ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NEDERLAND B.V.
Alle goederen en diensten die op welk moment dan ook door Coca-Cola
Europacific Partners of de Koper aangekocht worden, worden aangekocht in
overeenstemming met de huidige Voorwaarden, tenzij CCEP contractuele documenten
(andere dan een Aankooporder of Bijzondere Voorwaarden) zou opmaken,
waarmee beide partijen schriftelijk zouden instemmen. In dat geval zullen deze
laatste documenten van toepassing zijn in plaats van onderhavige Voorwaarden.
Voor zover bij wet is toegestaan, worden alle overige bepalingen en voorwaarden
uitgesloten, tenzij CCEP schriftelijk akkoord gaat met een andere regeling. Voor
alle duidelijkheid: CCEP stemt er niet mee in om contracten af te sluiten op basis
van bepalingen en voorwaarden die opgenomen zijn in welke documentatie dan
ook die op welk moment dan ook aan de CCEP overhandigd wordt, ongeacht of
deze bepalingen en voorwaarden nu al dan niet bepalen dat zij prevaleren ten
opzichte van huidige Voorwaarden of deze vervangen. Alle bepalingen en
voorwaarden die niet in dit document opgenomen zijn of waarmee CCEP niet
schriftelijk ingestemd heeft, zijn niet van toepassing.
1. DEFINITIE EN INTERPRETATIE
1.1 De volgende woorden en uitdrukkingen zullen onderstaande betekenis hebben
in deze Voorwaarden, tenzij uit de context anders blijkt:
a) 'Voorwaarden' verwijst naar deze Algemene Inkoopvoorwaarden in combinatie
met Bijzondere Voorwaarden en een Aankooporder of andere bepalingen zoals
deze van tijd tot tijd tussen de CCEP en zijn leverancier overeengekomen
worden.
b) ‘Storingstijd’ betekent een periode (of combinatie van periodes) gedurende
welke een productielijn niet geëxploiteerd of maar in beperkte mate ingezet kan
worden.
c) 'Storingstijd-uur equivalent' doelt op een bedrag per uur dat berekend wordt
onder verwijzing naar de gemiddelde efficiëntie en het gemiddelde
belastingpercentage van de productielijnen van de CCEP, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd (verhoudingsgewijs verminderd met een gepast percentage, wanneer
de volledige capaciteit van de productielijn niet benut kan worden).
d) 'Goederen' verwijst naar de goederen die door een leverancier bezorgd worden
aan, voor of namens CCEP, samen met alle goederen die door de leverancier
geleverd zouden worden aan, voor of namens CCEP in het kader van Diensten
die de leverancier aan CCEP zou verstrekken.
e) 'Aankooporder' betekent een bestelbon voor Goederen of Diensten die door
CCEP aan een leverancier verzonden worden of eender welke andere
schriftelijke overeenkomst betreffende de levering van Goederen of Diensten
door de leverancier aan de CCEP en omvat alle overige documenten waarnaar
in de Aankooporder verwezen wordt.
f) 'Diensten' verwijst naar de handelingen, diensten en resultaten van diensten die
door een leverancier verstrekt worden aan, voor of namens CCEP, samen met
alle Diensten die door de leverancier geleverd worden aan, voor of namens de
CCEP in het kader van Goederen die de leverancier aan CCEP levert.
g) 'Bijzondere Voorwaarden' doelt op bijkomende voorwaarden die CCEP en de
leverancier overeengekomen zouden zijn voor wat betreft de levering van
Goederen en/of Diensten door de leverancier, met inbegrip van welke andere
documenten dan ook waarnaar in dergelijke Bijzondere Voorwaarden
verwezen wordt.
h) ‘The Coca-Cola Company’ omvat alle bedrijven of business units die deel
uitmaken van The Coca-Cola Company groep.
i) ‘CCEP’ of ‘Koper’ verwijst naar een onderneming of business unit binnen de
Coca-Cola Europacific Partners groep, met inbegrip van o.a. Coca-Cola
Europacific Partners plc, Coca-Cola Europacific Partners Great Britain
Limited, Coca-Cola Europacific Partners Services Europe Limited, Coca-Cola
Europacific Partners Belgium bvba, Coca-Cola Europacific Partners Services
bvba, Coca-Cola Europacific Partners Nederland B.V., Coca-Cola Europacific
Partners Luxembourg SARL, Coca-Cola Europacific Partners Sverige AB,
Coca-Cola Europacific Partners Norge AS, Coca-Cola Europacific Partners
France SAS, Coca-Cola Production SAS, Coca-Cola Europacific Partners
Deutschland GmbH, Coca-Cola Europacific Partners Ísland ehf., Coca-Cola
Europacific Partners Iberia S.L.U., Compañia Norteña de Bebidas
Gaseosas Norbega,
S.A.U en Coca-Cola Europacific Partners Services Bulgaria EOOD, alsook
elke moeder en-of dochteronderneming van voormelde bedrijven of van hun
respectievelijke moederonderneming zoals deze van tijd tot tijd bestaan.
j) 'U' en 'uw' doelt op de leverancier die in de Bijzondere Voorwaarden, een
Aankooporder of andere contractuele documentatie vermeld wordt, die door
CCEP aan een leverancier overhandigd wordt.
1.2 De titels bij de Voorwaarden zijn louter bedoeld ter informatie en hebben geen
invloed op de interpretatie ervan.
2. AANVAARDING
2.1 De opstelling van een Aankooporder of Bijzondere Voorwaarden door CCEP
geldt als een door CCEP geformuleerd aanbod om de Goederen en/of Diensten
aan te kopen op basis van de bepalingen geformuleerd in de Voorwaarden.
2.2 Elke aanvaarding door u van een Aankooporder of van de Bijzondere
Voorwaarden of welke door u geheel of gedeeltelijke verrichte uitvoering van
een Aankooporder dan ook, impliceert dat u met de Voorwaarden akkoord gaat.
2.3 U zal alle redelijke wijzigingen aan de Aankooporder die u door CCEP
schriftelijk zijn meegedeeld, uitvoeren. Tenzij u CCEP schriftelijk om
goedkeuring verzocht en ontvangen heeft in verband met welke hieruit

