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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN  

SCHOUTEN EUROPE B.V. 
Datum: 27-09-2021 

 

1.   Definities 

-- Bestelling: een schriftelijke bestelling van Producten 

en/of Diensten door Schouten bij Leverancier 

-  BW: Burgerlijk Wetboek 

- Diensten: de door Leverancier aan SCHOUTEN te 

leveren diensten, zoals b.v. het produceren en/of het 

verpakken van Producten.  

- Grondstof(fen): de door SCHOUTEN aan Leverancier 

of Leverancier aan SCHOUTEN te leveren grondstoffen 

voor het produceren van Product(en).  

- Incoterm: de door de Internationale Kamer van 

Koophandel gepubliceerde incoterms, telkens de 

laatste versie 

- Leverancier: iedere natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die Zaken en/of Producten levert aan of 

Diensten verricht voor SCHOUTEN; 

- Levering(en): levering(en) van Zaken  aan Leverancier 

door SCHOUTEN en/of door Leverancier aan Schouten 

en/of door Leverancier aan relaties/klanten van 

SCHOUTEN op verzoek van SCHOUTEN.  

- Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen 

Schouten en Leverancier voor de afname van Zaken, 

Producten en/of Diensten van of door SCHOUTEN  

- Product(en): de door Leverancier in opdracht van 

SCHOUTEN te produceren en/of te verpakken 

product(en).  

- Partij(en): SCHOUTEN en/of Leverancier 

- SCHOUTEN: Schouten Europe BV, Burgstraat 12 4283 

GG, Giessen, ingeschreven in het Handelsregister van 

de KvK onder nummer 18059439 

-  Specificaties: de door SCHOUTEN aan te geven 

wijze(n) waarop of eisen waaraan:   

a. Producten geproduceerd dienen te worden, en/of,  

b. Producten verpakt dienen te worden, en/of,  

c. Producten en/of Grondstoffen bewaard dienen te 

worden, 

d. Verpakkingsmateria(a)l(en) dienen te voldoen.  

- Vermenging: wijze van eigendomsverkrijging als 

verschillende roerende zaken tot één zaak worden 

verenigd, en dan niet langer individualiseerbaar zijn 

(art. 5:14 en 5:15 BW). 

- Verpakkingsmateria(a)l(en): De verpakking en andere 

noodzakelijke primaire, secundaire en tertiaire 

verpakkingsmaterialen die Leverancier gebruikt om elk 

Product te verpakken op grond van de Overeenkomst  

- Werkdag: Een dag (anders dan een zaterdag of 

zondag) waarop voedselverwerkende- en 

verpakkingsbedrijven in Nederland doorgaans 

operationeel zijn. 

- Zaken: Grondstoffen en/of Producten, al dan niet 

verpakt, of enige andere zaak of zaken die SCHOUTEN 

inkoopt,  verkoopt, of zonder vergoeding of betaling 

levert. 

- Zaakvorming: wijze van eigendomsverkrijging door 

vorming van een of meerdere zaken uit een of 

meerdere Grondstoffen (art. 5:16 BW).  

 

2.   Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offerteaanvragen van Schouten, alle pré-contractuele 

verhoudingen en onderhandelingen en op alle daaruit 

voortvloeiende Overeenkomst(en), van welke aard dan 

ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

2.2 De eventueel door Leverancier gehanteerde 

algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de 

hand gewezen.  

2.3  De algemene voorwaarden van Leverancier zijn ook 

niet van toepassing indien daar op latere facturen of 

andere documenten van Leverancier naar verwezen 

wordt en/of indien deze voorwaarden als bijlage bij 

dergelijke documenten zijn bijgevoegd. 

 

3.  Totstandkoming van de Overeenkomst, kosten 

aanbod, mondelinge toezeggingen. 

3.1  Alle aanbiedingen van Leverancier, in welke vorm 

dan ook, zijn onherroepelijk, tenzij uit de aanbieding het 

tegendeel blijkt.  

3.2  Een Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan 

nadat SCHOUTEN een aanbod van Leverancier  

uitdrukkelijk, rechtsgeldig en schriftelijk heeft 

aanvaard. 

3.3  Eventuele kosten gemaakt met betrekking tot het 

opstellen van het aanbod door Leverancier zijn te allen 

tijde voor rekening van Leverancier. 

3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken met  

personeel of vertegenwoordigers van SCHOUTEN zijn 

slechts bindend na schriftelijke bevestiging door 

SCHOUTEN. 

 

4.   Leveringen aan Leverancier door SCHOUTEN  van 

Zaken: eigendom en risico  

4.1 De eigendom van de door SCHOUTEN aan 

Leverancier te leveren Zaken gaat pas op Leverancier 

over na ontvangst van de koopsom door SCHOUTEN en 

het vervullen door Leverancier van al haar overige 

verplichtingen met betrekking tot de huidige, eerdere 

of volgende leveringen en/of door Schouten uit te 

voeren meer-werkzaamheden en/of Schouten’s huidige 
en toekomstige vorderingen tegen Leverancier op 

grond van schending door Leverancier van zijn 

verplichtingen jegens Schouten.   

4.2  SCHOUTEN zal in het geval van Zaakvorming of 

Vermenging door Leverancier haar eigendom niet 

verliezen.  Bij het nog niet ontvangen hebben van de 

koopsom komt de eigendom van de gehele gevormde 

zaak (het Product) of de vermenging (van Grondstoffen) 

in haar geheel toe aan SCHOUTEN.  

4.3 Door SCHOUTEN geleverde zaken die op grond van 

paragraaf 4.1 eigendom blijven van SCHOUTEN mogen 

alleen in de normale uitoefening van Leverancier’s 
bedrijf worden verkocht. Leverancier mag de Goederen 

niet verpanden, er enig ander recht op vestigen of 

anderszins uitsluiten van verhaal door SCHOUTEN 

totdat de eigendom van die Goederen op Leverancier is 

overgegaan.  Leverancier mag Goederen die eigendom 

zijn van Leverancier alleen verkopen of leveren aan 

derden voor zover de normale bedrijfsvoering van 

Leverancier dit vereist. 

Totdat eigendom van de Goederen overgaat naar de 

Leverancier, dient Leverancier de Goederen 

afzonderlijk in de juiste omstandigheden op te slaan.  

