Algemene Voorwaarden van UPC
voor de inkoop van diensten
en goederen
A DEEL A - ALGEMENE BEPALINGEN

De algemene bepalingen van Deel A van de Algemene Inkoop
voorwaardenvan UPC voor de Inkoop van Diensten en
Goederenzijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van
UPC. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de
verschaffing van Diensten aan UPC zijn de specifieke
voorwaarden van Deel B tezamen met de algemene bepalingen
van Deel A van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de Inkoop van
Goederen door UPC, zijn de specifieke voorwaarden van Deel C
tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van
toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de
Overeenkomst betrekking heeft op de verschaffing van
Diensten aan UPC en de Inkoop van Goederen door UPC, zijn de
specifieke voorwaarden van Deel B en Deel C tezamen met de
algemene bepalingen van Deel A van toepassing, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald. In geval van een conflict of
strijdigheid tussen de algemene bepalingen van Deel A en de
specifieke voorwaarden van Deel B en/of Deel C, prevaleren de
specifieke bepalingen van Deel B en/of Deel C.
Artikel 1. Definities
1.1	Behalve wanneer anders blijkt uit de context, zijn woorden
en uitdrukkingen met een beginhoofdletter in de
Algemene Inkoopvoorwaarden gedefinieerde termen die
de volgende betekenis hebben:
Met “Acceptatie” wordt de acceptatie door UPC van de
Diensten bedoeld. De wijze van Acceptatie kan hierbij op
verschillende manieren worden vastgelegd, zoals onder andere
(i) het ondertekenen van tijdlijsten (urenbriefjes) en (ii) een
document (protocol) van oplevering in het geval van projecten
met een vaste prijs, (iii) de erkenning door UPC dat een bepaald
overeengekomen resultaat behaald is zoals uiteengezet in de
Overeenkomst, (iv) enige andere wijze die is overeengekomen in
de Overeenkomst; en “Geaccepteerd” zal dienovereenkomstig
opgevat worden.

Met “Inkooporder” wordt een schriftelijke Inkooporder
bedoeld die door UPC geplaatst wordt bij de Leverancier voor
het verschaffen en leveren van Goederen en/of het
verschaffen van Diensten of, al naar gelang de situatie, de
bevestiging van een offerte voor het verschaffen en leveren
van Goederen en/of het verschaffen van Diensten. De
Inkooporder is een document van UPC.
Met “Intellectuele Eigendomsrechten” of “IER” wordt bedoeld:

2.2	Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing
op alle relaties van UPC, waarin UPC handelt als een
potentiële of daadwerkelijke koper van Goederen en/of
Diensten.

Met “Leverancier” wordt de potentiële wederpartij of
wederpartij van UPC bedoeld.

3.3	Een Overeenkomst tussen de Leverancier en UPC komt
tot stand wanneer:

Met “Levering” wordt bedoeld de door de Leverancier aan UPC
afgeleverde dan wel af te leveren Goederen en/of Diensten.

a) d e Leverancier de Inkooporder heeft geaccepteerd die door
UPC verstrekt werd. Een Inkooporder wordt geacht te zijn
geaccepteerd door de Leverancier, tenzij de Leverancier UPC
binnen 2 (twee) werkdagen na de datum van de Inkooporder
schriftelijk heeft geïnformeerd dat hij de Inkooporder niet
accepteert.
b) d e bevoegde vertegenwoordigers van UPC de offerte van de
Leverancier op schriftelijke wijze hebben geaccepteerd voor
de inkoop en levering van de Goederen en/ Diensten door het
versturen van een Inkooporder, die verwijst naar deze offerte.

Met “Materiaal” worden roerende zaken bedoeld die door UPC
aangekocht worden en aan UPC geleverd worden en in de
betreffende Inkooporder of de Overeenkomst aangeduid
worden of waarnaar verwezen wordt, waaronder begrepen
maar niet uitsluitend hardware en firmware.
Met “Overeenkomst” wordt een overeenkomst tussen UPC en
de Leverancier bedoeld die gesloten wordt in overeenstemming
met artikel 3.3.

Met “Artikel” wordt een bepaling van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden bedoeld.

Met “Overmacht” wordt het optreden van een onvoorziene
gebeurtenis buiten de redelijke macht van een Partij bedoeld,
als gevolg waarvan de getroffen Partij niet in staat is haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.

Met “Broncode” wordt de broncode bedoeld van de Software
waarop die betrekking heeft, in de taal waarin de Software
geschreven werd, samen met alle gerelateerde stroomschema’s
en technische documentatie, allemaal op een niveau dat
voldoende is om UPC in staat te stellen de Software te
begrijpen, te onderhouden en te ontwikkelen.
Met “Diensten” worden diensten bedoeld die door de
Leverancier aan UPC verschaft moeten worden en verschaft
worden en die in de Inkooporder of de Overeenkomst aangeduid
worden of waarnaar verwezen wordt.
Met “Documentatie” worden de instructies, handleidingen,
tekeningen etc. bedoeld met betrekking tot de Goederen en/of
Diensten geleverd door de Leverancier, op papier of in
elektronische vorm.
Met “Gelieerde Onderneming” worden de huidige en
toekomstige rechtspersonen of juridische eenheden bedoeld die
aan elkaar verbonden zijn in een groep van een van de Partijen.
Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen
of juridische eenheden aan elkaar verbonden zijn in een
organisatievorm zoals bepaald in artikel 2:24b van het Burgerlijk
Wetboek.
Met “Goederen” worden Materiaal en de Software bedoeld.
Met “Ingangsdatum” wordt de ingangsdatum van de
betreffende Overeenkomst bedoeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1	De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die
gebruikt worden of waarnaar verwezen wordt door de
Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

a) o ctrooien (verleend en aangevraagd), woord- en
beeldmerken (verleend en aangevraagd), geregistreerde en
niet geregistreerde modellen, aanvragen voor enige van die
rechten, rechten in topografieën van halfgeleiders, handelsen bedrijfsnamen (inclusief internet domeinnamen en namen
van email adressen), niet-geregistreerde merken,
auteursrechten (inclusief toekomstig auteursrecht),
knowhow, databankrechten, rechten in ontwerpen en
uitvindingen en vertrouwelijkheidsrechten en/of
handelsgeheimen;
b) rechten uit licenties, toestemmingen, bestellingen, statuten
of anderszins verband houdend met een recht in
bovenstaande paragraaf (a); en
c) rechten met eenzelfde of soortgelijk effect of aard als de
rechten uit bovenstaande paragraaf (a) en (b), telkens in
ieder rechtsgebied.

