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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 
VAN DE 

LOW & BONAR GROUP 

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 
OF THE 

LOW & BONAR GROUP 

  

1. Algemeen 1. General 

1.1. Elk contract voor de inkoop van goederen of diensten aangegaan door een 
vennootschap van de Low & Bonar Groep (zijnde Low & Bonar Plc. en elke directe of 
indirecte dochteronderneming ervan) die een inkooporder uitgeeft (“L&B”) wordt 
beheerst door deze algemene inkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”), die samen 
met de inkooporder van L&B (ongeacht de eventuele bijlagen en documenten 
waarnaar wordt verwezen), een “Contract” vormen tussen L&B en de verkoper aan 
wie een dergelijke inkooporder is gericht (“Verkoper”, samen met L&B, de 
“Partijen”) en alle eerdere regelingen, overeenkomsten en afspraken vervangt 
tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van dit Contract. Afwijkingen 
van deze Voorwaarden, mits deze afwijkingen niet uitdrukkelijk worden bedongen 
in de bindende bepalingen van toepasselijke wettelijke voorschriften waarvan 
Partijen niet kunnen afwijken, zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen 
door L&B. Elke levering van goederen of het begin van de levering van diensten door 

de Verkoper is bewijs van haar acceptatie van het Contract zonder voorbehoud. 

1.1. Any contract for the purchase of goods or services entered into by a company of 
the Low & Bonar Group (being Low & Bonar plc. and any direct or indirect 
subsidiary thereof) issuing a purchase order (“L&B”) will be governed by these 
general conditions of purchase (the “Conditions”), which, together with L&B’s 
purchase order (howsoever submitted, including any attachments to, and 
documents referred to in, such order), form a “Contract” between L&B and the 
seller to which such purchase order is directed (“Seller”, together with L&B, the 
“Parties”) and supersede all previous arrangements, agreements and 
understandings between the Parties with respect to the subject matter of such 
Contract. Deviations from these Conditions, provided that such deviations are not 
explicitly stipulated in the mandatory provisions of applicable legal regulations 
from which Parties cannot deviate, shall only be valid if agreed upon in writing by 
L&B. Any delivery of goods or the commencement of the provision of services by 

the Seller shall be proof of its acceptance of the Contract without reservation. 

1.2. Door het aanvaarden van de inkooporder of door het uitvoeren van de inkooporder, 
accepteert de Verkoper onvoorwaardelijk de voorwaarden van het Contract en doet 
afstand van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden (van verkoop) en 
stemt ermee in dat uitsluitend regelingen, overeenkomsten en afspraken van de 
Verkoper en L&B in deze Voorwaarden van toepassing zijn, en prevaleren boven alle 
voorwaarden van de Verkoper uit de offerte, aanvaarding, verkoop en/of levering, 
welke hierbij uitdrukkelijk worden afgewezen en uitgesloten, en over voorwaarden 
die toepasselijk geacht zouden kunnen worden op grond van gewoonte, gebruik of 
eerdere samenwerking. 

1.2. By accepting the purchase order or by beginning to execute the purchase order, 
the Seller unconditionally accepts the terms of the Contract and waives the 
application of his own general conditions (of sale) and agrees that arrangements, 
agreements and understandings of Seller and L&B included in these Conditions 
apply exclusively and prevail over any and all of Seller’s conditions of quotation, 
acceptance, sale and/or supply or over any terms which are implied by trade, 
custom, practice or course of dealing, which are hereby expressly rejected and 
excluded. 

1.3. In geval van permanente en opeenvolgende handelsbetrekkingen regelen deze 
Voorwaarden eveneens toekomstige inkooporders of transacties, zelfs zonder 
verdere verwijzing naar deze Voorwaarden.  

1.3. In the context of permanent and successive trade relations, these Conditions shall 
govern future purchase orders or transactions, even without further reference to 
these Conditions.  

2. Prijzen en betaling 2. Prices and payment 

2.1. De prijs van goederen of diensten is zoals vermeld in het Contract en kan niet worden 
gewijzigd, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van L&B. 

2.1. The price of goods or services shall be as stated in the Contract and subject to no 
variation except with the prior written consent of L&B. 

2.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen in het Contract exclusief 
eventuele toepasselijke omzetbelasting en inclusief alle kosten en lasten voor 
verpakking, vervoer, levering, verzekering of andere kosten, die vereist zijn om te 
voldoen aan het Contract en de specificaties van de goederen of diensten. 

2.2. Unless agreed otherwise in writing, all prices in the Contract shall be exclusive of 
any applicable value added tax and inclusive of all costs and charges for packing, 
carriage, delivery, insurance or other charges, which are required to comply with 
the Contract and specifications of the goods or services. 

2.3. De Verkoper factureert L&B op of na levering van de goederen of diensten. Betaling 
van facturen geschiedt binnen de in het Contract vermelde termijn. Tenzij anders 
overeengekomen in het Contract, worden alle facturen betaald binnen zestig (60) 
dagen na ontvangst van de factuur door L&B.  

2.3. Seller shall invoice L&B on or after delivery of the goods or services. Payment of 
invoices shall be made within the term mentioned in the Contract. Unless agreed 
otherwise in the Contract, all invoices shall be paid within sixty (60) days after 
receipt of the invoice by L&B.  

2.4. L&B heeft het recht om elke vordering verschuldigd aan de Verkoper, te verrekenen 
met vorderingen op de Verkoper. 

2.4. L&B is entitled to set-off any receivable due to Seller against any receivable due 
from Seller. 

3. Levering van goederen en diensten 3. Delivery of goods and provision of services 

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door L&B, zijn leveringsdata of -tijden die 
in het Contract worden gespecificeerd, bindend voor Verkoper. Het tijdstip van 
levering van goederen of dienstverlening is van wezenlijk belang. De Verkoper is 
aansprakelijk voor iedere vertraging, behalve voor vertraging veroorzaakt door 
overmacht (zoals gedefinieerd in clausule 11) of zoals vereist door clausule 4.8 
hieronder.  