4.4 Indien Leverancier zijn verplichtingen niet nakomt 

of indien SCHOUTEN gegronde redenen heeft te vrezen 

dat hij dit zal doen, kan SCHOUTEN de onder het in lid 

4.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken 

weghalen of doen weghalen bij Leverancier of bij 

derden die de Zaken op dat moment voor Leverancier 

houden. De Leverancier dient aan die maatregelen alle 

medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 

10% van het verschuldigde bedrag per dag. 

4.5 Indien derden enig recht op de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken willen wijzigen 

of doen gelden, dient Leverancier SCHOUTEN zo snel als 

redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de 

hoogte te stellen.  

4.6 Op eerste verzoek van SCHOUTEN dient 

Leverancier: 

• alle vorderingen van Leverancier op verzekeraars met 
betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud 

geleverde Zaken aan SCHOUTEN te verpanden op de in 

artikel 3:239 BW voorgeschreven wijze; 

• alle vorderingen van Leverancier op de overheid ter 
zake van exportrestituties met betrekking tot de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken aan 

SCHOUTEN te verpanden op de in artikel 3:239 BW 

voorgeschreven wijze; 

• op de in artikel 3:239 BW voorgeschreven wijze aan 

SCHOUTEN de vorderingen te verpanden die 

Leverancier op zijn afnemers verkrijgt bij het 

doorverkopen van door SCHOUTEN onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken; 

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen 
merken als eigendom van SCHOUTEN; en 

• op andere manieren meewerken aan alle redelijke 
maatregelen die SCHOUTEN wil nemen ter bescherming 

van haar eigendomsrecht met betrekking tot de 

Goederen en die Leverancier niet onredelijk hinderen in 

de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

4.7 Indien Leverancier in gebreke blijft met de 

nakoming van enige (betalings)verplichting jegens 

SCHOUTEN of indien SCHOUTEN goede grond heeft te 

vrezen dat Leverancier in die verplichtingen zal 

tekortschieten, kan SCHOUTEN de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken terugnemen. 

Na terugname van de Goederen zal Leverancier worden 

gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval 

hoger mag zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs, 

verminderd met de kosten en gelden die gemoeid zijn 

met het terugnemen van de Goederen of het nog te 

lijden verlies van SCHOUTEN. 

4.8 Het risico op schade, verlies, diefstal. van de door 

SCHOUTEN aan Leverancier geleverde Zaken gaat direct 

na ontvangst door Leverancier over op Leverancier en 

Leverancier dient de geleverde Zaken als een goed 

huisvader te beheren.  

4.9 Leverancier is verplicht de Zaken voor eigen 

rekening en risico tegen  reële waarde te verzekeren 

tegen opslag- en transportschade, diefstal en schades 

die ontstaan tijdens de verwerking van de Zaken, 

overeenkomstig art. 10 van deze voorwaarden. 

4.10  Leverancier wordt geacht een Grondstof te 

hebben aanvaard na verloop van een redelijke termijn 

binnen welke zij de Grondstof heeft kunnen inspecteren 

en daarbij geen afwijkingen heeft aangetroffen, of, in 

het geval van een verborgen gebrek in de Grondstof, na 

verloop van een maximaal 1 Werkdag nadat het 

verborgen gebrek aan het licht is gekomen.  

4.11 Leverancier zal iedere Grondstof vóór en tijdens 

verwerking inspecteren om er zeker van te zijn dat het 

geschikt is voor het doel. Leverancier zal SCHOUTEN zo 

snel als redelijkerwijs mogelijk is, in ieder geval binnen 

1 Werkdag, op de hoogte stellen indien zij in enig 

stadium voorafgaand aan of tijdens de verwerking en / 

of verpakking van mening is dat de verstrekte Grondstof 

niet geschikt  is voor verwerking en / of verpakking.  

Leverancier zal na overleg met SCHOUTEN bij 

afwijkingen van de Grondstof(fen) doorgaan met het 

verwerken van de betreffende Bestelling en de 

Diensten verlenen met gebruikmaking van andere 

vervangende Grondstof(fen) die geschikt zijn voor het 

beoogde doel. SCHOUTEN zal de kwaliteit van 

vermeend gebrekkige Grondstof inspecteren en zal 

Leverancier zo spoedig mogelijk schriftelijk op de 

hoogte stellen van haar beslissing om: (a) verder te gaan 

met het verwerken en verpakken van de Grondstof 

en/of het Product, of (b) ervoor zorgen dat de 

Grondstof wordt opgehaald bij Leverancier en een 

vervangende Grondstof ter beschikking wordt gesteld.  
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4.12 Leverancier zal bij het verlenen van de Diensten 

onder deze Overeenkomst uitsluitend gebruik maken 

van Grondstof(fen) die door SCHOUTEN is/zijn 

voorgeschreven voor het produceren van de door 

SCHOUTEN bestelde Producten. Leverancier zal de door 

SCHOUTEN verstrekte en/of voorgeschreven 

Grondstof(fen) niet voor een ander doel gebruiken dan 

het produceren van de Producten. 

5. Leveringen aan SCHOUTEN door Leverancier van 

Zaken, risico en  eigendomsovergang; 

5.1 Iedere order/bestelling van SCHOUTEN aan 

Leverancier zal schriftelijk geplaatst worden. 

SCHOUTEN is gerechtigd een order/bestelling 

tussentijds aan te passen.  

5.2. Indien tussen SCHOUTEN en Leverancier geen 

Incoterm is overeengekomen, geschiedt Levering 

Delivery Duty Paid (DDP) op de door SCHOUTEN 

aangewezen locatie.  

5.3  De eigendom en het risico van de Zaken gaan op het 

moment van Levering aan SCHOUTEN, of bij een door 

SCHOUTEN aan te wijzen derde, over op SCHOUTEN, 

tenzij (i) schriftelijk anders is overeengekomen; of (ii) de 

Zaken bij of na Levering door SCHOUTEN worden 

geweigerd conform artikel 8 van de deze 

inkoopvoorwaarden. 

5.4 Leverancier garandeert dat de onbezwaarde 

eigendom van de Zaken door SCHOUTEN wordt 

verkregen. 