Met “Algemene Inkoopvoorwaarden” worden deze Algemene
Inkoopvoorwaarden van UPC voor de Inkoop van Goederen
en/of Diensten bedoeld.

Met “Belangenverstrengeling” wordt bedoeld de situatie dat
sprake is van een enige directe of indirecte financiële, sociale
of familierelatie tussen een vertegenwoordiger van Leverancier
en een vertegenwoordiger van UPC welke relatie mogelijk
invloed kan hebben op de totstandkoming van afspraken tussen
partijen of indien de Leverancier zich bewust wordt van een
daadwerkelijke of potentiële belangenverstrengeling die
ontstaat omdat de Leverancier of het Personeel van de
Leverancier gelijktijdig handelt als adviseur voor of diensten
levert aan een grote kabelmaatschappij of concurrenten van
UPC.

per fax, e-mail, internet, elektronische
gegevensoverdracht of via een ander gebruikelijk
(elektronisch) handelsmedium.

Met “Partij” wordt UPC of de Leverancier bedoeld en met
“Partijen” worden UPC en de Leverancier gezamenlijk
aangeduid.
Met “Personeel” worden de ondergeschikten en/of
subcontractanten van een Partij bedoeld en/of enige derde
partijen die ingeschakeld zijn door die Partij voor de uitvoering
van de Overeenkomst.
Met “Software” wordt de Documentatie en de software
bedoeld waarvoor de Leverancier een licentie heeft gegeven,
inclusief de banden en schijven die gebruikt worden om de
Software te dragen en daaraan gerelateerde media,
verbeteringen, wijzigingen, en oplossingen voor
programmafouten, alleen in objectcodevorm, en enige volledige
of gedeeltelijke kopieën daarvan die geïncorporeerd zijn in, of
geleverd zijn voor gebruik met, de Goederen inclusief software
van een derde partij die verschaft werd als deel van de
Goederen.
Met “UPC” wordt UPC Nederland B.V. bedoeld - een besloten
vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam (1014 BA) aan de
Kabelweg 51, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder registernummer:
33303479 en alle daaronder vallende Gelieerde Ondernemingen
waaronder in ieder geval is begrepen (maar niet uitsluitend)
UPC Nederland Business B.V., ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder registernummer: 33306448 en UPC Nederland Services
B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder registernummer: 34118291 die Inkooporders plaatst onder en volgens deze Algemene
Inkoopvoorwaarden.
Met “Vertrouwelijke Informatie” wordt de betekenis bedoeld
die eraan toegekend wordt in artikel 9.2.
1.2	Wanneer er “schriftelijk” of “schriftelijke” gebruikt wordt
in deze Algemene Inkoopvoorwaarden zal dit betekenen
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2.3	UPC is gerechtigd deze Algemene Inkoopvoorwaarden
eenzijdig te wijzigen.
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1

Een offerteverzoek door UPC is vrijblijvend.

3.2	UPC is alleen gebonden aan een Inkooporder indien de
Inkooporder schriftelijk is en en niet door UPC is
ingetrokken voor acceptatie of binnen een redelijke
tijdsperiode na acceptatie door de Leverancier.

3.4	Alle Inkooporders die door UPC verstrekt worden, zullen
omvatten, waar van toepassing, en zonder beperking:
a) d e naam van UPC of de relevante Gelieerde Onderneming die
de Inkooporder indient, haar adres inclusief een postcode of
soortgelijk nummer;
b) f actuurinstructies en adres;
c) e en beschrijving van de Goederen en/of de Diensten die
geleverd worden;
d) goederenidentificatie en douanecodes en hoeveelheden;
e) de leveringsdatum(data) en afleverlocatie;
f) v erzendinstructies en voorwaarden, inclusief de naam van de
aangewezen vervoersonderneming, daar waar dit van
toepassing is;
g) het nummer van de Inkooporder; en
h) de Inkoopprijs en toepasselijke kortingen; en
i) v erwijzing naar de offerte van Leverancier of de
Overeenkomst
3.5	Indien er door UPC in de Inkooporder verwezen wordt
naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere typen
vereisten, specificaties en/of voorschriften die niet bij de
Inkooporder gevoegd zijn, zullen ze deel uit maken van de
Overeenkomst en het zal aangenomen worden dat de
Leverancier er van op de hoogte is, behalve wanneer de
Leverancier UPC onmiddellijk schriftelijk het tegendeel
bericht. Wanneer een dergelijke verwijzing gemaakt
wordt, zal UPC de Leverancier een exemplaar van deze