3.1. provision is of the essence of the Contract. Seller shall be liable for any delay 
except for any delay caused by a force majeure (as defined in clause 11) or as 
required by clause 4.8 below.  

3.2. Tenzij anders bepaald in het Contract, geschiedt levering van goederen DDP, aan de 
locatie van L&B (Incoterms 2010). 

3.2. Unless specified otherwise in the Contract, delivery of goods shall be made DDP, 
place of business of L&B (Incoterms 2010). 

3.3. L&B wordt niet eerder geacht goederen of diensten te hebben geaccepteerd, dan 
nadat zij een redelijke tijd heeft gehad om deze na levering te inspecteren. De 
ondertekening door L&B van een leveringsbon, document van voltooiing of 
prestatieblad, de betaling van een factuur, de overdracht van eigendomsrecht of 
gebruiksrecht op de goederen of het gebruik van de diensten, impliceert geen 

acceptatie van de geleverde goederen of diensten. 

3.3. L&B shall not be deemed to have accepted any goods or services until it has had 
a reasonable time to inspect them after delivery. The signing by L&B of any 
delivery slip, document of completion or performance sheet, the payment of any 
invoice, the transfer of title or user right over the goods or the use of the services 
shall not constitute an acceptance of the provided goods or services. 

3.4. Gedeeltelijke levering van goederen of gedeeltelijke levering van diensten zijn 
onderhevig aan voorafgaande schriftelijke toestemming van L&B. Als de Verkoper 
meer of minder levert dan de hoeveelheid bestelde goederen, en L&B accepteert de 
levering, dan wordt de factuur voor de goederen pro rata aangepast. Indien de 
Verkoper: (a) minder dan 95% van de bestelde goederen levert, mag L&B de 
goederen weigeren; (b) meer dan 105% van de bestelde goederen levert, mag L&B 
naar eigen goeddunken de goederen of de overtollige goederen weigeren. 

3.4. Partial deliveries of goods or partial provision of services are subject to L&B’S prior 
written consent. If the Seller delivers more or less than the quantity of goods 
ordered, and L&B accepts the delivery, a pro rata adjustment shall be made to 
the invoice for the goods. If the Seller: (a) delivers less than 95% of the quantity 
of goods ordered, L&B may reject the goods; (b) delivers more than 105% of the 
quantity of goods ordered, L&B may at its discretion reject the goods or the 
excess goods. 

3.5. Als L&B goederen weigert, zal zij die retourneren op risico en kosten van de 
Verkoper. Indien de Verkoper niet binnen een redelijke termijn na kennisgeving van 
de afwijzing de afgekeurde goederen in ontvangst neemt, kan L&B de opslagkosten 
aan de Verkoper doorrekenen en de afgewezen goederen verkopen of afvoeren. L&B 
zal de opbrengst van de verkoop (indien van toepassing) na aftrek van de voor de 
goederen betaalde koopprijs, opslagkosten en haar redelijke kosten en uitgaven in 
verband met de verkoop, aan de Verkoper in rekening brengen. 

3.5. If L&B rejects any goods they are returnable at the Seller's risk and expense. If the 
Seller fails to collect rejected goods within a reasonable period after notification 
of the rejection, L&B may charge the Seller storage costs and sell or dispose of 
the rejected goods. L&B will account to the Seller for the proceeds of sale (if any) 
after deducting the purchase price paid for the goods, storage costs and its 
reasonable costs and expenses in connection with the sale. 

3.6. Indien de verkoper niet kan voldoen aan een bepaalde leveringsdatum voor de 
levering de goederen of  diensten, zal de Verkoper L&B onmiddellijk op de hoogte 

3.6. If a specified delivery date or date for the provision of services cannot be met by 
the Seller, the Seller shall immediately notify L&B of the earliest possible date for 
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stellen van de vroegst mogelijke datum voor levering van de goederen of diensten. 
Niettegenstaande dergelijke kennisgevingen en tenzij L&B schriftelijk een 
vervangende datum voor de goederen of diensten is overeengekomen, geeft het 
uitblijven van de levering van de goederen of diensten door de Verkoper op de 
gespecificeerde datum, L&B het recht, zonder afbreuk te doen aan enig ander 
rechtsmiddel waar zij over beschikt: (i) om de prijs af te trekken, of bij wijze van 
forfaitaire schadevergoeding van de verkoper te vorderen van 0,5 procent van de 
totale Contractprijs voor elke dag vertraging, tot maximaal vijf (5) procent van de 
totale Contractprijs, en/of (ii) om het Contract te ontbinden, waarna de Verkoper elk 
deel van de Contractprijs, die is betaald met betrekking tot deze goederen of 
diensten, terugbetaalt en L&B mag, geheel op kosten van de Verkoper, eventueel 
onder het Contract geleverde goederen retourneren en/of (iii) het Contract 
annuleren en (naar keuze van L&B), vervangende goederen of diensten kopen van 
derde partijen; en (iv) in elk geval op grond van (i), (ii) en (iii), mag L&B van de 
Verkoper compensatie eisen voor alle directe, indirecte en/of gevolgschade, kosten 
en aansprakelijkheden van welke aard dan ook, waaronder in het geval van (ii) en 
(iii) zonder beperking, de kosten van vervanging of terugzending van goederen of 
diensten. “Gevolgschade” betekent, in verband met een schending van of een 
vordering krachtens een Contract of anderszins, enige (i) indirect of gevolgschade, 
(ii) verlies van productie, (iii) verlies van winst, (iv) verlies van inkomsten, (v) verlies 
van contract, (vi) verlies van de goodwill, (vii) aansprakelijkheid uit hoofde van 
andere overeenkomsten of (viii) aansprakelijkheid jegens derden, als gevolg van een 
dergelijke inbreuk of de oorzaak van de vordering, ongeacht of de Partij die de 
inbreuk pleegt wist (of had moeten weten) dat een dergelijke schade of 
aansprakelijkheid waarschijnlijk het gevolg zou zijn van een dergelijke inbreuk of de 
oorzaak van de vordering. 