voortvloeiende wijzigingen op het vlak van prijs, leveringstermijn of andere
voorwaarden dan ook, zullen alle redelijke wijzigingen uitgevoerd worden
tegen dezelfde prijs, dezelfde leveringstermijn of dezelfde voorwaarden als
vermeld in de initiële Aankooporder.
3. KWALITEIT VAN DE GOEDEREN
3.1 Alle Goederen moeten van een tevredenstellende kwaliteit zijn en dienen te
voldoen aan al de door de CCEP bepaalde vereisten. Dit omvat alle (door de
CCEP of door The Coca-Cola Company) vermelde specificaties of vereisten
inzake hoeveelheid, kwaliteit, datum en tijdstip van levering, normen of
beschrijvingen evenals de vereisten vervat in welke overeenkomst dan ook die
u met The Coca-Cola Company gesloten heeft en die u toelaat om CCEP te
bevoorraden. Alle Goederen dienen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze
geleverd worden of waarvoor ze doorgaans gebruikt worden. De Goederen
dienen ook vrij te zijn van ontwerp-, materiaal- en productiefouten. U zal CCEP
onmiddellijk informeren over elk eventueel potentieel gevaar of risico waarvan
u weet zou hebben of waarvan u denkt dat het zich zou kunnen voordoen in
verband met het vervoer, de hantering, de productie, de distributie of het
gebruik van de Goederen.
3.2 Afgezien van andere rechten waarover CCEP nog zou beschikken, staat het
CCEP vrij om, binnen een redelijke tijdspanne na de levering, Goederen te
weigeren en op uw kosten aan u te retourneren, indien die niet volledig zouden
voldoen aan de vermelde specificaties of de gestelde eisen inzake hoeveelheid,
kwaliteit, datum en tijdstip van levering, normen of beschrijvingen vermeld in
een Aankooporder, de Bijzondere Voorwaarden of op welk ander document
dan ook of die niet geschikt zouden blijken voor het doel waarvoor ze besteld
worden of waarvoor ze doorgaans gebruikt worden. Voor alle duidelijkheid: de
betaling van een schadevergoeding zal geenszins afbreuk doen aan welk ander
rechtsmiddel dan ook waarop CCEP zich krachtens de Voorwaarden kan
beroepen.
4. KWALITEIT VAN DE DIENSTEN
4.1 Alle Diensten moeten toegewijd en plichtsgetrouw verstrekt worden volgens
de best mogelijke normen en dienen volledig te voldoen aan alle door CCEP
gestelde eisen. Dit omvat alle (door CCEP of door The Coca-Cola Company)
vermelde specificaties of vereisten inzake normen, beschrijvingen of datum en
tijdstip van levering evenals de vereisten van eender welke overeenkomst die u
met The Coca-Cola Company gesloten zou hebben en die u toelaat om CCEP
te bevoorraden. U dient CCEP onmiddellijk informeren over elk eventueel
potentieel gevaar waarvan u weet zou hebben of waarvan u denkt dat het zich
zou kunnen voordoen in verband met de levering van de Diensten.
4.2 U zult voor alle arbeidskrachten, hulpmiddelen, uitrusting en materialen
zorgen, die nodig zijn voor de verstrekking van de Diensten. Mochten de
Diensten geleverd worden op de site van CCEP, dan stemt u ermee in om de
locatie proper en netjes achter te laten na de voltooiing van uw werk.
4.3 U zal erop toezien dat alle personeelsleden die de Diensten op eender welk
moment verstrekken ('Personeel'), hiertoe naar behoren opgeleid zullen zijn en
over de nodige vaardigheden, ervaring en kwalificaties zullen beschikken om
de Diensten te leveren. U stemt ermee in dat CCEP zich het recht voorbehoudt
om Personeelsleden de toegang tot een vestiging van de CCEP te weigeren of
uit een dergelijke vestiging te verwijderen. Mocht u daarom verzocht worden,
zult u alle door CCEP gevraagde Personeelsleden uit de ploeg verwijderen, die
met de verstrekking van de Diensten belast zal worden.
4.4 CCEP heeft het recht om de betaling te weigeren van Diensten die niet voldoen
aan de door CCEP gestelde eisen, met inbegrip van welke vermelde
specificaties of vereisten inzake normen, beschrijvingen of datum en tijdstip
van levering dan ook.
5. SCHADELOOSSTELLING
5.1 U bent aansprakelijk voor en zal CCEP volledig vergoeden voor en CCEP
vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, kosten, claims, uitgaven
(met inbegrip van gerechtskosten) en vorderingen ingediend lastens en/of
geleden door CCEP verband houdende met en/of voortvloeiende uit:
- een tekortkoming uwerzijds met betrekking tot de naleving van de
Voorwaarden, een gebrek in de Goederen of een fout bij de levering van de
Diensten; en
- het overlijden of het lichamelijke letsel dat een van uw personeelsleden,
agenten of onderaannemers zou oplopen in het kader van de verstrekking van
de Goederen of Diensten.
5.2 De enige uitzonderingen hierop zijn schade, verlies of lichamelijk letsel als
gevolg van een opzettelijke handeling of nalatigheid van CCEP of een zware
fout in hoofde van CCEP of van een erkend agent van CCEP.
6. LEVERING EN UITVOERING
6.1 U verbindt zich ertoe in om de Goederen of Diensten op tijd aan CCEP te
leveren in overeenstemming met de Aankooporder, de Bijzondere
Voorwaarden of al hetgeen CCEP u van tijd tot tijd redelijkerwijze schriftelijk
meedeelt, en u stemt ermee in dat alle tijdstippen en leveringstermijnen die in
deze Voorwaarden vermeld worden of die u door de CCEP meegedeeld worden
voor de levering van de Goederen of de verstrekking van de Diensten, van
wezenlijk belang, essentieel zijn.