5.5  Leverancier doet bij voorbaat afstand van 

eventuele retentierechten en verhaalsrechten. 

5.6  Tenzij anders overeengekomen geschiedt productie 

en/of verpakking  van de Producten volgens het First In, 

First Out principe. 

5.7  De levertermijn vangt aan zodra de Overeenkomst 

tot stand komt. Overschrijding van de levertermijn 

brengt Leverancier in verzuim zonder dat een 

ingebrekestelling vereist is. 

5.8 Leverancier is verplicht SCHOUTEN zo spoedig 

mogelijk in kennis te stellen van een mogelijke of zekere 

te late Levering.  

5.9 Het aantal tijdige en complete Leveringen zal 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet onder 

de 98% op jaarbasis komen.  

5.10 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is 

Leverancier niet gerechtigd tot het doen van 

deelleveringen.  

5.11   De Levering is voltooid op het moment dat de 

Zaken door of namens SCHOUTEN zijn ontvangen en 

SCHOUTEN of een gemachtigde derde namens 

SCHOUTEN voor Levering heeft getekend. De 

handtekening van SCHOUTEN voor Levering heeft geen 

invloed op het feit dat de geleverde Zaken later kunnen 

worden geweigerd onder de voorwaarden van artikel 8 

van deze voorwaarden. Ondertekening belet 

SCHOUTEN niet om enig recht uit te oefenen, zoals haar 

rechten die voortvloeien uit het in gebreke blijven van 

Leverancier. 

5.12 Leverancier is niet gerechtigd zijn 

Leveringsverplichting op te schorten of in delen na te 

komen indien SCHOUTEN een van zijn verplichtingen 

niet nakomt.  

5.13  Behoudens bij overmacht, behoudt SCHOUTEN 

zich het recht voor om in geval van een tekortkoming in 

de nakoming door Leverancier 

(i) de Zaken te weigeren, en/of  

(ii) een forfaitaire boete van € 500 (vijfhonderd euro) op 
te leggen, en/of  

(iii) een extra boete van 5 procent van de orderwaarde 

voor elke dag dat de vertraging voortduurt, met een 

maximum van 30 procent van de orderwaarde en/of de 

Zaken, en/of    

(iv) vervangende Zaken van een andere leverancier te 

verkrijgen en van Leverancier alle kosten en uitgaven te 

verhalen die redelijkerwijs door SCHOUTEN zijn 

gemaakt bij het verkrijgen van dergelijke vervangende 

Zaken; en/of  

(v) schadevergoeding te eisen voor alle andere kosten, 

uitgaven of verliezen die het gevolg zijn van de 

tekortkoming in de nakoming door Leverancier.  

5.14  Als SCHOUTEN door een te late of incomplete 

Levering of een Levering niet volgens de door 

SCHOUTEN gewenste Specificaties wordt beboet door 

een klant, is SCHOUTEN tevens gerechtigd aan 

Leverancier een boete op te leggen die gelijk is aan het 

bedrag van de boete opgelegd door de klant aan 

SCHOUTEN. Elke door Schouten opgelegde boete doet 

geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van Leverancier 

om eventuele schade en verliezen die SCHOUTEN lijdt 

als gevolg van de laattijdige of incomplete Levering te 

vergoeden. 

 

6.   Prijzen, facturen en betaling,   

6.1 Prijzen zijn vast gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst. Leverancier is niet gerechtigd 

gedurende deze looptijd prijzen te verhogen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van 

SCHOUTEN. 

6.2  Prijzen zijn exclusief omzetbelasting maar inclusief 

deugdelijk Verpakkingsmateriaal en eventuele andere 

kosten die Leverancier in verband met het nakomen van 

zijn verplichtingen maakt, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

6.3 Facturen aan SCHOUTEN zullen zo veel mogelijk per 

email worden verzonden naar; 

facturen@schoutenfood.com, o.v.v.:  purchase order 

nummer, leverdatum en productomschrijving (incl. 

artikel nr).  

6.4  SCHOUTEN is niet verplicht facturen die later dan 

365 kalenderdagen na Levering van de Zaken of de 

Diensten ontvangen worden, te betalen. 

6.5 SCHOUTEN zal de geleverde Zaken of Diensten 

betalen binnen 45 dagen na factuurdatum van een 

correct geadresseerde, onbetwiste en volledige 

gespecificeerde factuur, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen,  op voorwaarde dat de geleverde 

Zaken of Diensten zijn goedgekeurd en bij ontvangst 

voorzien zijn van alle bijbehorende en noodzakelijke 

documentatie.  

6.6  Leverancier zal facturen van SCHOUTEN binnen 30 

dagen na factuurdatum betalen.  Bij niet tijdige betaling 

is de Leverancier zonder verdere ingebrekestelling per 

direct in verzuim.  

6.7  Betaling door SCHOUTEN houdt niet in dat afstand 

wordt gedaan van enig recht op grond van de 

Overeenkomst, deze algemene inkoopvoorwaarden of 

de wet. Betaling geldt, ook wanneer de Zaken of 

geleverde Diensten zijn goedgekeurd, niet als een 

erkenning door SCHOUTEN van de deugdelijkheid van 

de geleverde Zaken of verleende Diensten en ontslaat 

Leverancier niet van enige aansprakelijkheid ter zake. 

6.8  Indien gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is 

overeengekomen, is SCHOUTEN gerechtigd van 

Leverancier te verlangen dat zij bij annulering van de 

opdracht of beëindiging van de Overeenkomst 

voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn 

Leveringsverplichtingen of zijn 

terugbetalingsverplichtingen. Indien Leverancier niet 

binnen de door SCHOUTEN gestelde termijn voldoende 

zekerheid stelt, is SCHOUTEN gerechtigd de 

Overeenkomst te ontbinden en haar schade op 

Leverancier te verhalen.  SCHOUTEN is in een dergelijke 

situatie niet gebonden tot het betalen van enige 

schadevergoeding.  

Een adequate zekerheid is in ieder geval een 

bankgarantie ter hoogte van 100% van een vordering.  

Indien door SCHOUTEN verzocht zal deze bankgarantie 

verstrekt dienen te worden door een gerenommeerde 

Nederlandse bank. Leverancier draagt de kosten van 

het stellen van een dergelijke zekerheid. 