delivery or provision of service.  Notwithstanding such notices and unless a 
substitute date for the goods or services has been agreed upon by L&B in writing, 
the Seller’s failure to effect delivery of the goods or provision of services on the 
specified date shall entitle L&B, without prejudice to any other remedy it may 
have: (i) to deduct from the price or to claim from the Seller by way of liquidated 
damages for delay 0.5 percent of the total Contract price for every day of delay, 
up to a maximum of five (5) percent of the total Contract price and/or (ii) to 
cancel the Contract, whereupon the Seller shall refund any part of the Contract 
price which has been paid in respect of such goods or services and L&B may, at 
the Seller’s sole expense, return any goods already supplied under the Contract; 
and/or (iii) to cancel the Contract and (at L&B’s option) purchase substitute goods 
or services from third parties; and (iv) in each case pursuant to (i), (ii) and (iii) L&B 
may claim from the Seller compensation for any incurred direct, indirect and/or 
Consequential Losses, costs and liabilities whatsoever, including in the case of (ii) 
and (iii) without limitation, the cost of any replacement, return or substitution of 
goods or services. “CONSEQUENTIAL LOSSES” means, in relation to any breach of or a 
claim under a Contract or otherwise, any (i) indirect or consequential loss, (ii) loss 
of production, (iii) loss of profit, (iv) loss of revenue, (v) loss of contract, (vi) loss 
of goodwill, (vii) liability under other agreements or (viii) liability to third parties, 
resulting from such breach or the matter giving rise to a claim, whether or not 
the Party committing the breach knew (or ought to have known) that any such 
loss or liability would be likely to be suffered as a result of such breach or the 
matter giving rise to a claim. 

4. Verpakking, markering, documentatie en veiligheid 4. Packing, marking, documentation and safety 

4.1. De Verkoper is volledig verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid 
van alle instructies, gegevens, tekeningen en informatie die aan L&B zijn verstrekt, 
al dan niet goedgekeurd door L&B, tenzij dergelijke onjuistheden of omissies 
uitsluitend te wijten zijn aan door L&B verstrekte instructies, gegevens, tekeningen 
of informatie waarvan L&B is overeengekomen dat de Verkoper hierop kan 
vertrouwen. 

4.1. The Seller shall be fully responsible for the accuracy and completeness of all 
instructions, data, drawings and information supplied to L&B whether or not 
approved by L&B unless such inaccuracies or omissions were solely due to 
instructions, data, drawings or information supplied by L&B upon which it is 
agreed by L&B that the Seller can rely. 

4.2. Goederen worden gemarkeerd in overeenstemming met de instructies van L&B 
(indien van toepassing) en van toepassing zijnde voorschriften en vereisten, en 
correct verpakt en beveiligd om het afleveradres in goede staat te bereiken en veilig 
te zijn voor het lossen. 

4.2. Goods shall be marked in accordance with L&B’s instructions (if any) and any 
applicable regulations and requirements, and properly packed and secured so as 
to reach the delivery address in good condition and safe for unloading. 

4.3. Als de Verkoper L&B verplicht om verpakkingsmateriaal terug te geven aan de 
Verkoper, zal dat feit duidelijk vermeld staan op de leveringsnota. Dergelijk 
verpakkingsmateriaal wordt teruggestuurd naar de Verkoper op kosten van de 
Verkoper. 

4.3. If the Seller requires L&B to return any packaging material to the Seller, that fact 
will be clearly stated on the delivery note. Any such packaging material shall be 

returned to the Seller at the cost of the Seller. 

4.4. Alle geleverde goederen worden geleverd met het betreffende inkoopordernummer 
van L&B duidelijk zichtbaar gemaakt, en alle communicatie en documentatie van de 
Verkoper met betrekking tot goederen of diensten zal duidelijk verwijzen naar de 

relevante inkooporder van L&B. 

4.4. All supplied goods shall be supplied with L&B’s relevant purchase order number 
made clearly visible and all communications and documentation from Seller 
relating to any goods or services will make clear reference to L&B’s relevant 

purchase order. 

4.5. De Verkoper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van importvergunningen, 
vergunningen of andere toestemmingen die nodig zijn voor de invoer, het op de 
markt brengen en de levering van goederen of diensten, behalve wanneer het 
tegenstrijdig kan zijn met het gebruik van een specifieke Incoterm die wordt gebruikt 

voor een bestelling van goederen. 

4.5. The Seller shall be responsible for obtaining any import licences, permits or other 
consents necessary for the importation, placing on the market and delivery of 
goods or services, save where the contrary may be implied from the use of a 
specific Incoterm used in respect of an order of goods. 

4.6. De Verkoper verstrekt kosteloos een redelijke hoeveelheid bedienings- en/of 
onderhoudshandleidingen in het Engels en in de taal van het land waar de goederen 
worden geleverd, met betrekking tot de goederen of diensten, die L&B nodig kan 
hebben en/of die nodig zijn voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van de 
goederen of diensten. 

4.6. The Seller shall supply without charge such reasonable quantity of operation 
and/or maintenance manuals in English and in the language of the country to 
which any goods are to be delivered, relating to the goods or services which L&B 
may require and/or which are necessary for the installation, operation and 
maintenance of the goods or services. 

4.7. De Verkoper stemt ermee in L&B te voorzien van alle noodzakelijke of nuttige 
verklaringen, certificaat van herkomst, kwaliteitsgarantie/certificaat, en alle andere 
certificaten of documenten met betrekking tot de goederen of diensten. Dergelijke 
certificaten, verklaringen of andere documenten zullen in het Engels of in andere 
talen zijn opgesteld, zoals overeengekomen met L&B. Verder stemt de Verkoper 
ermee in om onmiddellijk te reageren op elk verzoek dat door L&B wordt gedaan om 
informatie te verstrekken over goederen die aan L&B worden geleverd, met 
betrekking tot gezondheid, veiligheid en andere problemen met betrekking tot 

productbeheer. 