vereisten, specificaties en/of voorschriften op verzoek
van de Leverancier verschaffen.
3.6	Wanneer een Gelieerde Onderneming van UPC deze
Algemene Inkoopvoorwaarden gebruikt en Inkooporders
plaatst om hieronder Goederen en/of Diensten in te
kopen zullen (i) alle verwijzingen naar “UPC” in de
Inkooporder en de Overeenkomst geacht worden te
verwijzen naar dergelijke Gelieerde Onderneming en
(ii) de Gelieerde Onderneming in kwestie zal
uitsluitend aansprakelijk zijn voor de uitvoering van
haar verplichtingen volgens de Overeenkomst.
3.7	De Leverancier zal verzekeren dat het nummer van de
Inkooporder duidelijk vertoond wordt op alle
documentatie/correspondentie met betrekking tot de
betreffende Inkooporder waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot iedere bevestiging/erkenning, verzendadvies,
vrachtbrief, pakbon, afleveringsbon, ontvangstbon voor
de goederen, factuur, creditnota, periodiek afschrift,
herinnering en aanmaning.
Artikel 4. Prijs en Betaling
4.1	De prijs van de Leveringen omvat, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, de kosten van levering, waaronder in
ieder geval begrepen kosten voor transport, inklaring,
verzekering en verpakking tot de aflevering.
4.2	Betaling is door UPC niet eerder verschuldigd dan na
volledige en correcte uitvoering van de Overeenkomst.
Eerst na volledige en correcte uitvoering van de
Overeenkomst zal Leverancier een factuur sturen welke
binnen 60 (zestig) kalenderdagen na de datum van
ontvangst door UPC zal worden betaald, mits de factuur
aan de vereisten voldoet zoals beschreven in de
Overeenkomst. Indien de betaling te laat is, zal UPC niet
in gebreke zijn totdat UPC een ingebrekestelling van de
Leverancier ontvangen heeft waarin UPC een redelijke
periode verleend wordt voor de uitvoering van haar
betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
Indien betaling alsnog niet binnen deze termijn heeft
plaats gevonden en UPC is rente verschuldigd dan zal het
rentepercentage niet meer bedragen dan het
rentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119 BW.
4.3	Iedere factuur zal (i) verwijzen naar de Inkooporder
waarop die betrekking heeft; (ii) de prijs per eenheid
specificeren, (iii) het BTW-bedrag specificeren (iv) en het
totale verschuldigde bedrag. Iedere factuur zal voldoen
aan de vereisten uiteengezet in de Wet op de
Omzetbelasting uit 1968. Indien de factuur niet voldoet
aan de vereisten die uiteengezet worden in dit artikel 4.3,
is UPC niet gehouden tot betaling van de factuur.
4.4	Prijzen voor de Leveringen staan vast en de prijs
gespecificeerd in de Inkooporder mag zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van UPC om geen
enkele reden verhoogd worden. Prijzen zullen in
overeenstemming zijn met de overeengekomen prijslijst
en bijbehorende kortingen van de Leverancier, of uit
dergelijke andere hoofde zoals die van tijd tot tijd
schriftelijk overeengekomen kan zijn tussen de Partijen.
4.5	Geen enkele betaling van, of wegens, de prijs zal een
erkenning door UPC vormen van de deugdelijke uitvoering
door de Leverancier van zijn verplichtingen uit een
Overeenkomst.
4.6	UPC is gerechtigd de bedragen die verschuldigd zijn aan
de Leverancier uit hoofde van een Overeenkomst te
verrekenen met enige en alle bedragen die de
Leverancier om wat voor reden dan ook verschuldigd is
aan UPC en/of enige aan Gelieerde Ondernemingen van
UPC. De Leverancier mag geen bedragen die UPC uit
hoofde van een Overeenkomst verschuldigd is,
verrekenen met bedragen die hij aan UPC en/of enige
aan UPC Gelieerde Ondernemingen om wat voor reden
dan ook verschuldigd is.
4.7	Indien de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, dan zijn alle
buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de
gemaakte kosten met betrekking tot het opstellen en
versturen van sommaties, het voeren van
schikkingonderhandelingen en andere handelingen ter
voorbereiding van potentiële rechtsvervolging evenals
alle gerechtelijke kosten die UPC maakt als gevolg van de
nietnakoming van de Leverancier voor rekening van de
Leverancier.
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1	Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van
de Leveringen waar en wanneer ook kunnen worden
uitgeoefend, berusten bij:
a) U PC voor zover het betreft een Levering die specifiek voor
UPC is of wordt ontworpen of vervaardigd en/of onder
leiding of toezicht van UPC dan wel aan de hand van diens
instructies of ontwerpen is of wordt gerealiseerd. Voor zover
nodig worden deze rechten op grond van de Overeenkomst
door de Leverancier aan UPC overgedragen welke overdracht
reeds nu voor alsdan door UPC wordt aanvaard;
b) Leverancier of een derde in alle overige gevallen. Leverancier
verleent in dat geval aan UPC en haar Gelieerde
Ondernemingen een nader bij de Overeenkomst te bepalen
niet exclusief recht tot gebruik van de Levering dat in ieder
geval toereikend is voor nakoming van het in de
Overeenkomst(en) bepaalde.