6.2 CCEP heeft het recht om de bestelde Goederen bij productie, verwerking of
opslag te inspecteren.
6.3 Als CCEP gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u niet in staat zal zijn
om de Voorwaarden na te leven, kan CCEP bijkomende garanties van u vragen.
6.4 CCEP behoudt zich het recht voor om, na redelijke kennisgeving, de
leveringstermijn van de Goederen of het tijdstip van verstrekking van de
Diensten aan te passen. Er zullen CCEP geen kosten aangerekend worden naar
aanleiding van een dergelijke wijziging, tenzij CCEP daar schriftelijk mee
ingestemd heeft.
6.5 De Goederen of Diensten kunnen alleen vóór de overeengekomen
leveringsdatum geleverd worden, indien CCEP daar vooraf schriftelijk mee
ingestemd heeft. Een dergelijke overeengekomen vroegtijdige levering zal
geen afbreuk doen aan de overeengekomen betalingstermijnen.
6.6 U verbindt zich ertoe om CCEP onmiddellijk in te lichten, ingeval de levering
van de Goederen vertraging zal oplopen of ingeval het tijdstip waarop de
Diensten verstrekt zullen worden, verlaat wordt, met vermelding van 8d.e1
geschatte respectievelijke vertraging.
6.7 Het staat CCEP vrij om welke door hem geplaatste Aankooporder voor
Goederen of Diensten dan ook te annuleren, mochten deze niet geleverd of
verstrekt worden tegen de datum en het tijdstip die in het Aankooporder
gespecificeerd worden zonder dat CCEP hiervoor aansprakelijk gesteld kan
worden. CCEP verbindt er zich wel toe om in een dergelijke situatie de prijs te
betalen voor de reeds geleverde Goederen of Diensten die met het
Aankooporder stroken. Dit recht op annulering komt bovenop de eventuele
andere rechten waarop CCEP zich kan beroepen.
6.8 Tenzij CCEP ter zake schriftelijk met iets anders ingestemd zou hebben, zal u
de Goederen op uw kosten naar het leveringsadres vervoeren dat vermeld wordt
in het Aankooporder of in de Bijzondere Voorwaarden. Alle Goederen en alle
verpakkingen die de Goederen bevatten, moeten duidelijk het ordernummer
van CCEP vermelden, alsook de nodige details bevatten over de inhoud ervan
(met inbegrip van hoeveelheid en beschrijving), uw naam en alle overige
informatie waarom CCEP verzocht zou hebben of die bij wet vermeld dient te
worden, waaronder toepasselijke traceerbaarheidsverplichtingen. Verder
moeten Goederen ook voldoen aan de respectieve labelingsinstructies en
identificatie-eisen die in het Aankooporder vermeld worden of die CCEP u op
een andere manier meegedeeld zou hebben.
6.9 Ingeval ongeacht welke niet-nakoming door u van uw verplichtingen krachtens
de Voorwaarden direct of indirect Storingstijd tot gevolg hebben voor CCEP,
dan is CCEP gerechtigd om een schadevergoeding in rekening te brengen ten
belope van het relevante Storingstijd-uur equivalent voor elk uur of deel van
een uur Storingstijd dat deze niet-nakoming veroorzaakt en de partijen komen
hierbij overeen dat het hierbij om een waarachtige voorafgaande raming van de
werkelijk schade geleden door CCEP betreft en geenszins om een sanctie. Voor
alle duidelijkheid: de betaling van een dergelijke schadevergoeding doet
geenszins afbreuk aan eender welk ander rechtsmiddel waarop CCEP zich
krachtens de Voorwaarden kan beroepen.
6.10 CCEP heeft het recht hebben om de door u geleverde Goederen van tijd tot tijd
aan leveringsaudits te onderwerpen. Deze audits zullen in alle redelijkheid
uitgevoerd worden en u zal er ook redelijkerwijs op voorhand van in kennis
gesteld worden, zodat u deze eventueel kunt bijwonen, mocht u dat willen. De
audit zelf zal op de volgende manier uitgevoerd worden:
- CCEP zal de respectieve levering in quarantaine plaatsen en u zult in kennis
gesteld worden van het tijdstip en de datum waarop de audit zal plaatsvinden.
Eenmaal het tijdstip in kwestie is aangebroken, zal de zending geopend en
gecontroleerd worden qua hoeveelheid en kwaliteit ten opzichte van de
Specificatie, de Voorwaarden en eender welke andere afspraken die er tussen
de CCEP en u gemaakt zouden zijn (de 'Leveringscriteria').
- Als u de audit bijwoont, zullen de resultaten van de audit en het
tekortkomingspercentage met betrekking tot de geleverde Goederen - d.w.z.
het percentage qua aantal geleverde Goederen dat niet aan de
Leveringscriteria voldeed ('Tekortkomingspercentage') - u (voor zover van
toepassing) onmiddellijk meegedeeld worden. Het hiervan opgemaakte
verslag zal zowel door CCEP als door u ondertekend worden.
- Als u de audit niet bijwoont, zal CCEP u op de hoogte brengen van de
resultaten van de audit, met inbegrip van het Tekortkomingspercentage (voor
zover van toepassing). De gerapporteerde resultaten van de audit zullen als
door u aanvaard beschouwd worden.
- Als de geleverde Goederen over een tijdspanne van drie maanden twee keer
niet voldoen aan de Leveringscriteria, dan zal CCEP u in kennis stellen van
het gemiddelde Tekortkomingspercentage bij de audits die er tijdens deze
periode van drie maanden verricht werden. CCEP heeft het recht hebben om
ofwel een bedrag berekend onder verwijzing naar datzelfde gemiddelde
percentage in mindering te brengen van alle bedragen die door u gefactureerd
werden in de loop van de drie maanden voorafgaand aan de laatste audit,
ofwel om u datzelfde bedrag zelf te factureren. Het gemiddelde
Tekortkomingspercentage wordt berekend door het totaal van alle
Tekortkomingspercentages die er in de loop van de relevante periode van
drie maanden opgetekend werden, te delen door het aantal audits dat er in
diezelfde periode uitgevoerd werden.
7. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO AAN CCEP
7.1 De eigendomsrechten en risico’s met betrekking tot de Goederen zullen pas
overgaan op CCEP bij levering ervan aan CCEP op het leveringsadres dat in
het Aankooporder of de Bijzondere Voorwaarden vermeld wordt en na
schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de levering door CCEP. Zolang
u eigenaar blijft van de Goederen, zal u deze op gepaste wijze verzekeren bij