6.9 Eventueel meerwerk kan slechts gefactureerd 

worden mits SCHOUTEN hiervoor een aparte 

schriftelijke opdracht heeft gegeven. 

6.10 Betalingen ter voldoening van een schuld van 

Leverancier aan SCHOUTEN (daaronder begrepen 

incasso door middel van beslaglegging en/of voldoening 

van een vordering door executie van een beslag), 

strekken steeds ter voldoening van: (1) vorderingen 

waarop SCHOUTEN geen eigendomsvoorbehoud heeft , 

allereerst de vordering die het langst openstaat en 

vervolgens de vorderingen die korter openstaan, per 

vordering: in de eerste plaats verschuldigde rente, in de 

tweede plaats schade en kosten en in de derde plaats 

de hoofdsom; (2) vorderingen waarop SCHOUTEN een 

eigendomsvoorbehoud heeft, eerst de vordering die 

het langst openstaat en vervolgens de vorderingen die 

korter openstaan, per vordering: eerst verschuldigde 

rente, in de tweede plaats schade en kosten, en in de 

derde plaats de hoofdsom.  

Bovenstaande volgorde geldt ook indien Leverancier 

vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een 

andere vordering. SCHOUTEN heeft steeds het recht te 

verklaren dat een betaling dient ter voldoening van een 

andere vordering, in afwijking van het vorenstaande. 

6.11 Door SCHOUTEN gedane betalingen strekken 

steeds ter voldoening van de vorderingen die 

SCHOUTEN aanwijst. 

6.12 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van 

betaling of schuldsanering van Leverancier zijn de 

verplichtingen van Leverancier onmiddellijk opeisbaar. 

6.13 De vorderingen van SCHOUTEN op Leverancier, uit 

welken hoofde ook, zijn in ieder geval onmiddellijk en 

zonder dat enige ingebrekestelling of voorafgaande 

aanmaning vereist is, volledig opeisbaar in de volgende 

gevallen: 

• bij niet of niet tijdige nakoming door Leverancier van 
enige verplichting die voor hem voortvloeit uit enige 

met SCHOUTEN gesloten Overeenkomst; 

• indien Leverancier in staat van faillissement wordt 
verklaard, indien tegen hem een faillissementsaanvraag 

of surseance van betaling wordt ingediend of indien 

Leverancier surséance van betaling wordt verleend; 

• indien Leverancier een schuldsaneringsregeling 
aanvraagt of de schuldsaneringsregeling op hem van 

toepassing wordt verklaard, dan wel onder curatele 

wordt gesteld; 

• indien beslag wordt gelegd op zijn Goederen; 
• indien Leverancier overlijdt, in vereffening wordt 
gesteld of bekendmaakt zijn activiteiten te staken of te 

staken; of 

• als Leverancier zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk 

overdraagt, inclusief een bijdrage van zijn bedrijf aan 

een op te richten bedrijf of een bestaand bedrijf, of de 

zeggenschap over zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk 

overdraagt. 

6.14 In de gevallen genoemd in paragraaf 6.13 kan 

SCHOUTEN zonder ingebrekestelling of rechterlijke 

tussenkomst alle lopende Overeenkomsten tussen 

Leverancier en SCHOUTEN opschorten dan wel 

contante betaling door Leverancier vorderen, ook 

indien Partijen anders zijn overeengekomen, dan wel de 

Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk ontbinden en 

eventueel geleverde Zaken terugvorderen, zonder dat 
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SCHOUTEN tot enige schadevergoeding of garantie 

gehouden is, doch onverminderd de overige aan 

SCHOUTEN toekomende rechten, zoals het recht op 

schadevergoeding. 

6.15 Alle door SCHOUTEN gemaakte (reële) 

gerechtelijke en buitengerechtelijke (proces)kosten, 

voortvloeiende uit of verband houdende met het niet 

correct of niet tijdig nakomen van de verplichtingen van 

Leverancier, komen geheel voor rekening van 

Leverancier. 

6.16 De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet 

beperkt tot de geliquideerde proceskosten, maar 

komen geheel voor rekening van Leverancier indien 

laatstgenoemde niet of grotendeels in het ongelijk 

wordt gesteld. 

 

7.   Verpakkingsmaterialen, Grondstoffen en de  

uitvoering van de Diensten, 

7.1  De uitvoering van Diensten dient te geschieden op 

de wijze en op het tijdstip zoals vastgelegd in de 

Overeenkomst en in de daarin opgenomen 

Specificaties. 

7.2 Overschrijding van de door Leverancier gestelde 

benodigde tijd voor het uitvoeren van de Dienst(en) 

leidt ertoe dat Leverancier in verzuim is zonder dat 

enige ingebrekestelling vereist is. 

7.3  Leverancier mag derden alleen opdracht geven tot 

het verrichten van Diensten met voorafgaande 

schriftelijke toestemming van SCHOUTEN. 

7.4  De Leverancier is nimmer gerechtigd de uitvoering 

van de Diensten op te schorten of Zaken in strijd met de 

Overeenkomst onder zich te houden, noch zal 

Leverancier of een van zijn (onder)- aannemers of 

vertegenwoordigers een retentierecht uitoefenen.  

7.5   Met betrekking tot Diensten die betrekking hebben 

op het vervoer van Zaken, neemt Leverancier de 

verantwoordelijkheid van een vervoerder op zich in 

overeenstemming met de internationale conventie die 

van toepassing is op de betreffende vervoerswijze, zelfs 

indien uitsluitend binnenlands vervoer is 

overeengekomen.  

7.6 Leverancier zal er telkens voor zorgdragen dat 

Zaken die vervoert worden tegen reële waarde 

verzekerd zijn, in overeenstemming met art. 10 van 

deze Voorwaarden.  

7.7 Leverancier zorgt ervoor dat alle 

Verpakkingsmaterialen en Grondstoffen: 

(a) voldoen aan de door SCHOUTEN gestelde eisen,  

geschikt zijn voor het beoogde doel gezien de aard en 

houdbaarheid van de Producten en waar relevant 

voedselveilig zijn; en 

(b) voor wat betreft de Verpakkingsmaterialen; schoon 

en niet giftig zijn en de smaak, kleur of geur van de 

verpakte Producten niet beïnvloeden. 