4.7. The Seller agrees on request to supply L&B with any necessary or useful 
declarations, certificate of origin, quality guarantee/certificate, and any other 
certificates or documents related to the goods or services. Such certificates, 
declarations or any other documents will be in English or in other languages as 
otherwise agreed by L&B. Further, the Seller agrees to promptly respond to any 
request made by L&B to provide information on properties of goods supplied to 
L&B regarding health, safety and any other issues related to product stewardship. 

4.8. Elke vertegenwoordiger van de Verkoper die betrokken is bij de levering van 
goederen of het verlenen van diensten die in een gebouw van L&B terechtkomen, 
zal zichzelf beschikbaar stellen voor het ontvangen van specifieke 
veiligheidsinstructie voor elke locatie en zal alle instructies van L&B in verband met 
gezondheid en veiligheid opvolgen, inclusief welke van toepassing zijn op grond van 
de toepasselijke wetgeving. Veiligheidsgerelateerde aanwijzingen door 
geautoriseerd personeel van L&B moeten te allen tijde gevolgd worden, zelfs 
wanneer ze de levering van goederen of diensten in overeenstemming met het 
Contract kunnen onderbreken. 

4.8. Any representative of Seller involved in the delivery of goods or the provision of 
services entering any premises of L&B will make themselves available to receive 
specific safety briefings for each site and shall observe any instructions given by 
L&B in relation to health & safety matters, including any which apply by virtue of 
applicable legislation. Safety related directions by authorised L&B personnel have 
to be followed at all times, even where they may interrupt the delivery of goods 
or the provision of services in accordance with the Contract. 

5. Risico, titel en verzekering 5. Risk, title and insurance 

5.1. Het risico op verlies of beschadiging en eigendomsrecht op goederen zal worden 
doorgegeven in overeenstemming met de toepasselijke Incoterm. 

5.1. Risk of loss or damage and title to goods shall pass on delivery in accordance with 
the applicable Incoterm. 

5.2. De Verkoper zal op eigen kosten voldoende aansprakelijkheidsverzekering afsluiten 
voor verlies en/of schade waarvoor hij verantwoordelijk is. Bewijs van de waarde 
van de verzekeringsdekking moet voor ieder schadegeval op eerste verzoek aan L&B 

5.2. The Seller shall maintain sufficient liability insurance at its own expense for loss 
and/or damage for which it is responsible. Evidence of the amount of insurance 
coverage for each occurrence of damage shall be provided to L&B upon first 



 

Version 1.0, June 2019 
Page 3 of 5 

worden verstrekt. De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de Verkoper 
blijft onaangetast door de omvang en het bedrag van de verzekeringsdekking. 

request. The Seller’s contractual and legal liability remains unaffected by the 
extent and amount of its insurance coverage. 

6. Overdracht en uitbesteding 6. Transfer and subcontracting 

6.1. De Verkoper zal geen van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract 
toewijzen, overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van L&B. 

6.1. Seller shall not assign, transfer or subcontract any of its rights or obligations 
under the Contract, without L&B’s prior written consent. 

6.2. Ongeacht elk onderaannemingscontract overeenkomstig clausule 6.1, zal de 
Verkoper verantwoordelijk blijven voor alle handelingen en nalatigheden van zijn 
onderaannemers en de handelingen en nalatigheden van degenen die door de 
onderaannemers zijn tewerkgesteld of betrokken zijn, alsof zij van hemzelf waren. 

6.2. Despite any sub-contract made in accordance with clause 6.1, the Seller shall 
remain responsible for all acts and omissions of its sub-contractors and the acts 
and omissions of those employed or engaged by the sub-contractors as if they 
were its own. 

7. Garantie 7. Warranty 

7.1. Verkoper garandeert aan L&B dat de verkochte goederen of diensten die aan L&B 
worden geleverd: 

7.1. Seller warrants to L&B that the goods sold or services provided to L&B: 

7.1.1. redelijkerwijze geschikt zullen zijn voor elk doel dat uitdrukkelijk of impliciet wordt 
opgegeven door de Verkoper, of dat bekend is gemaakt door L&B, en voor gebruik 
door L&B in de reguliere bedrijfsuitoefening; 

7.1.1. will be reasonably fit for any purpose expressly or impliedly held out by the 
Seller or made known by L&B and for use by L&B in the ordinary course of its 
business; 

7.1.2. voldoen aan alle relevante vereisten die zijn uiteengezet in de ‘Health and Safety 
Standard for Machine and Tools’ van L&B en/of zal worden geleverd in 
overeenstemming met ‘Contractor Safety and Housekeeping Roles Program’ van 
L&B en/of het ‘Manufacturing Systems Network and Remote Access Policy’; 

7.1.2. will conform to any relevant requirements set out in L&B’s Health and Safety 
Standard for Machine and Tools and/or will be supplied in compliance with 
L&B’s Contractor Safety and Housekeeping Roles Program and/or L&B’s 
Manufacturing Systems Network and Remote Access Policy; 

7.1.3. van goede kwaliteit zijn en zoals aangegeven in relevante kwaliteitsgerelateerde 
documenten verstrekt door de Verkoper onder clausule 4.7, vrij van gebreken in 
vakmanschap, materialen en ontwerp en goederen zullen nieuw zijn en niet 

gebruikt zijn; 

7.1.3. will be of good quality and as indicated in relevant quality-related documents 
provided by the Seller under clause 4.7, free from defects in workmanship, 
materials and design and goods shall be brand new and shall have not been 

used; 

7.1.4. met betrekking tot diensten, zal worden voorzien in redelijke vaardigheden en zorg 
en de standaard die van competente professionals verwacht worden; 

7.1.4. with regard to services, will be provided with reasonable skill and care and to 
the standard required of competent professionals; 

7.1.5. in alle opzichten overeenkomen met de specificaties, tekeningen en/of 
referentiemonsters die schriftelijk zijn aangevraagd en goedgekeurd door L&B; 

7.1.5. will correspond in all respects with the specifications, drawings and/or any 
reference sample requested and approved in writing by L&B; 