een verzekeraar met een goede naam en erkent u dat er geen betaling door
CCEP verschuldigd zal zijn in het geval van en ten belope van eender welke
verzekeringsclaim met betrekking tot de Goederen. Na deze periode zal CCEP
eigenaar worden van en verantwoordelijk zijn voor de Goederen, ongeacht of
er nu al dan niet een betaling aan u verricht werd. Dit heeft geen gevolgen voor
het recht van CCEP om de Goederen te weigeren.
7.2 Als CCEP een voorafgaande betaling verricht met betrekking tot bepaalde
Goederen, dan verkrijgt CCEP de eigendom van voormelde Goederen zodra de
desbetreffende betaling verricht is. Voor de goede orde: u blijft alsdan het risico
met betrekking tot de Goederen dragen en dient de Goederen bij een
verzekeraar met een goede naam verder te verzekeren, totdat ze door u geleverd
zijn aan CCEP op het leveringsadres dat in het Aankooporder vermeld is en
CCEP de ontvangst ervan schriftelijk bevestigd heeft.
8.

PRIJS EN VERREKENING
Zodra een door CCEP geplaatste Aankooporder of door CCEP verzonden
Bijzondere Voorwaarden door u aanvaard zijn, zal er geen prijsverhoging met
betrekking tot de Goederen of Diensten meer doorgevoerd kunnen worden als
gevolg van gestegen materiaal- of loonkosten of omwille van welke andere
reden dan ook, tenzij CCEP hiermee schriftelijk ingestemd heeft.
8.2 CCEP behoudt zich het recht voor om eender welk door u van tijd tot tijd aan
CCEP verschuldigd geldbedrag (met inbegrip van gerechtskosten en rente) in
mindering te brengen van welk bedrag dan ook dat CCEP u zelf verschuldigd
zou zijn.
8.3 De prijs van de Goederen zal alle kosten voor verpakkingsmateriaal,
verpakking, vervoer, verzekering en levering van de Goederen op het
leveringsadres omvatten en de prijs van de Goederen en/of Diensten is inclusief
alle btw en andere belastingen of rechten.
9. BETALINGSTERMIJNEN
9.1 Het staat CCEP vrij om de facturen voor Goederen en Diensten binnen 60
dagen na ontvangst ervan schriftelijk te verwerpen, indien ze niet voldoen aan
de Voorwaarden.
9.2 Tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen zou zijn, moeten de
facturen aan CCEP bezorgd worden op of vóór de 5e dag die volgt op de maand
waarin de Goederen of Diensten geleverd werden in overeenstemming met de
Voorwaarden. Correct opgemaakte facturen dienen het volgende te vermelden:
- het nummer van het Aankooporder of de naam van een geldige
contactpersoon bij CCEP;
- het bankrekeningnummer (IBAN) waarop de gelden overgeschreven moeten
worden.
9.3 Mocht deze informatie ontbreken, dan zal dit tot een verwerping van de factuur
en een vertraging van de betaling leiden.
9.4 Correct opgemaakte creditnota's moeten het factuurnummer vermelden,
waarop ze betrekking hebben.
9.5 Alle facturen die aan CCEP verzonden worden, dienen aan de minimale
wettelijke EU- of EER-vereisten voldoen. Als de facturen niet aan de criteria
beantwoorden, zal dit tot hun verwerping en een vertraging van de betaling
leiden.
9.6 Als naar behoren voldaan is aan de algemene voorwaarden, dan zal de CCEP
alle correcte facturen betalen vijf (5) dagen na het einde van de kalendermaand
volgend op de 60ste dag na de datum van de factuur, tenzij anders
overeengekomen is in het Aankooporder of door de partijen, of ingeval van
wettelijke beperkingen. U vindt een lijst van deze mogelijke uitzonderingen op
https://www.ccep.com/pages/terms_of_purchase
Als de betaaldatum in een weekend of op een feestdag valt, zal de betaling de
eerstvolgende werkdag plaatsvinden. U stemt ermee in om het btw-bedrag,
indien van toepassing, op alle facturen bestemd voor CCEP te vermelden.
9.7 CCEP zal u via overschrijving betalen, tenzij CCEP er schriftelijk mee zou
instemmen om dit op een andere manier te doen. U stemt ermee in om CCEP
uw bankgegevens te bezorgen, wanneer de CCEP u daarom vraagt of wanneer
deze bankgegevens zouden veranderen.
9.8 Mocht CCEP u welk bedrag dan ook niet betalen binnen 30 dagen na de
hierboven vermelde betalingstermijn, dan heeft u - tenzij ingeval de factuur
geprotesteerd is - het recht om CCEP rente aan te rekenen op het te laat betaalde
bedrag voor de periode vanaf de vervaldatum van de betaling tot aan de datum
van de daadwerkelijke betaling. Voor verwijlinteresten zal er een jaarlijkse
rentevoet van 2% aangerekend worden bovenop de marginale beleningsrente
van de Europese Centrale Bank. Als u in IJsland gevestigd bent, zal de
boeterente op eender welk moment gelijk zijn aan de rentevoet waartoe door
de Centrale Bank van IJsland besloten is in overeenstemming met artikel 6,
paragraaf 1 van Wet nr. 38/2001.
10. NALEVING VAN DE GELDENDE WETTEN
10.1 U garandeert dat de Goederen en Diensten (met inbegrip van alle materialen
die in contact komen met de Goederen) die door u geleverd worden krachtens
deze Voorwaarden alsook de productie, verpakking, levering en distributie van
dergelijke Goederen en de verstrekking van zulke Diensten door u, uw
werknemers, arbeiders, agenten en onderaannemers, zullen beantwoorden aan:
- alle toepasselijke nationale, lokale en/of EU-wetgeving; met inbegrip van
o.a. alle wetgeving op het vlak van omkoping, arbeid (inclusief onder meer
werkvergunningen,
arbeidsveiligheidsvoorschriften,
ongeval
preventiebepalingen, zwartwerk, slavernij en mensenhandel, inzet van
buitenlandse werknemers, gelijke behandeling en verloning, compensatie,
voordelen en/of andere arbeidsomstandigheden), milieu, belastingen en