5.2	Door totstandkoming van de Overeenkomst worden de in
artikel 5.1 sub a bedoelde rechten aan UPC overgedragen.
Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig
moment een nadere akte is vereist, machtigt Leverancier
UPC hierbij voor het geval onherroepelijk een dergelijke
akte op te maken en deze mede namens Leverancier te
ondertekenen een en ander onverminderd de verplichting
van Leverancier om op de eerste verzoek van UPC aan de
overdracht van deze rechten medewerking te verlenen
zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.
Leverancier machtigt voor zover nodig UPC hierbij tevens
onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele
eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of
over te (doen) schrijven.
5.3	Bij verschil van mening tussen partijen over intellectuele
eigendomsrechten op (delen van) een Levering wordt er,
behoudens tegenbewijs, vanuit gegaan dat die rechten bij
UPC berusten. UPC mag ongeacht de uitkomst van dat
geschil voortgaan met het overeengekomen gebruik.
5.4	Leverancier doet hierbij, voor zoveel als nodig, mede
namens zijn Personeel, afstand van alle eventueel aan
hem toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten
als bedoeld in artikel 25 lid 1, sub a t/m c Auteurswet, in
de mate waarin die regelgeving zodanige afstand toelaat.
Leverancier garandeert UPC bevoegd te zijn om deze
afstand mede namens zijn Personeel te verrichten.
5.5	Leverancier vrijwaart UPC tegen aanspraken van derden
die voortvloeien uit de Overeenkomst terzake van een
(gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van
die derden, zulks met inbegrip van
persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25, eerste
lid van de Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met
betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en
dergelijk daaronder begrepen. Voorgaande omvat ook de
door Leverancier gebruikte hulpmiddelen. Leverancier
neemt op eerste verzoek van UPC de verdediging op zich
in iedere procedure die in verband met de Levering tegen
UPC mocht worden ingesteld wegens inbreuk op de
intellectuele eigendomsrechten van een derde. UPC zal
Leverancier in verband daarmee overwijld van een
dergelijke actie in kennis stellen en aan Leverancier de
noodzakelijke volmachten en hulp verstrekken.
Leverancier vrijwaart UPC tevens tegen alle schade en
kosten waartoe deze in een procedure mocht worden
veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf
waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten die verband
houden met het inwinnen van juridisch advies.
5.6	Leverancier zal in geval van een gestelde inbreuk op het
intellectuele eigendomsrecht van een derde, op zijn
kosten alle maatregelen treffen die kunnen bijdragen tot
voorkoming van stagnatie van de bedrijfsvoering van UPC
en tot beperking van de door UPC als gevolg daarvan te
maken kosten en/of te lijden schade.
Artikel 6. Auteursrechten
6.1	De Leverancier zal alle auteursrechtelijke werken die
eigendom zijn van UPC uit hoofde van de Overeenkomst
markeren met het volgende bericht: “UPC Nederland B.V.
Alle rechten voorbehouden”. De Leverancier zal (i)
aanduidingen van vertrouwelijkheid en auteursrecht
behouden op materialen die hij van UPC ontvangt uit
hoofde van de Overeenkomst, (ii) geautoriseerde kopieën
van dergelijke materialen markeren met de aanduidingen
van vertrouwelijkheid en auteursrecht zoals op de
originelen, en (iii) materialen die hij creëert uit hoofde van
de Overeenkomst markeren met de door UPC vereiste
aanduidingen van vertrouwelijkheid.
Artikel 7. Broncode Escrow
7.1	De Leverancier verzekert dat op haar kosten een
exemplaar van de Broncode gedeponeerd wordt bij een
escrow-agent uiterlijk binnen vijfenveertig (45) dagen
vanaf de Ingangsdatum. Leverancier informeert bij UPC
naar de gegevens van de escrow-agent van haar voorkeur.
7.2	UPC is gerechtigd een exemplaar van de Broncode van
een dergelijke escrow-agent te ontvangen na het
optreden van afgiftegronden die voor dergelijke
doeleinden bepaald werden door UPC waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot de insolventie van de
Leverancier of een wezenlijke schending door de
Leverancier van zijn verplichting uit hoofde van de
betreffende Overeenkomst.
Artikel 8. Hulpmiddelen
8.1	De door UPC aan Leverancier ter beschikking gestelde
dan wel voor rekening van UPC door Leverancier
aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen,
modellen, instructies, specificaties, programmatuur,
gereedschappen en overige middelen die op enigerlei
wijze voor Leverancier een ondersteunende functie
hebben voor de Leveringen, blijven eigendom van UPC,
dan wel worden eigendom van UPC op het moment van
aanschaffing of vervaardiging.
8.2	Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde
hulpmiddelen te merken als kenbaar eigendom van UPC,
deze in goede staat te houden en voor rekening van
Leverancier te verzekeren tegen alle risico’s zolang
Leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen als houder
voor UPC optreedt.
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8.3	De wijze van gebruik van de hulpmiddelen is geheel voor
risico van Leverancier.
8.4	Leverancier stelt de hulpmiddelen op eerste verzoek van
UPC aan UPC ter beschikking doch uiterlijk op het tijdstip
van de Levering.
8.5	Leverancier mag de hulpmiddelen alleen gebruiken ten
behoeve en in het kader van de Levering aan UPC, behoudens
schriftelijke andersluidende toestemming van UPC.
8.6	Verandering aan of afwijking van de door UPC ter
beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van UPC.
Artikel 9. Vertrouwelijkheid
9.1	Iedere Partij verplicht zich haar Personeel te informeren
over de vertrouwelijkheidsverplichtingen in de bepalingen
van dit artikel en ervoor zorg te dragen dat haar Personeel gehouden is aan dergelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen, voorafgaand aan de levering en/of
verschaffing van de Leveringen.
9.2	Voor de toepassing van dit artikel betekent “Vertrouwelijke
Informatie” alle informatie van een vertrouwelijke aard die
door de ene partij (de “Verstrekkende Partij”) aan de
andere partij (de “Ontvangende Partij”) openbaar gemaakt
wordt, schriftelijk ofwel mondeling of op enige andere wijze
en direct of indirect, voor of na de ingangsdatum van de
Overeenkomst waaronder begrepen, maar niet beperkt tot
alle overeenkomsten, enige informatie met betrekking tot
goederen, werkzaamheden, processen, plannen of
intenties, productinformatie, knowhow, ontwerprechten,
handelsgeheimen, kansen op de markt en zakelijke
aangelegenheden van de Verstrekkende Partij of die van
haar klanten of andere contacten en informatie waarvan de
Ontvangende Partij het vertrouwelijke karakter
redelijkerwijs kan vermoeden.
9.3	De Ontvangende Partij gebruikt de Vertrouwelijke
Informatie niet voor enig ander doeleinde dan de
uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst of, in het geval van UPC, de controle, het
gebruik, het beheer, de ondersteuning, het onderhoud of
de ontwikkeling van de Goederen en/of Diensten.
9.4	Gedurende de Overeenkomst mag de Ontvangende Partij
de Vertrouwelijke Informatie aan haar Personeel openbaar
maken voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de
toepassing van de Overeenkomst.
9.5	De Ontvangende Partij zal geen kopieën maken van
Vertrouwelijke Informatie of deze op andere wijze
vermenigvuldigen dan wel verzenden tenzij met als enige
doel het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan
personen aan wie bekendmaking van Vertrouwelijk
Informatie op grond van de Overeenkomst toegestaan is,
in welk geval kopieën, vermenigvuldigingen, of
verzendingen duidelijk gemarkeerd zullen worden als
‘Vertrouwelijk’. De Ontvangende Partij houdt een
register bij van alle verkregen Vertrouwelijke Informatie.
9.6	Gedurende de Overeenkomst en na beëindiging daarvan,
zal de Ontvangende Partij Vertrouwelijke Informatie
geheim houden en op geen enkele manier openbaar
maken, aan derden bekend maken en dusdanig beveiligen
dat onbevoegden geen inzicht in de Vertrouwelijke
informatie kunnen krijgen en geheim houden van het feit
dat de Verstrekkende Partij informatie aan de
Ontvangende partij heeft verstrekt.
9.7	Indien de Verstrekkende Partij daarom verzoekt en in
geval van beëindiging van de Overeenkomst, zal de
Ontvangende Partij - ter keuze van de Verstrekkende
Partij – de Vertrouwelijke Informatie en het register
vernietigen of retourneren (inclusief alle kopieën en
documenten die verwijzen naar Vertrouwelijke
Informatie). De Ontvangende Partij bevestigt schriftelijk
elke vernietiging of retournering van Vertrouwelijke
Informatie.
9.8	De Ontvangende Partij zal geen contact zoeken en/of
onderhouden met personeel en/of relaties van de
Verstrekkende Partij (anders dan in de gebruikelijke
bedrijfsuitoefening) over de onderneming van de
Verstrekkende Partij, haar bedrijfsprocessen,
activiteiten, strategie of financiën tenzij met de
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van
de Verstrekkende Partij.
9.9	De Ontvangende Partij zal de Verstrekkende Partij direct
informeren indien zij op de hoogte raakt van een
(mogelijke) inbreuk op een verplichting uit de
Overeenkomst en zal de Verstrekkende Partij alle
redelijke assistentie verlenen bij het nemen van
(gerechtelijke) stappen in verband met een inbreuk.
9.10	De verplichtingen in dit artikel zijn niet van toepassing
op Vertrouwelijke Informatie:
a) d ie op de Ingangsdatum of op enig tijdstip daarna
publiekelijk bekend wordt anders dan door een schending
van de Overeenkomst door de Ontvangende Partij;
b) w aarvan door de Ontvangende Partij aangetoond kan
worden, naar redelijke tevredenheid van de Verstrekkende
Partij, dat ze bij de Verstrekkende Partij bekend was
alvorens de Verstrekkende Partij dit openbaar maakte aan
de Ontvangende Partij; of