7.8 In geval van wijziging van Verpakkingsinstructies, 

ontwerpen van Verpakkingsmaterialen, stopzetting van 

een Product en/of het gebruik van (een) daarbij 

behorende Grondstof(en) of bij beëindiging van deze 

Overeenkomst, zal Schouten de Leverancier 

compenseren voor de kostprijs van de aanwezige 

voorraad, tot het voorraadniveau dat door SCHOUTEN 

is aangegeven als die als maximaal aan te houden 

voorraadniveau, onder voorbehoud dat Leverancier 

Schouten in het bezit stelt van de inkoopfacturen van 

betreffende Verpakkingsmaterialen.  

7.9  Onder art 7.8 vallen niet de Verpakkingsmaterialen 

die zijn ingekocht door Leverancier met het recht om 

deze te retourneren naar haar leverancier indien niet 

gebruikt/verwerkt.  

7.10 Schouten zal voor de Verpakkingsmaterialen 

golfkarton en gedrukte film, ten minste 8 weken 

vantevoren Leverancier informeren over stopzetting of 

wijzigingen van het gebruik van deze 

Verpakkingsmaterialen.  

 

8.   Inspectie 

8.1 SCHOUTEN behoudt zich het recht voor om de 

geleverde of te leveren Zaken of Diensten aan 

SCHOUTEN tijdens de normale werkuren en na redelijke 

kennisgeving te inspecteren, controleren of testen, of 

om een derde partij een dergelijke inspectie, controle 

of test uit te laten voeren.   

8.2  Indien de gekeurde Zaken of uitgevoerde Diensten 

niet voldoen aan de keuringen of garanties in de zin van 

artikel 9 zijn de keuringskosten voor rekening van 

Leverancier. 

8.3 Met een voorafgaande kennisgeving van twee (2) 

dagen, of in onderling overleg, heeft SCHOUTEN het 

recht om te allen tijde de productie-, opslaglocatie en / 

of het terrein van Leverancier te betreden om: 

(a) Opslag- en verpakkingsfaciliteiten en de apparatuur 

die wordt gebruikt bij het verlenen van de Diensten te 

inspecteren; 

(b) Productie- en kwaliteitscontroleprocedures  te 

controleren; 

(c) Verpakkingsmaterialen en Producten te inspecteren 

en er monsters van te nemen; 

(d) Voorraadniveaus van Grondstoffen, 

Verpakkingsmaterialen of Producten te inspecteren.  

8.4 In geval van nood, waaronder een ernstig probleem 

met de Productkwaliteit waarvan SCHOUTEN reden 

heeft om aan te nemen dat deze veroorzaakt zouden 

kunnen worden tijdens de productie of 

verpakkingswerkzaamheden door Leverancier of in 

gebouwen die worden gebruikt door Leverancier of zijn 

onderaannemer, zal SCHOUTEN dergelijke toegang 

onmiddellijk verleend worden. 

8.5  SCHOUTEN wordt pas geacht Zaken en/of geleverde 

Diensten te hebben aanvaard nadat zij een redelijke 

termijn heeft gehad tot inspectie.  

8.6  SCHOUTEN behoudt het recht op afkeur gedurende 

14 dagen nadat een verborgen gebrek aan de Zaken of 

geleverde Diensten bekend is geworden. 

8.7 Bij afkeuring zal SCHOUTEN Leverancier op de 

hoogte stellen van de afkeuring. SCHOUTEN zal, waar 

de Producten zich ook ter wereld bevinden, met 

Leverancier overleggen om voor rekening en risico van 

Leverancier, de afgekeurde Zaken aan Leverancier te 

retourneren, te vernietigen, af te voeren of (te laten) 

opslaan,  

8.8  Indien de Zaken of geleverde Diensten geheel of 

gedeeltelijk worden afgekeurd door SCHOUTEN of een 

bevoegde autoriteit tijdens de productie of tijdens of na 

Levering, of indien anderszins wordt vastgesteld dat de 

Zaken of geleverde Diensten niet voldoen aan de 

relevante Specificaties of eisen, zijn artikel 5.13 en 5.14 

van deze algemene inkoopvoorwaarden 

overeenkomstig van toepassing.  

 

9.   Garantie 

9.1   Leverancier garandeert dat: 

(i) Zaken of geleverde Diensten volledig voldoen aan de 

Overeenkomst en eventuele door SCHOUTEN nader 

gestelde Specificaties of, indien daarover geen 

overeenkomsten zijn gesloten, in overeenstemming zijn 

met de product-technische Specificaties, eisen en van 

toepassing zijnde nationale of internationale normen 

zoals de Good Manufacturing Practice-principes 

 (ii) het de Specificaties van de Zaken, het 

fabricageproces, de productie- en opslaglocatie(s), de 

Grondstoffen, de componenten en de 

Verpakkingsmaterialen die worden gebruikt om de 

Zaken te vervaardigen of de Diensten te leveren, niet zal 

wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en niet 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

SCHOUTEN. 

(iii) Zaken of geleverde Diensten voldoen aan de 

hoogste kwaliteitsnormen, geschikt zijn voor het 

beoogde doel, nieuw zijn, geen gebreken vertonen en 

vrij zijn van rechten van derden; 

(iv) Zaken of geleverde Diensten voldoen aan alle eisen 

gesteld door of krachtens de wet, de toepasselijke 

regels van zelfregulering en eisen gesteld door 

SCHOUTEN (inclusief eisen op het gebied van kwaliteit, 

gezondheid, veiligheid, milieu en reclame) en voldoen 

aan alle de overheidsvoorschriften in het land van 

bestemming; 

(v) zij beschikt over voor opslag en productie vereiste 

vergunningen, licenties, toestemmingen, en alle extern 

geauditeerde accreditaties noodzakelijk voor de 

productie en/of verpakking van de bestellingen, 

inclusief een GFSI-erkend certificeringsprogramma dat 

(maar niet beperkt tot) HACCP-principes en alle andere 

certificeringen zoals vereist door SCHOUTEN omvat; 

(vi) Producten die door SCHOUTEN als biologisch 

Product worden besteld, volledig voldoen aan alle 

Europese en nationale wetgeving inzake de productie 

en etikettering van biologische Producten; 

(vii) Producten zijn vervaardigd zonder gebruik te 

maken van genetisch gemodificeerde organismen en 

dat er geen wettelijke verplichtingen bestaan om op 

het label te verwijzen naar dergelijke organismen.  