sociale zekerheid, gegevensbescherming, en voedsel;
- alle sectorale en van overheidswege opgelegde gedragscodes, met inbegrip
van o.a. voorschriften in verband met materialen en artikelen die in contact
komen met voeding en de aanwerving van personeel;
- alle gezondheids- en veiligheidseisen waarvan CCEP u van tijd tot tijd in
kennis stelt, zoals o.a. alle veiligheids- en siteregels en kennisgevingen die
de CCEP van tijd tot tijd op zijn sites bekend kan maken;
- de Leidende Beginselen voor Leveranciers van de CCEP zoals die
gepubliceerd en van tijd tot tijd ge-update worden op www.ccep.com. Door
in te stemmen met voorliggende Voorwaarden bevestigt u ook dat u deze
gelezen en begrepen hebt en ze ten volle zult naleven.
10.2 U bent verantwoordelijk voor en garandeert CCEP dat u uw werknemers en/of
arbeiders de lonen, vergoedingen, voordelen en/of andere arbeidsvoorwaarden
zult toekennen, waarop ze contractueel en/of volgens de toepasselijke wetten
in het Rechtsgebied evenals de bepalingen van deze Voorwaarden recht
hebben. Bovendien zult u er eveneens voor zorgen dat alle onderaannemers of
agenten wier werknemers of arbeiders bijdragen tot de verstrekking van de
Diensten, hetzelfde zullen doen voor hun werknemers en arbeiders.
10.3 U verklaart en garandeert dat u niet zal discrimineren, noch enige discriminatie
zal dulden ten aanzien van welke persoon of groep van personen dan ook op
welke manier dan ook die door de Europese Unie of nationale, regionale of
lokale wetten verboden wordt. Ook in dit opzicht zal u ervoor zorgen dat alle
onderaannemers of agenten wier werknemers of arbeiders bijdragen tot de
verstrekking van de diensten, hetzelfde zullen doen.
10.4 U verklaart, garandeert en verbindt er zich ten aanzien van CCEP toe dat noch
u, noch welke persoon dan ook uit uw toeleveringsketen gebruikmaakt van
slachtoffers van mensenhandel, kinder- of dwangarbeid of dat geprobeerd heeft
te doen binnen de eigen toeleveringsketen.
10.5 U verbindt er zich toe om ervoor te zorgen dat, vooraleer ze op eender welke
van onze sites aan de slag gaan, uw werknemers, agenten en onderaannemers
in kennis gesteld werden van alle relevante gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften die CCEP u van tijd tot tijd kan meedelen, met
inbegrip van o.a. alle veiligheids- en siteregels van CCEP. U bent volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de handelingen, de nalatigheden en het
beheer van het Personeel. U verbindt er zich toe om de geldende arbeids-,
sociale zekerheids-, belasting- en beroepsrisico preventievoorschriften na te
leven ten aanzien van al het Personeel. Bovendien zult u ervoor zorgen dat alle
onderaannemers of agenten wier werknemers of arbeiders op eender welk
moment Diensten leveren krachtens onderhavige bepalingen, hetzelfde zullen
doen.
10.6 U erkent en garandeert dat al het Personeel waarop een beroep gedaan zal
worden of dat op dit moment ingeschakeld wordt of voordien ingeschakeld
werd voor de verstrekking van de Diensten, geen directe band heeft (en ook
niet zal hebben) met arbeiders, agenten of werknemers van CCEP en evenmin
arbeiders, agenten of werknemers van CCEP zullen worden, op basis van
eender welke nationale wetgeving die gebaseerd is op de EU-richtlijn
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bĳ de overdracht
van een bedrijf of onderneming of op enige andere manier.
10.7 U zult erop toezien dat al het Personeel het recht heeft om in het land te werken,
waarin het de werkzaamheden levert en dat u (en welke derde werkgever of
leverancier van dergelijk personeel dan ook) zich aan alle toepasselijke
immigratiewetten houdt.
10.8 U stemt ermee in om CCEP redelijk bewijs te bezorgen van de naleving van
bepalingen 10.1 - 10.7, alsook op verzoek, om CCEP alle redelijke hulp te
geven bij de uitvoering van welke activiteit dan ook waarvan de verrichting
opgelegd zou worden door welke regelgevende instantie dan ook met het oog
op de naleving van antislavernij- of immigratievoorschriften.
10.9 U zult CCEP volledige schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle
aansprakelijkheden, kosten, uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten),
verliezen, schade, geldstraffen en boetes, vorderingen en claims (met inbegrip
van o.a. claims van Personeel dat op eender welk moment bij de verstrekking
van de Diensten betrokken was, alsook van eender welke Arbeids-, Belasting-,
Voedsel- en/of andere instantie) (samen 'Aansprakelijkheden') ingediend
lastens en/of geleden door CCEP en verband houdende en/of voortvloeiende
uit uw niet-naleving van de garanties vermeld in artikel 10.1 tot en met 10.7.
Zonder hiertoe beperkt te zijn, geldt dat, mocht de tewerkstelling van eender
welk Personeelslid overgedragen worden of beweerd te zijn overgedragen naar
CCEP ingevolge de toepassing van de Richtlijn betreffende het behoud van de
rechten van de werknemers bĳ de overdracht van een bedrijf of onderneming
of eender welke hiervan afgeleide nationale wetgeving, alsdan CCEP het recht
heeft om de tewerkstelling van dergelijk Personeel te beëindigen binnen een
redelijke periode na overdracht en zal u CCEP volledige schadeloosstellen in
overeenstemming met deze paragraaf, met betrekking tot eender welke
arbeidskosten, ontslagkosten of andere aansprakelijkheden van CCEP verband
houdende met en/of voortvloeiende uiteen dergelijke overdracht of beweerde
overdracht van tewerkstelling.
10.10
U stemt ermee in om alle nodige vertaalde documentatie te bezorgen in
de plaatselijke taal overeenkomstig de nationaal van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, op verzoek van CCEP.
11. INBREUK
11.1 Als u een ernstige inbreuk pleegt op de Voorwaarden of een niet-ernstige
inbreuk begaat, die niet gerepareerd wordt binnen zeven (7) dagen na ontvangst
van een schriftelijke kennisgeving van CCEP, dan is CCEP gerechtigd de
nakoming van haar verplichtingen krachtens de Voorwaarden op te schorten
en/of heeft CCEP het recht om de Voorwaarden als beëindigd te beschouwen