7.1.6. geen nadelige gevolgen zullen hebben voor de gezondheid of veiligheid van een 
persoon die de betreffende goederen gebruikt of hanteert voor een redelijkerwijs 
voorzienbaar doel; 

7.1.6. will not be detrimental to the health or safety of any person using or handling 
the goods in question for any reasonably foreseeable purpose; 

7.1.7. niet worden geproduceerd in strijd met toepasselijke wetten, voorschriften of 
verplichte of aanbevolen industriële normen, noch door gevangenisarbeid, 
kinderarbeid of slavernij; 

7.1.7. are neither produced, in violation of any applicable laws, regulations or 
mandatory or recommended industrial standards nor made by prison labour or 
child labour or by any slave; 

7.1.8. voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten en voorschriften; en 7.1.8. will comply with all applicable statutory requirements and regulations; and 

7.1.9. niet direct of indirect inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van 
derden.  

7.1.9. will not, directly or indirectly, infringe the intellectual property rights of any 
third party.   

7.2. De Verkoper garandeert verder dat alle informatie of documentatie verstrekt aan 
L&B overeenkomstig clausule 4.7 juist en nauwkeurig is en dat elk product dat, of 
dienst die aan L&B wordt verstrekt, voldoet aan genoemde informatie. 

7.2. The Seller further warrants that any information or document provided to L&B 
pursuant to clause 4.7 is true and accurate and that any product or service 
provided to L&B conforms to such information. 

7.3. In het geval dat goederen of diensten niet voldoen aan een van de garanties in 
clausule 7.1 en onverminderd enig ander rechtsmiddel dat L&B kan hebben, heeft 
L&B te allen tijde het recht op elk moment gedurende twee (2) jaar na de datum van 
levering van goederen of van voltooiing van de levering van diensten, en naar eigen 
goeddunken, om van de Verkoper te eisen, op kosten van de Verkoper, dergelijke 
defecte goederen te repareren of te vervangen of diensten die niet naar behoren 
zijn uitgevoerd binnen veertien (14) kalenderdagen te corrigeren of opnieuw uit te 
voeren, of een andere door L&B aangegeven of tussen partijen overeengekomen 
termijn en het vergoeden van alle kosten die L&B heeft gemaakt in verband met het 
terughalen en retourneren van dergelijke goederen. Deze garantie op de goederen 
zal ook van toepassing zijn op gerepareerde of vervangende goederen of diensten 
voor een duur gelijk aan de volledige initiële garantieperiode. 

7.3. In the event that any goods or services do not comply with any of the warranties 
in clause 7.1 and without prejudice to any other remedy that L&B may have, L&B 
shall be entitled at any time during the period of two (2) years following the date 
of delivery of goods or of completion of the provision of services, and at its sole 
discretion, to require the Seller, at the Seller’s sole expense, to repair or replace 
any such defective goods or to correct or re-perform any services not properly 
performed within fourteen (14) calendar days or such other period as is specified 
by L&B or agreed between the parties and to reimburse L&B with all costs 
incurred in recovering and returning such goods. Such warranty on the goods will 
also be applicable on repaired or replaced goods or services for the same 
warranty period as the initial warranty period. 

7.4. Indien de Verkoper geen goederen repareert of vervangt, of verdere diensten 
verstrekt binnen veertien (14) kalenderdagen of een andere periode zoals 
gespecificeerd door L&B in overeenstemming met de clausule 7.3, heeft L&B het 
recht om vervangende goederen of relevante diensten in te kopen van een andere 
bron, en elk bedrag dat door L&B wordt betaald bij het verkrijgen van vervangende 

goederen of diensten zal volledig door de Verkoper aan L&B vergoed worden. 

7.4. If the Seller fails to repair or replace any goods or provide further services within 
fourteen (14) calendar days or such other period as is specified by L&B in 
accordance with clause 7.3, L&B shall have the right to purchase replacement 
goods or procure relevant services from another source and any sum paid by L&B 
in obtaining replacement goods or services shall be fully reimbursed by the Seller 

to L&B. 

7.5. L&B heeft het recht om de goederen te inspecteren en te testen op elk moment 
voorafgaand aan de levering, na redelijke kennisgeving aan de Verkoper en op 
redelijke tijden tijdens normale kantooruren. Als L&B na een dergelijke inspectie of 
test van mening is dat de goederen niet voldoen aan, of waarschijnlijk niet zullen 
voldoen aan de garanties van de Verkoper in bepaling 7, stelt L&B de Verkoper op 
de hoogte en de Verkoper zal de corrigerende maatregelen nemen die nodig zijn om 
naleving te garanderen. Niettegenstaande een dergelijke inspectie of testen, blijft 
de Verkoper volledig verantwoordelijk voor de goederen en een dergelijke inspectie 
of test zal de verplichtingen van de Verkoper op grond van het Contract niet 
verminderen of anderszins beïnvloeden (inclusief de tijd(en) voor 
levering/uitvoering van goederen of diensten en de daarvoor door L&B te betalen 
prijs), en L&B heeft het recht om verdere inspecties en testen uit te voeren nadat de 
Verkoper zijn corrigerende acties heeft uitgevoerd.  

7.5. L&B has the right to inspect and test the goods at any time before delivery upon 
reasonable notice to the Seller and at reasonable times during normal business 
hours. If following such inspection or testing L&B considers that the goods do not 
conform or are unlikely to comply with the Seller's undertakings in clause 7, L&B 
shall inform the Seller and the Seller shall take such remedial action as is 
necessary to ensure compliance. Notwithstanding any such inspection or testing, 
the Seller shall remain fully responsible for the goods and any such inspection or 
testing shall not reduce or otherwise affect the Seller's obligations under the 
Contract (including the time(s) for delivery/performance of goods or services and 
the price payable therefor by L&B), and L&B shall have the right to conduct 
further inspections and tests after the Seller has carried out its remedial actions.   