(viii) De  Zaken op een dergelijke wijze zijn verpakt dat 

zij beschermd zijn tegen externe krachten die schade 

kunnen toebrengen.  

(ix) Zaken compleet geleverd worden en vergezeld 

worden door de juiste en complete documentatie 

volgens de voor de transactie geldende eisen en de 

eventuele door SCHOUTEN extra gestelde eisen.  

(x) Producten en gebruikte ingrediënten tot 

eigendomsovergang naar SCHOUTEN te allen tijde 

volledig traceerbaar zijn, en voorzien zijn van de juiste 

documentatie. 

(xi) zij SCHOUTEN onmiddellijk op de hoogte zal stellen 

zodra zij kennis neemt van gezondheids- en 

veiligheidsrisico’s of problemen die zich voordoen 
m.b.t. de te leveren Diensten of de te produceren 

Producten.  

9.2 Indien blijkt dat - ongeacht de resultaten van 

eventuele voorafgaande keuringen - geleverde Zaken of 

Diensten niet voldoen aan het gestelde in paragraaf 9.1, 

zal Leverancier op eigen kosten en op eerste verzoek 

van SCHOUTEN de Zaken/uitgevoerde Diensten 

herstellen / repareren en / of vervangen, of het 

ontbrekende leveren, tenzij SCHOUTEN er de voorkeur 

aan geeft de Overeenkomst te beëindigen in 

overeenstemming met Clausule 14 van deze 

inkoopvoorwaarden en onverminderd enige overige 

rechten van SCHOUTEN die voortvloeien uit een 

tekortkoming van Leverancier (waaronder het recht op 

schadevergoeding). Eventuele hieraan verbonden 

kosten (inclusief kosten van reparatie en/of  

demontage) komen voor rekening van Leverancier. 

9.3 In gevallen waarin redelijkerwijs na overleg met 

Leverancier dient te worden aangenomen dat 

Leverancier niet aan zijn garantieverplichtingen zal 

voldoen, is SCHOUTEN gerechtigd om voor rekening van 

Leverancier herstel of vervanging zelf uit te voeren of 

door derden te laten doen zonder dat Leverancier 

wordt ontslagen van zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst. 
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10.   Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering 

10.1  Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die 

door SCHOUTEN en eventuele volgende kopers of 

gebruikers geleden wordt, waaronder - eventueel - de 

consument van de geleverde Zaken of Diensten door 

een tekortkoming van Leverancier of door Leverancier 

ingeschakelde derden in de nakoming van 

verplichtingen. Leverancier is aansprakelijk voor zowel 

directe als indirecte schade. 

10.2 Leverancier vrijwaart SCHOUTEN van alle claims, 

aansprakelijkheden, kosten, verliezen, schade en 

uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot enige directe, 

indirecte of gevolgschade, gederfde winst, 

reputatieschade en alle boetes en juridische en andere 

professionele vergoedingen en onkosten berekend op 

basis van volledige schadeloosstelling) toegekend 

tegen, of geleden, betaald of opgelopen door 

SCHOUTEN of haar werknemers, vertegenwoordigers of 

onderaannemers als gevolg van of in verband met: 

(a) enig defect aan een Zaak of geleverde Dienst, voor 

zover het defect te wijten is aan het handelen of nalaten 

van Leverancier, zijn werknemers, vertegenwoordigers 

of onderaannemers; en/of 

(b) enige storing of vertraging in de uitvoering van de 

Diensten door Leverancier, zijn werknemers, 

vertegenwoordigers of onderaannemers; en / of 

(c) een claim van een klant of een andere derde partij 

wegens overlijden, persoonlijk letsel of schade aan 

eigendommen die voortvloeien uit of verband houden 

met de Levering door Leverancier van de 

Producten/Zaken of de Diensten, voor zover een 

dergelijke claim voortkomt uit de schending, nalatige 

uitvoering of het niet of vertraagd uitvoeren van deze 

Overeenkomst door Leverancier, zijn werknemers, 

vertegenwoordigers of onderaannemers. 

10.3  SCHOUTEN is niet aansprakelijk voor enige schade 

aan de zijde van Leverancier, tenzij de schade is 

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 

SCHOUTEN zelf. 

10.4  Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en 

voor een periode van 1 (één) jaar daarna zal 

Leverancier, bij een gerenommeerde 

verzekeringsmaatschappij de volgende verzekeringen 

afsluiten:  

(a) productaansprakelijkheidsverzekering voor een 

bedrag van niet minder dan € 10.000.000 (tien miljoen 
euro) in totaal per jaar; 

(b) een verzekering voor het terugroepen van 

producten voor een bedrag van niet minder dan € 
10.000.000 (tien miljoen euro); en 

(c) voor zover van toepassing: een opslagverzekering, 

cross-docking(overslag)-verzekering en/of 

transportverzekering, elk voor een bedrag van niet 

minder dan € 5.000.000 (vijf miljoen euro); 
10.5 Leverancier zal, op verzoek van SCHOUTEN 

verzekeringscertifica(a)t(en) overleggen met de details 

van de dekking en de factu(u)r(en) voor de premie(s) 

van het lopende jaar. 

10.6 SCHOUTEN kan en mag doorlopend de 

toereikendheid en geschiktheid van de 

verzekeringsdekking van Leverancier beoordelen voor 

het doel van de Overeenkomst. 

10.7  De bepalingen van deze clausule blijven van kracht 

na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de 

oorzaak. 

 

11.   Informatieplicht 

11.1 Indien enig gebrek aan de Zaken of geleverde 

Diensten bekend wordt bij één van de Partijen, is de 

Partij verplicht de andere partij hiervan onmiddellijk op 

de hoogte te stellen onder vermelding van: 

a. het soort defect; 

b. de betrokken goederen; 

c. alle andere relevante informatie. 

11.2 Partijen zullen dan in onderling overleg de in de 

omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. 