c) d ie nadien rechtmatig in het bezit komt van de
Ontvangende Partij door een derde partij.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1	De Leverancier zal aansprakelijk zijn voor alle schade,
verliezen, kosten en onkosten die UPC, haar
ondergeschikten of derde partijen die door UPC
ingeschakeld zijn voor de uitvoering van de
Overeenkomst (niet-ondergeschikten) kunnen lijden of
maken als gevolg van of in verband met de Leveringen,
de nakoming of niet-nakoming van de Overeenkomst, de
verkoop en levering van de Goederen en/of de
verschaffing en uitvoering van de Diensten, behalve
wanneer deze schade, verliezen, kosten en onkosten
veroorzaakt worden door bewuste roekeloosheid of
opzet door UPC.
10.2	De Leverancier zal aansprakelijk zijn voor en zal UPC
vrijwaren en schadeloos stellen tegen aanspraken op
compensatie van schade, verliezen, kosten en onkosten
van derde partijen die voortkomt uit of in verband met
het gebruik, de verkoop en het verschaffen van de
Goederen en/ of het verschaffen en uitvoeren van de
Diensten, waaronder begrepen schade als gevolg van
het inzetten van Personeel (al dan niet door tussenkomst
van een derde) dat niet gerechtigd is werkzaamheden te
verrichten in Nederland.
10.3	De Leverancier zal een deugdelijke verzekeringspolis of
– polissen afsluiten en aanhouden teneinde de
verplichtingen zoals bepaald in deze Algemene
Inkoopvoorwaarden of vereist onder de toepasselijke wet
af te dekken en zal dergelijke polis of polissen en een
betaalbewijs van de premies overhandigen indien UPC
daarom verzoekt.
10.4	UPC zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade
geleden door Leverancier als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst door UPC, waarbij gevolg- en
vermogenschade te allen tijde is uitgesloten. De
aansprakelijkheid van UPC is bovendien beperkt tot
maximaal vijftig procent (50%) van de waarde van de
Inkooporder, waarbij daarnaast geldt dat deze
aansprakelijkheid het bedrag van één miljoen euro (EUR
1.000.000,- ) in geen geval zal overschrijden tijdens de
gehele Overeenkomst.
Artikel 11. Overmacht
11.1	Indien de uitvoering van enige verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst van een Partij (de “Getroffen
Partij”) door Overmacht wordt belet, belemmerd of
vertraagd, dan:
a) zullen de verplichtingen van de Getroffen Partij uit de
Overeenkomst opgeschort worden voor zolang als de
Overmacht voortduurt, echter niet langer dan een
aaneengesloten periode van 30 (dertig) kalenderdagen; en
b) zal, zodra redelijkerwijs mogelijk is na het begin van de
Overmacht, de Getroffen Partij de andere Partij inlichten
over de Overmacht, de datum waarop de Overmacht
aanving en de gevolgen van de Overmacht op haar
vermogen te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst.
11.2	Indien de Getroffen Partij artikel 11.1 sub b) niet nakomt
dan verspeelt zij haar rechten uit artikel 11.1 sub a);
Artikel 12. Hinder
12.1	Leverancier dient de uitvoering van de Overeenkomst
waarvan voor UPC of derden redelijkerwijs hinder te
verwachten is, vooraf met UPC te bespreken.
Artikel 13. Publiciteit
13.1	De Leverancier zal, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van UPC, de naam of handelsmerken van
UPC niet gebruiken, noch enige woorden, afbeeldingen
of symbolen, die naar het oordeel van UPC, de
betrokkenheid van UPC in of instemming met enige
schriftelijke of mondelinge advertentie of presentatie,
brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd
materiaal kunnen aangeven of impliceren.
Artikel 14. Beëindiging
14.1	UPC zal, onverminderd enige andere rechten van UPC of
vormen van genoegdoening die UPC kan verkrijgen en
zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is,
gerechtigd zijn de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan de Leverancier, of de uitvoering van
zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op
te schorten danwel aan een derde op te dragen, indien:
a) d e Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst niet tijdig en/of niet op juiste wijze nakomt
alsook in de situatie waarin de levering naar haar aard of
bestemming niet mogelijk of zinvol meer is, zonder dat
ingebrekestelling vereist is; en/of
b) e ventuele vergunningen van Leverancier worden
ingetrokken; en/of
c) sprake is, dan wel een gegrond vermoeden bestaat, van
diefstal, ontvreemding of misbruik, door Leverancier en/of
haar Personeel van zaken die UPC in eigendom toebehoren
en/of door UPC aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld;
en/of
d) sprake is, dan wel een gegrond vermoeden bestaat, dat