zonder verdere kennisgeving.
11.1 Onverminderd welk ander recht dan ook dat aan CCEP toekomt, geldt dat, als
er Goederen of Diensten niet geleverd worden in overeenstemming met de
Voorwaarden, CCEP het recht heeft om u ofwel te vragen vervangende
goederen te voorzien of vervangende diensten te verstrekken binnen een
tijdspanne van 48 uur, ofwel om de terugbetaling te eisen van welke betaling
dan ook die verricht zou zijn.
11.2 Elke partij heeft het recht om de Voorwaarden op te zeggen, overeenkomstig
de toepasselijke nationale wet, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen
worden, mocht de andere partij in vereffening of failliet gaan, niet in staat
blijken haar schulden te betalen volgens de normale gang van zaken, zichzelf
vrijwillige liquideren, een curator aangesteld krijgen voor al haar activa of een
wezenlijk deel ervan of op een andere manier insolvent worden krachtens de
wetten van het land waarin het gevestigd is.
12. ANNULERING
12.1 Het staat CCEP vrij om op eender welk moment het Aankooporder te annuleren
en de Voorwaarden op te zeggen voor de levering van Goederen of Diensten
door u hiervan redelijkerwijs schriftelijk in kennis te stellen. Als CCEP dat
doet, stemt CCEP ermee in om u een redelijke prijs te betalen voor alle
Goederen die u al geleverd zou hebben (en die CCEP niet geweigerd zou
hebben) en alle Diensten die u al verstrekt zou hebben in overeenstemming met
de vereisten van CCEP tot aan het moment van annulering of beëindiging. U
zal de eventuele kosten, verliezen of schade die u als gevolg hiervan zou lijden,
echter niet kunnen verhalen op CCEP.
13. INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1 U garandeert dat de levering van Goederen of Diensten aan CCEP geen inbreuk
vormt op eender welk patent, handelsmerk, auteursrecht, ontwerp of andere
intellectuele eigendoms- of aanverwant recht.
13.2 U verbindt er zich toe om CCEP volledig schadeloos te stellen voor en CCEP
te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven (inclusief
gerechtskosten), verliezen of schade die CCEP zou kunnen lijden als gevolg
van een inbreuk op de door u conform art.13.1 gegeven garantie.
13.3 Alle intellectuele eigendomsrechten en knowhow die er gecreëerd zouden
worden in verband met de Goederen en Diensten, zullen toebehoren aan CCEP
die, als gevolg hiervan, alle rechten op de reproductie, voorstelling of
aanpassing ervan zal bezitten. Verder stemt u ermee in om (i) dergelijke
intellectuele eigendomsrechten en knowhow onmiddellijk mee te delen aan de
CCEP; (ii) deze strikt vertrouwelijk te houden; (iii) u te onthouden van de
indiening van eender welke aanvraag voor hun registratie; en (iv) eender welke
aanspraak op deze knowhow en intellectuele eigendomsrechten kosteloos over
te dragen aan CCEP, met inbegrip van elk patent, handelsmerk, auteursrecht,
ontwerp of eender welk ander intellectueel eigendomsrecht.
13.4 CCEP kan u materialen bezorgen of daarvoor betalen, die gebruikmaken van
patenten, handelsmerken, auteursrechten, ontwerpen of eender welke andere
intellectuele eigendomsrechten of knowhow. U stemt ermee in om deze
intellectuele eigendomsrechten, informatie en materialen niet te gebruiken,
bekend te maken of te reproduceren zonder hiervoor eerst de schriftelijke
toestemming te hebben gekregen van CCEP. U stemt ermee in om de CCEP
alle voormelde elementen en kopieën die u ervan gemaakt zou hebben, terug te
bezorgen, zodra CCEP u dat zou vragen en dat geheel kosteloos voor CCEP en
in ieder geval onmiddellijk nadat de Voorwaarden om welke reden dan ook
opgezegd zouden worden.
14. VERTROUWELIJKHEID
14.1 Alle documenten, specificaties, plannen, tekeningen en andere informatie die
CCEP u overhandigt, blijven eigendom van CCEP. U stemt ermee in om alle
informatie die u van CCEP zou krijgen, vertrouwelijk te houden en deze niet
door te geven aan iemand anders, tenzij CCEP schriftelijk met iets anders
ingestemd zou hebben, u wettelijk verplicht bent dat te doen of de
desbetreffende informatie beschikbaar is in het publieke domein.
14.2 Noch u, noch CCEP zal welke publieke verklaring dan ook afleggen of laten
afleggen over de Voorwaarden, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de tegenpartij.
14.3 U verbindt er zich toe om naleving te garanderen en/of op te leggen van 13,
14.1 en 14.2 door uw werknemers, agenten en onderaannemers.
15. GEGEVENSBESCHERMING
15.1 De door CCEP verzamelde gegevens, inclusief, zonder beperking, de
contactgegevens van (vertegenwoordigers en contactpersonen van) de
Leverancier en gegevens die zijn vereist voor facturering, worden zorgvuldig
verwerkt in strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming, en met name van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).
15.2 Zowel
de
Leverancier
als
CCEP
worden
beschouwd
als
verwerkingsverantwoordelijken binnen de context van de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming: de Leverancier als de partij die de
gegevens aan CCEP verstrekt in het kader van de zakelijke overeenkomst
tussen partijen (hierna te noemen ‘de Overeenkomst’) en CCEP als de partij die
de gegevens gebruikt in het kader van de Overeenkomst.
15.3 Deze persoonsgegevens worden door CCEP verwerkt teneinde te zorgen voor
naleving van de toepasselijke wetgeving en behartiging van haar
gerechtvaardigde belangen zoals hieronder beschreven.
15.4 Leverancier verbindt zich er toe om zijn vertegenwoordigers/contactpersonen
of enige andere persoon van wie persoonsgegevens aan CCEP worden verstrekt