De te nemen maatregelen kunnen zijn: stopzetting  van 

Leveringen, stopzetting van de productie van Zaken of 

Levering van Diensten, blokkering van voorraden (al dan 

niet bij klanten of SCHOUTEN) of een terugroepactie.  

SCHOUTEN heeft het recht om te beslissen of en zo ja, 

welke van de bovengenoemde maatregelen zullen 

worden genomen en hoe de uitvoering daarvan zal 

plaatsvinden.  

11.3 Leverancier draagt alle kosten van de maatregelen, 

onverminderd de verplichtingen van Leverancier 

ingevolge de artikelen 9 en 10, behalve wanneer het 

gebrek is veroorzaakt door SCHOUTEN. 

11.4 Leverancier is verplicht alle informatie met 

betrekking tot maatregelen op grond van artikel 11 

vertrouwelijk te behandelen en niet ter beschikking van 

derden te stellen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van SCHOUTEN. Het niet nakomen van 

deze verplichting leidt tot een onmiddellijk opeisbare 

boete van € 25.000, - per overtreding. 

 

12.   Intellectuele eigendom en geheimhouding 

12.1 Leverancier verleent SCHOUTEN een 

onherroepelijk en overdraagbaar recht om alle 

intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 

door Leverancier geleverde Zaken of Diensten te 

gebruiken. Dit gebruiksrecht omvat de rechten om dit 

gebruiksrecht te verlenen aan (mogelijke) kopers of 

andere derden met wie SCHOUTEN een relatie heeft in 

het kader van de bedrijfsvoering. 

12.2 Leverancier garandeert dat het gebruik (inclusief 

wederverkoop) van de door Leverancier geleverde 

Zaken of verrichte Diensten geen inbreuk maakt op 

intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van 

derden en vrijwaart SCHOUTEN voor alle aanspraken 

van derden die voortvloeien uit enige inbreuk op deze 

rechten.  

12.3  Voor zover SCHOUTEN aan Leverancier enig 

middel ter beschikking stelt waarvan SCHOUTEN een 

intellectueel eigendomsrecht bezit, erkent Leverancier 

dat SCHOUTEN te allen tijde eigenaar is en zal blijven en 

dat Leverancier geen intellectuele eigendomsrechten of 

aanspraken verkrijgt. Leverancier zal alle in dit lid 

bedoelde middelen voor eigen risico en kosten beheren 

en in goede staat houden. Leverancier zal de middelen 

niet gebruiken of laten gebruiken door derden, tenzij 

Leverancier hiervoor schriftelijk toestemming heeft 

gekregen van SCHOUTEN. Artikel 14 is mutatis mutandis 

van toepassing op elk middel bedoeld in dit artikel. 

12.4 Indien Leverancier in het kader van de 

Overeenkomst Zaken of Diensten voor SCHOUTEN 

ontwikkelt, komen alle intellectuele eigendomsrechten 

die uit deze ontwikkeling voortvloeien uitsluitend toe 

aan SCHOUTEN. Een eventuele vergoeding hiervoor 

wordt geacht in de overeengekomen prijs van de Zaken 

of geleverde Diensten te zijn inbegrepen. Voor zover 

nodig zal Leverancier alle medewerking verlenen bij het 

creëren of overdragen van dergelijke rechten aan 

SCHOUTEN. 

12.5 Leverancier zal niet zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van SCHOUTEN de 

etikettering of verpakking van de Producten waarop de 

handelsmerken zijn afgebeeld wijzigen of aanvullen; 

12.6 Leverancier zal geen verwijzingen naar  

(handelsmerken van) SCHOUTEN, of enige andere naam 

die op de Producten of hun verpakking of etikettering 

wordt weergegeven, wijzigen, beschadigen, 

verwijderen; of in sub licentie geven. 

12.7  Leverancier zal alle informatie afkomstig van 

SCHOUTEN of bekend geworden als resultaat van de 

relatie tussen Leverancier en SCHOUTEN, inzake 

technische of commerciële knowhow, 

handelsgeheimen, Specificaties, uitvindingen, 

processen of initiatieven als vertrouwelijke informatie 

beschouwen en behandelen en deze alleen aan zijn 

werknemers,  vertegenwoordigers en onderaannemers 

bekend maken op een “need-to-know-basis” en op 
verzoek onmiddellijk aan SCHOUTEN retourneren. 

12.8 Leverancier zal ervoor zorgen dat al zijn  

werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers 

zijn onderworpen aan geheimhoudingsverplichtingen 

m.b.t. de vertrouwelijke informatie.  

12.9 Vertrouwelijke informatie mag niet worden 

onthuld, direct of indirect, aan een derde partij, en op 

geen enkele drager worden gereproduceerd, 

gekopieerd, gedupliceerd, geheel of gedeeltelijk 

gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van SCHOUTEN; 

12.10 Leverancier zal Verordening (EU) 2016/679 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming) altijd 

strikt naleven en zal SCHOUTEN onmiddellijk 

informeren bij een overtreding.                 

12.11 De in dit artikel vermelde verplichtingen gelden 

tot en met 10 jaar na de looptijd van de Overeenkomst.   

 

13.   Overmacht 

13.1 Indien Leverancier van mening is dat zij de 

verplichtingen uit een Overeenkomst niet kan nakomen 

wegens overmacht, informeert zij SCHOUTEN 

onmiddellijk en voorziet SCHOUTEN tevens van alle van 

belang zijnde informatie omtrent het beroep op 

overmacht.  

13.2 Onder overmacht aan de zijde van Leverancier 

wordt in geen geval verstaan: personeelstekort, 

algemene of  lokale stakingen, pandemieën, niet-

nakoming door enige door Leverancier ingeschakelde 

derde, transportproblemen aan de zijde van 

Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden, 

tekortkoming van apparatuur, liquiditeits- of 

solvabiliteitsproblemen bij Leverancier of 

overheidsmaatregelen die Leverancier treffen. 

13.3  Indien een overmachtssituatie langer dan veertien 

(14) dagen duurt, heeft SCHOUTEN het recht de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder 

rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving 

te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot 

schadevergoeding.  