Leverancier en/of haar Personeel zich schuldig heeft
gemaakt aan frauduleuze handelingen; en/of
e) Leverancier (i) de LGI Zakelijke Gedragscode of het LGI Anti
Corruptie Beleid, zoals genoemd in artikel 15.3, niet naleeft
en/ of (ii) niet voldoet aan de daarin genoemde
openbaarmakingsverplichtingen en/of (iii) er sprake is van
Belangenverstrengeling, onverminderd het recht van
schadevergoeding van LGI, waarbij ook geldt dat een
dergelijke situatie kan leiden tot de melding door UPC aan
de toepasselijke autoriteiten;
f) d erden UPC in rechte betrekken in verband met schending
van intellectuele eigendomsrechten,

boekhoudkundige principes en adequate interne controles
daarop uitoefent.
15.5	UPC is gerechtigd om tweemaal per jaar een door haar
aangewezen accountant een accountantsonderzoek te
laten doen naar de juistheid en volledigheid van de door
Leverancier aangeleverde gegevens. Indien de accountant
een afwijking van 5% of meer van de gerapporteerde
gegevens constateert, zullen de kosten van de accountant
voor rekening zijn van Leverancier. Bij een kleinere
afwijking zullen de genoemde kosten voor UPC zijn.

Artikel 16. Toepasbaar recht en jurisdictie
14.2	Onverminderd enige andere rechten of vormen van
genoegdoening die elke Partij kan hebben, inclusief het
16.1	Nederlands recht is van toepassing op alle
recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat er
rechtsverhoudingen tussen UPC en de Leverancier. De
enige schadevergoeding verschuldigd is, heeft elke Partij
bepalingen van de Verdrag der Verenigde Naties inzake
het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
beëindigen door middel van een schriftelijke
zaken (CISG 1980) zullen niet van toepassing zijn.
kennisgeving aan de andere Partij indien:
a) d e andere Partij een faillissement of een surseance van
16.2	Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met een
betaling aanvraagt; en/of
Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst
b) d e andere Partij failliet verklaard is of er een (voorlopige)
evenals enige geschillen met betrekking tot deze
surseance van betaling werd verleend; en/of
Algemene Inkoopvoorwaarden zullen bij uitsluiting
c) er een gebeurtenis plaatsvindt die soortgelijk is aan de
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
gebeurtenissen zoals bepaald in bovenstaande paragraaf
Rotterdam, Nederland.
(a) of (b) ten aanzien van de andere Partij krachtens de
B DEEL B: SPECIFIEKE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT
wetgeving van de jurisdictie waarin die Partij
kantoorhoudend is; en/of
DIENSTEN
d) d e andere Partij ontbonden is of zijn onderneming geheel
Indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de
of gedeeltelijk verplaatst is, in liquidatie gegaan, opgeheven,
verschaffing van Diensten aan UPC, zullen de specifieke
gestaakt of in het buitenland gevestigd is of een besluit
voorwaarden van dit Deel B van toepassing zijn op de
daartoe genomen is; en/of
Overeenkomst tezamen met de algemene bepalingen van Deel
e) indien er een verandering plaatsvindt in het daadwerkelijke
A, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in dit Deel B.
gezag over de andere Partij, of indien de andere Partij
betrokken is in of onderhevig aan een fusie,
Artikel 17. Garanties
verzelfstandiging of splitsing, inclusief een juridische fusie
en juridische splitsing waarbij onder “gezag” de macht,
17.1	De Leverancier is verplicht zich te vergewissen van de
direct of indirect, wordt verstaan om de richting van het
doelen waarvoor UPC de Diensten wil gebruiken, bij
management en het beleid van een persoon of eenheid of
gebreke waarvan het aangenomen wordt dat de
rechtspersoon te bepalen of te veroorzaken; en/of
Leverancier volledig geïnformeerd is van dergelijke
f) indien de andere Partij betrokken raakt bij onderhandelingen
doelen en de omstandigheden waaronder de levering van
met 1 (één) of meer van zijn crediteuren of een andere stap
de Diensten plaats moet vinden.
zet met het oog op de algemene aanpassing of sanering van
zijn schuldenlast; en/of
17.2 De Leverancier garandeert dat:
g) w anneer een Partij goede grond heeft te vrezen dat de
a) alle Diensten voldoen aan de specificaties en vereisten zoals
andere Partij niet in staat is c.q. zal zijn aan haar
uiteengezet in de Overeenkomst;
verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen; en/of
b) alle Diensten verschaft en geleverd worden door vakkundig,
h) b ij de andere Partij een situatie van Overmacht een
bekwaam en gekwalificeerd Personeel;
aaneengesloten periode van 30 (dertig) kalenderdagen
c) hij de Diensten zal uitvoeren in overeenstemming met de
duurt.
hoogste professionaliteitsnormen, bekwaamheid en
toewijding die redelijkerwijs verwacht kan worden van een
Artikel 15. Diverse Bepalingen
Leverancier met een gelijke reputatie als de Leverancier; en
d) dat alle Diensten voldoen aan alle relevante regels,
15.1	Het is de Leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke
richtlijnen en voorschriften van de EU, ongeacht of de
toestemming van UPC, niet toegestaan enige van zijn
Diensten binnen of buiten de EU uitgevoerd moeten
rechten over te dragen of te bezwaren of zijn
worden, evenals alle lokale, wettelijk vastgestelde en
rechtsverhouding uit hoofde van een Overeenkomst over
overheidsregels en -voorschriften.
te dragen. UPC mag op elk moment enige van haar
e) h et door hem ingezette Personeel (al dan niet door
rechten toewijzen of bezwaren of haar rechtsverhouding
tussenkomst van een derde partij) gerechtigd is
uit hoofde van een Overeenkomst overdragen aan een
werkzaamheden te verrichten in Nederland.
van haar Gelieerde Ondernemingen en de Leverancier
zal geacht worden hiermee op voorhand ingestemd te
Artikel 18. Keten- en inlenersaansprakelijkheid
hebben en daar zijn medewerking aan te hebben
verleend.
18.1	Leverancier vrijwaart UPC voor de gevolgen van
inleners- en/ of ketenaansprakelijkheid en verplicht zich
15.2	Indien enige bepaling ongeldig of onafdwingbaar is, zal
jegens UPC zijn wettelijke plichten tot heffing en
de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van dergelijke
afdracht van loonbelasting, sociale premies en BTW na
bepaling de andere bepalingen van deze Algemene
te komen.
Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten
dat volledig geldig en van kracht zal blijven. De