(de ‘betrokkenen’) op de hoogte te stellen van de gegevensverwerking in het
kader van de Overeenkomst, inclusief, zonder beperking:
•

de
gegevens
van
Leverancier
en
CCEP
als
verwerkingsverantwoordelijken binnen de context van deze
Overeenkomst;
de doeleinden van de verwerking van de gegevens (zie hieronder);
de rechtsgrondslagen voor de verwerking (zie hierboven);
de eventuele derden die zijn of kunnen worden betrokken bij de
uitvoering van de Overeenkomst, en die tevens persoonsgegevens in dit
verband kunnen verwerken (d.w.z. de verwerkers) of ontvangen (d.w.z.
de ontvangers);
de regels met betrekking tot de duur van de periode gedurende welke
persoonsgegevens worden verwerkt en/of opgeslagen;
de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens;
de gegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming;
de rechten van de betrokkenen met betrekking tot inzage, rectificatie,
verwijdering, beperking en gegevensoverdraagbaarheid (in geval van
geldige gronden daartoe krachtens de AVG).

•
•
•

•
•
•
•

15.5 De persoonsgegevens van (de vertegenwoordigers en contactpersonen van) de
Leverancier die door CCEP worden bewaard, worden uitsluitend gebruikt voor
de volgende gerechtvaardigde zakelijke doeleinden:
•
•
•
•

Klanten- en leveranciersbeheer
Order- en voorraadbeheer
Doeleinden van facturering
De verstrekking van informatie over de producten en diensten van
CCEP
(Direct) marketing
Technische/commerciële informatie
Afhandeling van vragen en verzoeken van klanten en leveranciers
Contactgegevens (uitsluitend om contact met iemand op te nemen)
Geschillenbeslechting
Public relations
Statistiek
Toegangscontrole
Beveiliging
Overige

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.6 In het kader van de Overeenkomst en van de gerechtvaardigde zakelijke
doeleinden van CCEP kan het noodzakelijk zijn dat een onderneming van het
CCEP-concern, al dan niet gevestigd in een derde land buiten de EER, verzoekt
om toegang tot en opslag en verwerking van de persoonsgegevens. Om de
persoonsgegevens met volledige inachtneming van de beginselen inzake
gegevensbescherming van de EU door te geven, heeft CCEP passende
veiligheidsvoorzieningen geïmplementeerd in overeenstemming met de AVG.
15.7 CCEP bewaart de persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de
hierboven beschreven doeleinden. In de regel worden deze gegevens bewaard
zolang dat noodzakelijk is om de Overeenkomst uit te voeren.
15.8 De betrokkene heeft te allen tijde het recht om contact op te nemen met CCEP
indien hij/zij:
•
•
•

Zijn/haar door CCEP bewaarde persoonsgegevens wil inzien,
corrigeren of verwijderen; of
De verwerking en de doorgifte van zijn/haar persoonsgegevens
wil beperken of daartegen bezwaar wil maken; of
Zijn/haar gegevens wil ontvangen om deze door te sturen naar een
andere
verwerkingsverantwoordelijke
(‘recht
op
gegevensoverdraagbaarheid’).