7.6. De in bepaling 7 voorziene rechtsmiddelen en garanties, vormen een aanvulling op 
de wettelijk geïmpliceerde of bij wet beschikbare garanties en rechtsmiddelen en 
blijven van kracht ondanks de aanvaarding door L&B van alle, of een deel van de 
goederen of diensten waarvoor dergelijke garanties en rechtsmiddelen beschikbaar 
zijn. 

7.6. The remedies and warranties provided for in this clause 7 shall be in addition to 
those implied by or available at law and shall continue in force notwithstanding 
acceptance by L&B of all or part of the goods or services in respect of which such 
warranties and remedies are available. 
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8. Naleving van wetten 8. Compliance with laws 

Bij het uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract zal de Verkoper alle 
van tijd tot tijd toepasselijke wetten, statuten en voorschriften naleven. L&B kan het 
Contract onmiddellijk beëindigen voor schending van deze bepaling 8. In het bijzonder zal 
de Verkoper zichzelf op de hoogte houden van alle relevante handelsvoorschriften met 
betrekking tot de levering van goederen en exportcontrole (inclusief exportvergunningen) 
en is uitsluitend de Verkoper verantwoordelijk voor, en zal te allen tijde voldoen aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van economische sanctiewetgeving die relevant is voor de 
vervaardiging en/of levering van goederen of de uitvoering van diensten die van 
toepassing zijn op een Contract. 

In performing its obligations under the Contract, the Seller shall comply with all 
applicable laws, statutes, and regulations from time to time in force. L&B may 
immediately terminate the Contract for any breach of this clause 8. In particular, the 
Seller shall inform itself about and comply with all relevant trade regulations related to 
the supply of goods and export control (including export licensing) and is solely 
responsible for, and shall at all times comply with its obligations under, economic 
sanctions law relevant to the manufacture and/or supply of goods or the performance 
of services applicable to any Contract. 

9. Aansprakelijkheid 9. Liability 

9.1. De Verkoper zal L&B, haar agenten, werknemers, functionarissen, 
dochterondernemingen, filialen en rechtverkrijgenden volledig vrijwaren en 
schadeloos stellen tegen elke aansprakelijkheid, met inbegrip, maar niet beperkt tot, 
verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) toegewezen aan of 
betaald door L&B (of het nu gaat om de eigen klanten of een derde partij), indirect 
of direct voortvloeiend uit of als gevolg van of verbandhoudend met (i) schending 
van enige door de verkoper gegeven garantie met betrekking tot de goederen of 
diensten; (ii) elke vordering dat de goederen of diensten, de invoer, het gebruik of 
de wederverkoop van goederen, inbreuk maken op octrooien, auteursrechten, 
modelrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van enige 
andere persoon; en (iii) elke handeling of nalatigheid van de Verkoper of haar 
werknemers, agenten of onderaannemers in het uitvoeren van zijn verplichtingen 

uit hoofde van het Contract. 

9.1. The Seller shall indemnify and hold harmless L&B, its agents, employees, officers, 
subsidiaries, affiliates and assigns in full against any liability whatsoever, 
including, without limitation, for losses, damages, costs and expenses (including 
attorney’s fees) awarded against or incurred or paid by L&B (whether to its own 
customers or any third party) indirectly or directly arising from or as a 
consequence of or in connection with (i) breach of any warranty given by the 
Seller in relation to the goods or services; (ii) any claim that the goods or services, 
the importation, use or resale of goods, infringe on patents, copyrights, design 
rights, trademarks or other intellectual property rights of any other person; and 
(iii) any act or omission of the Seller or its employees, agents or subcontractors 
in performing its obligations under the Contract. 

9.2. De Verkoper zal, op verzoek van L&B, het voordeel van alle garanties, vrijwaringen 
of andere convenanten, door de Verkoper ontvangen van een derde partij in 
verband met de goederen, aan L&B overdragen. 

9.2. The Seller shall at the request of L&B, assign to L&B the benefit of all warranties, 
indemnities or other covenants received by the Seller from any third party in 
connection with the goods. 

10. Beëindiging 10. Termination 

10.1. L&B kan een Contract op elk moment eenzijdig beëindigen, op voorwaarde dat zij de 
Verkoper compenseert voor wat reeds op de juiste wijze is geleverd of uitgevoerd 
en voor de aantoonbare kosten van de Verkoper als direct gevolg van een dergelijke 
beëindiging. Producten die geheel of gedeeltelijk zijn geproduceerd op het moment 
van beëindiging, worden op verzoek van L&B overgedragen aan laatstgenoemde. 
L&B is niet verplicht om dat wat geheel of gedeeltelijk is geproduceerd op het 
moment van beëindiging, af te nemen. Onverminderd de toepasselijke wetgeving 
wordt echter geen vergoeding betaald voor eventuele Gevolgschade voortvloeiend 
uit beëindiging of voortkomend uit een andere schending van een Contract door 
L&B.  

10.1. L&B may terminate a Contract unilaterally at any time, provided that it 
compensates the Seller for what has already been delivered or performed 
properly and for Seller’s proven costs as a direct result of such termination. 
Products whole or partially produced at the time of termination will be turned 
over to L&B upon its request. L&B is not obligated to take delivery of what has 
been whole or partially produced at the time of termination.  Without prejudice 
to applicable law, however, no compensation shall be paid for any Consequential 
Losses arising from termination or arising from any other breach of a Contract by 

L&B.  

10.2. L&B kan een Contract met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid 
beëindigen als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (i) een wezenlijke 
verandering in het management, bedrijfsvoering, activa of aandeelhouders van de 
Verkoper; (ii) faillissement, surséance van betaling, curatele, liquidatie van de 
Verkoper of enige vorm van schikking tussen de Verkoper en zijn schuldeisers; of (iii) 
alle omstandigheden die naar het oordeel van L&B het vermogen van de Verkoper 
om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, wezenlijk 

kunnen beïnvloeden.  