 

14.   Beëindiging, bescherming goodwill SCHOUTEN 

14.1 SCHOUTEN is gerechtigd de uitvoering van enige 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of 

een Overeenkomst zonder voorafgaande 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met 

onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden, 

zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn in 

het geval: 

(I) Leverancier een of meer verplichtingen uit de 

Overeenkomst of daarmee verband houdende 

overeenkomsten niet nakomt;  

(II) Leverancier de betaling van haar schulden opschort 

of dreigt op te schorten of niet in staat is haar schulden 

op de vervaldag te betalen 

(III) Leverancier insolvent is of dreigt te worden,  

(IV) Er een curator of bewindvoerder of soortgelijke 

functionaris wordt aangesteld met betrekking tot het 

geheel of een gedeelte van Leveranciers activa of 

bedrijf 



Algemene Inkoopvoorwaarden Schouten Europe B.V. versie 20210927 

 

 

(V) Leverancier de uitoefening van haar bedrijf of een 

substantieel onderdeel daarvan schorst of staakt, dan 

wel dreigt op te schorten of te staken.  

(VI) dat, naar de mening van SCHOUTEN, belangrijke 

wijzigingen worden aangebracht in de directe of 

indirecte eigendoms- of controleverhoudingen bij het 

bedrijf van Leverancier, of als het bedrijf van 

Leverancier wordt beëindigd of verkocht. 

(VII) SCHOUTEN reden heeft aan te nemen dat 

Leverancier Product(en) verpakt onder een ander 

handelsmerk dan zoals overeengekomen 

(VIII) SCHOUTEN reden heeft om aan te nemen dat 

Leverancier aan haar geleverde Grondstof(fen) gebruikt 

voor ander gebruik dan de overeengekomen 

Producten. 

14.2 In geval van opzegging of ontbinding kan 

SCHOUTEN in geen geval tot enige schadevergoeding 

gehouden worden. Leverancier is verplicht SCHOUTEN 

te vrijwaren voor aanspraken van derden door of in 

verband met beëindiging of ontbinding van de 

Overeenkomst. 

14.3 Bij beëindiging van een Overeenkomst tussen 

Leverancier en SCHOUTEN zullen opgebouwde rechten 

en (duur)verplichtingen van Partijen, zoals b.v. de 

bepalingen omtrent garanties en geheimhouding, 

volledig van kracht blijven. 

14.4  Leverancier zal bij beëindiging en voor zover van 

toepassing, op een door SCHOUTEN aangegeven datum 

alle Grondstof(fen), Producten en/of 

Verpakkingsmaterialen of Zaken beschikbaar stellen 

voor afhaling door SCHOUTEN. 

14.5  Ter bescherming van de goodwill van SCHOUTEN 

zal Leverancier gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst en gedurende een periode van vijf (5) 

jaar na beëindiging, ongeacht de reden van beëindiging, 

direct of indirect, geen Producten leveren aan klanten 

en/of relaties van SCHOUTEN die gedurende de 

Overeenkomst een van de Producten heeft gekocht of 

een product dat identiek of vergelijkbaar is met de 

Producten, of welke concurreert met dergelijke 

Producten. 

14.6  Ieder overtreding van art 14.5 leidt tot een voor 

SCHOUTEN direct bij Leverancier opeisbare eenmalige 

boete van € 25.000,- en een boete van € 10.000,- voor 

elke dag dat deze overtreding voortduurt.   

SCHOUTEN behoudt naast het recht op ontvangst van 

deze boetes tevens het recht op een volledige 

schadevergoeding van zowel de directe als indirecte 

schade als gevolg van het verkopen/aanbieden van 

Producten en/of Diensten aan haar klanten.    

14.7  Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, en 

gedurende een periode van 3 (drie) jaar na de 

beëindiging ervan, zal Leverancier noch direct, noch 

indirect via een andere persoon of entiteit, een 

medewerker van SCHOUTEN uitnodigen, verleiden, 

overtuigen of stimuleren om: 

(a) zijn of haar dienstverband bij SCHOUTEN te 

beëindigen of niet te vernieuwen, 

b) in dienst te treden bij Leverancier of enige andere 

partij.  

 

15.    Non-exclusiviteit 

Geen enkele overeenkomst tussen SCHOUTEN en 

Leverancier(s) wordt gesloten op basis van een  

exclusief recht tot Levering van Zaken, Producten of 

diensten door Leverancier aan SCHOUTEN. SCHOUTEN 

behoudt het recht om de Zaken, Producten en Diensten 

elders in te kopen of af te nemen, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen tussen Partijen. 

 

 

16.   Overdracht van rechten en verplichtingen 

16.1 Leverancier zal geen van zijn rechten en 

verplichtingen die voortvloeien uit een Overeenkomst 

overdragen (waaronder vallen toewijzen, uitbesteden, 

cederen,  belasten of verhypothekeren) aan een derde, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

SCHOUTEN.  

16.2 SCHOUTEN heeft het recht om al of een gedeelte 

van haar rechten en verplichtingen uit een 

Overeenkomst overdragen aan een derde, aan welke 

overdracht Leverancier hierbij bij voorbaat medewerking 

verleent. 

 

17.   Toepasselijk recht en geschillen 

17.1  Alle Overeenkomsten, aanbiedingen, 

onderhandelingen en precontractuele verhoudingen 

tussen SCHOUTEN en Leverancier worden uitsluitend 

beheerst en geïnterpreteerd door Nederlands recht met 

uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 

(CISG) uit 1980. 

17.2   Partijen komen overeen dat het toepasselijke recht 

ook Richtlijn (EU) 2016/943 (‘EU-richtlijn inzake 

handelsgeheimen’) omvat alsof deze richtlijn volledig in 

de Nederlandse wetgeving is omgezet. 

17.3  De Rechtbank te Rotterdam, Nederland, is bevoegd 

voor alle geschillen die tussen SCHOUTEN en Leverancier 

ontstaan, niettegenstaande het recht van een partij om 

in beroep te gaan. 

17.4 Als alternatief kunnen geschillen die tussen 

SCHOUTEN en Leverancier ontstaan, op verzoek van 

SCHOUTEN worden beslecht in overeenstemming met 

het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage 

Instituut. De plaats van arbitrage is Rotterdam, 

Nederland, of een andere plaats indien overeengekomen 

tussen SCHOUTEN en Leverancier. 