Vanzelfsprekend is de uitoefening van deze rechten onderworpen aan de
bepalingen en voorwaarden zoals deze zijn uiteengezet in de AVG.
Indien een betrokkene van mening is dat CCEP de AVG heeft geschonden, kan
hij/zij ook een klacht indienen bij de desbetreffende Autoriteit
Persoonsgegevens zoals wettelijk is bepaald.
15.9 Met name met betrekking tot de verwerking voor doeleinden van direct
marketing heeft de betrokkene het recht om op elk gewenst moment bezwaar
te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op
hem of haar ten behoeve van deze marketing. In dat geval worden de
persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
16. RECLAME
16.1 U stemt ermee in om geen enkele commerciële band tussen u en CCEP, de
naam van CCEP of eender welk al dan niet geregistreerd handelsmerk dat door
CCEP gebruikt zou worden, voor marketing- of reclamedoeleinden te
gebruiken, zonder eerst de schriftelijke goedkeuring van CCEP te hebben
gekregen.
17. GEEN STAPPEN BIJ EERDERE INBREUKEN
17.1 CCEP kan stappen tegen u ondernemen, als u onderhavige Voorwaarden
schendt, zelfs als CCEP dat in het verleden niet deed bij een door u gepleegde

inbreuk op deze Voorwaarden.
18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
18.1 De wetten van het land waarin de contracterende CCEP-entiteit gevestigd is,
zijn van toepassing op voorliggende Voorwaarden en eender welke
overeenkomst tussen u en CCEP, aangevuld met de toepasselijke wettelijke
bepalingen. De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag, 1980)
wordt uitgesloten. U stemt ermee in dat elk eventueel geschil tussen u en CCEP
beslecht zal worden door de rechtbanken in het land waarin de contracterende
CCEP-entiteit gevestigd is.
19. AFDWINGBAARHEID EN SCHEIDBAARHEID
19.1 Indien een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden volledig of
gedeeltelijk door een hof of een bevoegde rechtbank als niet-afdwingbaar
worden beschouwd, krachtens een verordening of een rechtsbeginsel, zal
dergelijke term of bepaling of deel geen deel uitmaken van deze Voorwaarden
en zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de
rest van deze Voorwaarden. In dat geval zullen beide partijen te goeder trouw
besprekingen voeren om dergelijke bepaling aan te passen, zodanig dat de
gewijzigde bepaling geldig en wettelijk wordt en in de mate van het mogelijke
zo goed mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen.
19.2 Bij een eventueel conflict zullen de Bijzondere Voorwaarden prevaleren ten
opzichte van de Algemene Voorwaarden.
20. KENNISGEVINGEN
20.1 Welke kennisgeving die verricht moet of mag worden door u of CCEP
krachtens de Voorwaarden dan ook, dient schriftelijk te gebeuren, verstuurd te
worden ter attentie van de desbetreffende partij ter attentie van haar
maatschappelijke zetel, of welk ander adres dan ook dat deze partij aan de
andere partij schriftelijk gespecificeerd heeft.
20.2 Welke kennisgeving dan ook die er krachtens de Voorwaarden verricht dient te
worden, zal geacht worden naar behoren gebeurd te zijn, indien de
kennisgeving persoonlijk afgeleverd werd of per aangetekend schrijven of per
e-mail verstuurd werd naar de andere partij op het adres waarnaar verwezen
wordt in 20.1. Bij ontstentenis van enig bewijs van een vroegere ontvangst zal
elke dergelijke kennisgeving als naar behoren verricht beschouwd worden:
- indien persoonlijk overhandigd, bij het achterlaten ervan op het adres
vermeld in 20.1;
- indien verstuurd per aangetekende brief, twee dagen na verzending; en
- indien verstuurd per e-mail, de dag van de ontvangst van de e-mail.
21. OVERDRACHT
21.1 De Voorwaarden en eender welke overeenkomst die krachtens de Voorwaarden
gesloten werd, zijn intuitu personae aangegaan. Bijgevolg kunt u uw
overeenkomst met CCEP of eender welk deel ervan niet overdragen of
uitbesteden, noch uw verplichtingen of eender welk deel ervan aan een derde
overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CCEP. En
ook al zou CCEP instemmen met een dergelijke overdracht, dan nog blijft u
gehouden om de Voorwaarden na te leven. CCEP is steeds gerechtigd om haar
rechten en verplichtingen krachtens de Voorwaarden naar eigen goeddunken
over te dragen.
22. STATUS VAN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT
22.1 Ten opzichte van elkaar gelden de partijen als onafhankelijke contractanten en
niets in deze Voorwaarden zal opgevat kunnen worden als iets wat tussen de
Partijen een partnerschap-, joint-venture-, fiduciaire of agentenrelatie kan doen
ontstaan.
23. AFDWINGBAARHEID DOOR DERDEN
23.1 Alle bepalingen van onderhavige Voorwaarden zullen uitsluitend afdwingbaar
zijn door CCEP en u en dus geenszins door derden.
24. INTERPRETATIE EN WIJZIGINGEN
24.1 Verwijzingen naar welke wetgeving, beschikking of wettelijke bepaling dan
ook omvatten een verwijzing naar diezelfde bepalingen zoals ze eventueel
geheel of gedeeltelijk gewijzigd, vervangen of heringevoerd zouden worden of
zoals hun toepassing van tijd tot tijd gewijzigd zou worden door andere
bepalingen. Welke verwijzing naar een wettelijke bepaling dan ook zal verder
ook alle ondergeschikte wetgeving omvatten, zoals die van tijd tot tijd
krachtens de bepaling in kwestie uitgevaardigd zou worden.
24.2 Alle eventuele wijzigingen aan deze Voorwaarden zullen u meegedeeld worden
in de respectieve wettelijke vorm. Ze zullen geacht worden goedgekeurd te zijn,
tenzij u uw verzet kenbaar maakt binnen zes weken na kennisgeving van de
wijzigingen aan de CCEP. Bij een dergelijke kennisgeving zal de CCEP ook
specifiek de aandacht vestigen op dit gevolg.