10.2. L&B may terminate a Contract with immediate effect and without any liability, if 
one of the following events occur: (i) a material change in Seller's management, 
business, assets or shareholdings; (ii) bankruptcy, moratorium, receivership, 
liquidation of the Seller or any kind of composition between the Seller and its 
creditors; or (iii) any circumstances which are, in the opinion of L&B, likely to 
affect materially Seller’s ability to carry out its obligations under the Contract.  

11. Overmacht 11. Force majeure 

11.1. In geval van overmacht zal elke partij worden ontslagen van, en zijn zij niet verplicht 
om hun verplichtingen jegens de andere partij uit hoofde van het Contract na te 
komen, mits de niet-uitvoerende partij de andere partij onmiddellijk na kennisname 
van de overmachtsituatie schriftelijk op de hoogte stelt van de overmachtsituatie. 
De niet-uitvoerende partij zal alle redelijke inspanningen leveren om de 
overmachtssituatie te beeindigen en de uitvoering van haar verplichtingen zo snel 

mogelijk te hervatten. 

11.1. In the event of force majeure, either party shall be released and not bound to 
fulfil its obligations to the other party under the Contract for the duration of the 
force majeure event, provided that the non-performing party gives written notice 
to the other party of the force majeure event promptly after becoming aware of 
it. The non-performing party shall exercise all reasonable efforts to eliminate the 
force majeure event and to resume performance of its affected obligations as 

soon as practically possible. 

11.2. Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg 
is van een schending van het Contract als gevolg van overmacht. 

11.2. Neither Party is liable for any damage that is a direct or indirect consequence of 
a breach of the Contract due to a force majeure event. 

11.3. Als gebeurtenissen van ‘overmacht’ worden beschouwd: omstandigheden of 
gebeurtenissen buiten de redelijke controle van een partij, die een dergelijke partij 
verhinderen om haar verplichtingen jegens de andere partij te vervullen, inclusief 
maar niet beperkt tot oorlog, opstand, brand, overstroming, beslissingen of 
interventies van overheden. Storingen aan installaties of essentiële machines, 
spoedreparatie of -onderhoud, of het in gebreke blijven van een onderaannemer 
van Verkoper worden niet beschouwd als ‘overmacht’. 

11.3. As events of ‘force majeure’ shall be considered: circumstances or events beyond 
a party’s reasonable control, which hinder or prevent such party from fulfilling its 
obligations towards the other party, including but not limited to war, rebellion, 
fire, flood, decisions or interventions of governments. Breakdown of plant or 
essential machinery, emergency repair or maintenance or default of any 
subcontractor of Seller shall not be considered as events of ‘force majeure’. 

11.4. Als de overmacht situatie langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen, heeft elk van 
beide partijen het recht om het Contract te beëindigen zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder de andere partij enige schadevergoeding verschuldigd te 
zijn. In een dergelijk geval worden de door L&B betaalde bedragen terugbetaald, 
behoudens dat aan de Verkoper een billijke vergoeding wordt betaald als erkenning 

voor de tot op het punt van beëindiging verrichte werkzaamheden.  

11.4. If the force majeure event lasts longer than sixty (60) calendar days, either party 
is entitled to terminate the Contract without any court intervention being 
required, and without any compensation due to the other party. In such event, 
any sums paid by L&B will be refunded save to the extent that a fair sum shall be 
paid to the Seller in recognition of work done to the point of termination.  

12. Publiciteit en vertrouwelijkheid 12. Publicity and Confidentiality 

12.1. De Verkoper zal het bestaan van het Contract of zijn algemene voorwaarden niet 
publiekelijk bekendmaken of vrijgeven, of adverteren of in een andere reclamevorm 
te gebruiken inzake het Contract, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van L&B. 

12.1. Seller will not publicly announce or disclose the existence of the Contract or its 
terms and conditions, or advertise or release any publicity regarding the Contract 

without the prior written consent of L&B. 

12.2. De Verkoper zal alle bedrijfseigen informatie van L&B, inclusief maar beperkt tot 
productspecificaties, productiemethoden, productrecepten, informatie over omzet, 
marges, winst, bedrijfsstrategieën en klanten (“VERTROUWELIJKE INFORMATIE”), STRIKT 

12.2. Seller shall keep any proprietary information of L&B, including but limited to 
product specifications, production methods, product recipes, information on 
turnover, margins, profit, business strategies and customers (“CONFIDENTIAL 
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VERTROUWELIJK HOUDEN EN ZAL VERTROUWELIJKE INFORMATIE UITSLUITEND GEBRUIKEN VOOR 

ZOVER NODIG VOOR DE UITVOERING VAN EEN CONTRACT. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET 

VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL DE VERKOPER GEEN VERTROUWELIJKE INFORMATIE OPNEMEN IN EEN 

OCTROOI- OF HANDELSMERK OF AANVRAAG VOOR ENIG ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT 

ZONDER VOORAFGAANDE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DOOR L&B. 

INFORMATION”), STRICTLY CONFIDENTIAL AND SHALL USE CONFIDENTIAL INFORMATION 

EXCLUSIVELY IN SO FAR AS IS NECESSARY FOR THE PERFORMANCE OF A CONTRACT. WITHOUT 

LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, SELLER SHALL NOT INCLUDE ANY CONFIDENTIAL 

INFORMATION IN ANY PATENT OR TRADEMARK APPLICATION OR APPLICATION FOR ANY OTHER 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT WITHOUT PRIOR EXPRESS WRITTEN AUTHORISATION BY L&B. 

13. Scheidbaarheid 13. Severability 

Indien een bepaling van het Contract (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) of 
de toepassing daarvan aan een persoon of omstandigheid, ongeldig, onwettig of niet-
afdwingbaar wordt geacht, zal dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-
afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepaling die kan worden 
uitgevoerd zonder de ongeldige, illegale of niet-afdwingbare bepaling of de toepassing 
ervan, en de overige bepalingen hiervan blijven ongewijzigd. De ongeldige, onwettige of 
niet-afdwingbare bepaling wordt  

If any provision of the Contract (including these terms and conditions) or the application 
thereof to any person or circumstance, is held invalid, illegal or unenforceable, such 
invalidity, illegality or unenforceability will not affect any other provision which can be 
given effect without the invalid, illegal or unenforceable provision or its application and 
to this end the remaining provisions hereof will remain unaffected. The invalid, illegal 
or unenforceable provision shall be replaced by such valid, legal or enforceable 
provision which comes closest to the intention of the Parties as at the conclusion of the 
Contract. 

14. Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting 14. Applicable law and dispute resolution 

14.1. Het Contract en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband 
houden met het Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met 
inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden uitsluitend 
beheerst door de wetgeving van het land waar L&B statutair gevestigd is, met 
uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten en het VN-Verdrag inzake 

internationale koopovereenkomsten van roerende zaken dd. 11 april 1980. 

14.1. The Contract and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its 
subject matter or its conclusion (including non-contractual disputes or claims), 
shall be governed exclusively by the laws of the country of incorporation of L&B, 
with the exclusion of the rules on conflicts of laws and the UN Convention on 
Contracts of the International Sale of Goods dd. 11 April 1980. 

14.2. De rechtbanken van de statutaire vestigingsplaats van L&B zijn exclusief bevoegd om 
van geschillen tussen partijen kennis te nemen, met dien verstande dat L&B, naar 
eigen goeddunken, het recht heeft om een gerechtelijke procedure aan te spannen 
bij de rechtbanken van de plaats waar de verkoper is gevestigd. 

14.2. The courts of the place where L&B is incorporated will have exclusive jurisdiction 
for any dispute between Parties, provided that L&B shall, at its sole discretion, be 
entitled to initiate legal proceeding either in the courts of the place where L&B is 
incorporated or the place where the Seller is incorporated. 

15. Taal 15. Language 

Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels geschreven. In 
geval van tegenstrijdigheid prevaleert de Nederlandse versie. 

These General Conditions of Purchase are written in Dutch and in English. In case of any 
conflict, the Dutch version shall prevail. 

16. Naleving van anti-slavernij- en mensenhandelwetten en –beleid. 16. Compliance with Anti-Slavery and Human Trafficking Laws and 
Policies 

16.1. Bij het uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van een Contract zal de Verkoper: 16.1. In performing its obligations under a Contract, the Seller shall: 

16.1.1. zich niet bezighouden met activiteiten, praktijken of gedrag die rechtstreeks of 
onrechtstreeks een vorm van slavernij, dwangarbeid, gebonden arbeid of 
mensenhandel zouden vormen of bevorderen (“Slavernij”); 

16.1.1. not engage in any activity, practice or conduct which would constitute, amount 
to or promote, whether directly or indirectly, any form of slavery, forced labour, 
bonded labour or human trafficking in any manner (“Slavery”); 

16.1.2. voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake anti-slavernij en mensenhandel, 
statuten, voorschriften en verplichte codes die van tijd tot tijd van kracht zijn tegen 

slavernij en mensenhandel;  

16.1.2. comply with all applicable anti-slavery and human trafficking laws, statutes, 
regulations and mandatory codes in force from time to time applicable to it;  

16.1.3. geen actie ondernemen die onverenigbaar zou zijn met het Anti-omkopingsbeleid 
van L&B (zie https://investors.lowandbonar.com/corporate-governance/anti-
bribery-policy, zoals van tijd tot tijd wordt gewijzigd), 

16.1.3. not take any action which would be incompatible with L&B’s Anti-Bribery Policy 
(see https://investors.lowandbonar.com/corporate-governance/anti-bribery-
policy as amended from time to time), 

16.1.4. geen actie ondernemen die onverenigbaar zou zijn met het anti-slavernijbeleid van 
L&B (zie https://investors.lowandbonar.com/~/media/Files/L/Low-And-Bonar-
IR/content-pdfs/modern-slavery-act-statement.pdf, zoals van tijd tot tijd wordt 
gewijzigd); en 

16.1.4. not take any action which would be incompatible with L&B’s Anti-Slavery Policy 
(see https://investors.lowandbonar.com/~/media/Files/L/Low-And-Bonar-
IR/content-pdfs/modern-slavery-act-statement.pdf, as amended from time to 
time); and 

16.1.5. L&B op de hoogte stellen als de Verkoper of een van zijn functionarissen, 
werknemers of andere personen die hieraan verbonden zijn, veroordeeld wordt 
voor een overtreding waarbij Slavernij betrokken is en/of het onderwerp is van een 
onderzoek of handhavingsprocedure door een overheids-, administratieve of 
regelgevende instantie met betrekking tot een overtreding of vermeende 
overtreding in verband met Slavernij. 

16.1.5. inform L&B if the Seller or any of its officers, employees or other persons 
associated with it is convicted of any offence involving Slavery and/or is the 
subject of any investigation, inquiry or enforcement proceedings by any 
governmental, administrative or regulatory body regarding any offence or 
alleged offence of or in connection with Slavery. 

17. Relatie tussen de partijen 17. Relationship between the Parties 

Niets in deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een partnerschap, agentschap, 
vereniging, joint venture of andere samenwerking of onderneming tussen de Partijen, en 
de Verkoper heeft geen bevoegdheid om L&B op enige wijze te vertegenwoordigen of te 
binden of om enige aansprakelijkheid of verplichtingen voor of namens L&B op zich te 

nemen. 

Nothing in these Conditions shall be deemed to constitute any partnership, agency, 
association, joint venture or other co-operative enterprise between the Parties and the 
Seller has no powers to commit or bind L&B in any way or to incur any liability or 
obligations for or on behalf of L&B. 

18. AVG 18. GDPR 

Het privacybeleid van L&B, dat bepaalt onder welke voorwaarden zij persoonsgegevens 
van de Verkoper kan verzamelen en verwerken, wordt uiteengezet op 

https://www.lowandbonar.com/privacy-policy/. 

L&B’s privacy policy, which will govern the conditions under which it may collect and 
process personal data of the Seller, are set out at 

https://www.lowandbonar.com/privacy-policy/. 
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