal alle informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks door de andere Partij, een
vennootschap van de groep waar zij deel van uitmaakt, een werknemer, partner, medewerker of
onderaannemer ter beschikking wordt gesteld of alle informatie waarvan kennis genomen wordt
tijdens de samenwerking, of voortvloeit uit huidige Overeenkomst, als geheim en vertrouwelijk
behandelen. Deze informatie mag de Partij noch gebruiken, noch onthullen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij, behalve (i) aan de professionele adviseurs van de Partijen
die betrokken zijn in het opstellen, onderhandelen, uitvoeren of interpreteren van de Overeenkomst of (ii)
in het kader van een gerechtelijke procedure. De Partijen engageren zich deze vertrouwelijke informatie
niet te gebruiken voor andere doeleinden dan deze voor de uitvoering van hun verplichtingen en krachtens
huidige Overeenkomst.
10.2. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor de gehele duur van de Overeenkomst alsook gedurende
een periode van 5 jaar volgend op het einde van deze Overeenkomst.
10.3. De Partijen maken zich sterk dat hun werknemers en aangestelden de verbintenis vermeld onder
10.1 en 10.2 hierboven tevens zullen respecteren.
10.4. 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;
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 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”.
10.5. Elke Partij verbindt zich ertoe dat zij te allen tijde zal voldoen aan haar respectievelijke verplichtingen
onder de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming bij de openbaarmaking van
persoonsgegevens aan de andere Partij, en bij de uitvoering van haar verplichtingen in het kader van deze
Overeenkomst.
10.6. Indien u een betrokken persoon bent waarvan SODEXO persoonlijke data bewerkt 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.

11. LEVERANCIER status
11.1. Huidige Overeenkomst wordt gesloten tussen twee onafhankelijke juridische personen. De
werknemers, onderaannemers of leveranciers van de ene Partij kunnen in geen geval beschouwd
worden als personeelsleden of aangestelden van de andere Partij en er bestaat geen enkele band van
ondergeschiktheid tussen hen.
11.2. Derhalve zal de LEVERANCIER SODEXO vrijwaren van alle mogelijke verplichtingen en
vorderingen die door Belgische of buitenlandse autoriteiten worden opgelegd, om welke reden dan
ook, met betrekking tot de Diensten geleverd door de LEVERANCIER krachtens deze Overeenkomst.
12. Onderaannemers
12.1. De LEVERANCIER is niet gerechtigd prestaties in het kader van de Overeenkomst uit te besteden
en de organisatie en / of de uitvoering van die prestaties over te laten aan een derde, onderaannemer
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SODEXO. In ieder geval, zal de LEVERANICER
SODEXO te allen tijde informeren omtrent de identiteit van een onderaannemer aan wie de
LEVERANCIER een deel van de Overeenkomst wenst uit te besteden of uitbesteedt.
12.2. In het geval SODEXO instemt met uitbesteding, is de LEVERANCIER niet ontheven van een van
zijn verbintenissen of verplichtingen overeenkomstig deze Overeenkomst en is de LEVERANCIER
aansprakelijk ten aanzien van SODEXO voor de handelingen, fouten en het verzuim door een
onderaannemer of een werknemer of agent van de onderaannemer alsof deze handelingen, fouten of
verzuim onmiddellijk toerekenbaar zijn aan de LEVERANCIER of aan de werknemers van de
LEVERANCIER.
12.3. De LEVERANCIER zorgt ervoor dat elke onderaannemer goedgekeurd door SODEXO er zich van
bewust is en zal voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst met betrekking tot
de uitvoering van het deel van de prestaties die aan de onderaannemer wordt toegewezen.
13. Overmacht
13.1. Noch de LEVERANCIER, noch SODEXO zullen aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige of
laattijdige uitvoering van hun verbintenissen onder deze Overeenkomst, indien hun prestaties
bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt worden door een geval van overmacht zoals hieronder
gedefinieerd.
13.2. 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, explosie
alsook de onmogelijkheid om noodzakelijke toelatingen of vergunningen te verkrijgen of behouden).
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 ook 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 Diensten.
14. Beëindiging van rechtswege
14.1. De Overeenkomst kan door een Partij ten laste van de andere Partij van rechtswege worden
ontbonden middels een aangetekende kennisgeving, doch zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
of rechtelijke tussenkomst, in de volgende gevallen:
iedere inbreuk door één van de Partijen op enige van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst
en die, ondanks een schriftelijk verzoek hieromtrent door de andere Partij waarbij de inbreuk wordt
gespecificeerd, niet binnen de vooropgestelde termijn wordt verholpen;
indien een Partij het faillissement aanvraagt (of voor hem wordt aangevraagd), wanneer een
buitengerechtelijk minnelijk akkoord met één of meer schuldeisers wordt afgesloten of een
bewindvoerder, gerechtelijk mandataris, lasthebber ad hoc of een gelijkaardige mandataris wordt
aangesteld die de taken van het bestuur zal overnemen;
niet-verzekering of onderverzekering of niet-betaling van de verzekeringspremie in het kader van
de risico's verbonden met het uitvoeren van de Overeenkomst.
14.2. De Overeenkomst wordt van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd en zonder
voorafgaandelijke kennisgeving, indien SODEXO overeenkomstig de Wet van 29 maart 2012 tot
wijziging van de wet van 12 april 1965 inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van
lonen, een kennisgeving krijgt van de sociale inspectiedienst van het bestaan van een zwaarwichtige
overtreding met betrekking tot het betalen van lonen door de LEVERANCIER of door één van diens
onderaannemers. De LEVERANCIER zal er bovendien op zijn beurt op toezien eenzelfde mogelijkheid
tot beëindiging van rechtswege van de overeenkomst te bedingen met zijn eigen onderaannemers.
15. Diversen
15.1. Iedere in de Overeenkomst vastgelegde bepaling zal opgevat worden als onafhankelijk van elke
andere bepaling, zodat indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig of niet afdwingbaar is, de
overige bepalingen opgenomen in de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen zullen in dat
geval overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, mits in zijn geheel de strekking van
de Overeenkomst behouden blijft.
15.2. Iedere Partij zal zijn eigen kosten dragen die gemaakt worden met betrekking tot of
voortvloeiend uit het onderhandelen, de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst.
15.3. Op de Overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
In geval van geschil inzake de uitvoering en/of interpretatie van deze Overeenkomst of ten gevolge van
beëindiging van deze Overeenkomst voor eender welke reden, zullen de hoven en rechtbanken van
Brussel als enige bevoegd zijn.
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