18.2	Leverancier is verplicht zich als inhoudingsplichtige/
Leverancier en UPC komen overeen enige ongeldige of
premieplichtige werkgever aan te melden, dan wel te
onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige
hebben aangemeld bij de Belastingdienst.
en/of afdwingbare bepaling die de doelstellingen van de
ongeldige of onafdwingbare bepaling zo veel mogelijk
18.3	Op eerste verzoek van UPC draagt Leverancier zorg voor
benadert.
het verkrijgen en in stand houden van een G-rekening
danwel een depot bij de Belastingdienst en stelt UPC
15.3	De Leverancier zorgt ervoor dat haar
voorafgaand aan het leveren van de Diensten schriftelijk
vertegenwoordigers op de hoogte gesteld worden van
in kennis van het rekeningnummer van de G-rekening of
de voorwaarden van de Liberty Global Inc.(LGI)’s
het depotnummer van het depot.
Zakelijke Gedragscode, alsmede het LGI’s Anti-Corruptie
Beleid en conform deze reglementen zullen handelen
18.4	Indien en voor zover Leverancier gevraagd wordt te
met betrekking tot alle kwesties welke gerelateerd zijn
voldoen aan een verzoek zoals bedoeld in artikel 18.3 zal
aan UPC (of Gelieerde Ondernemingen). Deze
Leverancier gehouden zijn het G-rekeningnummer of
documenten zijn verkrijgbaar op LGI’s website via het
depotnummer voornoemd te vermelden op haar factuur.
volgende adres: http://www.lgi.com/code-of-businessIndien Leverancier verzuimt het G-rekeningnummer of
conduct.html, althans onder het kopje (Corporate)
depotnummer op de factuur te vermelden zal UPC de
Governance of deze documenten worden op verzoek
desbetreffende factuur onbehandeld retourneren.
toegestuurd.
18.5	Indien en voor zover Leverancier gevraagd wordt te
15.4	De Leverancier verklaart, garandeert en verbindt zich
voldoen aan een verzoek zoals bedoeld in artikel 18.3
jegens UPC dat
geeft Leverancier UPC hierbij voor alsdan het
a) hij geen middelen heeft gebruikt of zal gebruiken voor een
onherroepelijke recht om de door Leverancier
onwettige bijdrage, geschenk, entertainment of overige
verschuldigde loonbelasting/ premie volksverzekeringen
uitgave met betrekking tot politieke activiteiten;
en premies werknemersv erzekeringen over het
b) h ij geen directe of indirect onwettige betaling heeft gedaan
loonbestanddeel in te houden op het factuurbedrag en
of zal doen aan een buitenlandse of binnenlandse
te storten op de G-rekening of het depot voornoemd.
regeringsfunctionaris of ondergeschikte;
c) indien sprake is van Belangenverstrengelingen deze
18.6	Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal
schriftelijk kenbaar kenbaar worden aan UPC door een
Leverancier periodiek zorgdragen voor een actuele en
geautoriseerde functionaris van de Leverancier;
recente Verklaring betalingsgedrag keten- of
d) hij niet op een “lijst van verboden partijen” staat zoals
inlenersaansprakelijkheid van de Belastingdienst. Deze
aangehouden door de Amerikaanse regering of een andere
zal Leverancier ten minste aan het begin van ieder
toepasselijke jurisdictie, of anderszins onderworpen zijn aan
kalenderjaar aan UPC verstrekken, waarbij deze
restricties, verboden, sancties of handelsembargo’s, of
verklaring betrekking heeft op het volledige voorgaande
zaken doen in landen waartegen restricties, verboden,
kalenderjaar. Leverancier zendt de verklaring aan: UPC
sancties of handelsembargo’s zijn ingesteld;
Nederland, t.a.v. Secretariaat Procurement, Postbus
e) hij een nauwkeurige en eerlijke boekhouding voert in
80900, 1005 DA Amsterdam
overeenstemming met algemeen aanvaarde
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19.2	In geval van een afwijzing en/of verleende Diensten niet
zijn Geaccepteerd, heeft UPC het recht te verlangen
van de Leverancier dat de Diensten opnieuw verleend
worden op kosten en voor rekening van de Leverancier
binnen een redelijke tijdsperiode te bepalen door UPC,
onverminderd het recht tot beëindiging van de
Overeenkomst zoals opgenomen in artikel 14 lid 1. De
Leverancier zal UPC compenseren voor enige geleden
schade, verliezen en kosten als gevolg daarvan.
19.3	Indien UPC van de Leverancier verlangt dat de Diensten
opnieuw verleend worden, dan heeft UPC het recht de
Diensten zelf uit te voeren of een derde partij daartoe
te instrueren, op kosten en voor rekening van de
Leverancier, indien de Diensten onverwijld benodigd zijn
of indien de Leverancier nalaat de Diensten opnieuw te
verlenen binnen de redelijke periode bepaald in artikel
19.2.
Artikel 20. Facturen
20.1	Facturen dienen niet eerder dan na Acceptatie
verstuurd te worden.
Artikel 21. Personeel
21.1	De Leverancier is volledig verantwoordelijk voor de (i)
naleving van alle toepasselijke wetten en
belastingvoorschriften met betrekking tot de
dienstbetrekking van het Personeel; (ii) zijn eigen
handelingen en die van zijn Personeel; (iii) het
verzekeren dat al het Personeel op de hoogte is van en
functioneert in overeenstemming met de bepalingen
van de Overeenkomst wanneer de levering van de
Goederen en/of Diensten plaats vindt; en (iv) het
verzekeren dat alle Intellectuele Eigendomsrechten met
betrekking tot de Leveringen, die gecreëerd worden
door het Personeel, onbezwaard overgedragen worden
aan UPC in overeenstemming met artikel 5.
21.2	Het is Leverancier niet toegestaan de Diensten geheel
of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren zonder
schriftelijke toestemming van UPC, welke toestemming
niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
21.3	Indien Leverancier voor de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van de Diensten met toestemming van UPC
één of meer derden inschakelt, zal Leverancier in haar
overeenkomst met die derde(n), voor zover van
toepassing, de bepalingen uit de Overeenkomst van
kracht doen zijn, alsmede de verplichting voor die
derde(n) zulks ook te doen jegens de derde(n) die deze
met schriftelijke toestemming van UPC inschakelt.
21.4	Een onder deze bepaling gegeven toestemming van UPC
laat onverlet de aansprakelijkheid van Leverancier voor
de gedragingen van de ingeschakelde derde(n).
Artikel 22. Onderbreking van de Werkzaamheden
22.1	Wanneer bedrijfsomstandigheden dat vorderen, moet
Leverancier op verlangen van UPC haar werkzaamheden
onderbreken dan wel doen onderbreken. Omtrent de
financiële consequenties zal nader overleg plaatsvinden.
C DEEL C: SPECIALE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT

GOEDEREN
Indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de
Inkoop van Goederen door UPC, hebben de specifieke
voorwaarden van dit Deel C betrekking op de Overeenkomst
tezamen met de algemene bepalingen van Deel A, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald in dit Deel C.
Artikel 23. Levering
23.1	Indien de Leverancier niet in staat is, of naar alle
waarschijnlijkheid niet in staat zal zijn de Goederen te
leveren op de gespecificeerde datum, dan zal de
Leverancier UPC onmiddellijk schriftelijk berichten over
de relevante omstandigheden en een datum waarop de
Leverancier redelijkerwijs verwacht in staat te zijn de
Overeenkomst uit te voeren.
23.2	UPC kan de afgeleverde Goederen binnen een redelijke
termijn na aflevering keuren. Leverancier verleent
hiertoe toegang tot de plaatsen waar de Goederen
worden vervaardigd en verleent medewerking aan de
door UPC gewenste keuringen, inspecties of controles.
Deze medewerking houdt ook in de verstrekking voor
zijn rekening van de vereiste Documentatie en
inlichtingen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen
zijn de kosten van (her) keuringen, (her)inspecties of
(her)controles voor rekening van Leverancier
23.3	Wanneer de Goederen geheel of gedeeltelijk worden
afgekeurd, zal UPC dit schriftelijk aan Leverancier
mededelen. Deze mededeling geldt als een

ingebrekestelling. Daarbij zal UPC Leverancier in de
gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn alsnog
conform de Overeenkomst te leveren.
23.4	Ontvangst van Goederen heeft geen verder strekkende
betekenis dan dat naar het voorlopig oordeel van UPC
de uiterlijke staat van de Goederen in overeenstemming
is met de Overeenkomst. In het bijzonder staat dit niet
in de weg aan een later beroep door UPC op nietnaleving door Leverancier van diens
garantieverplichtingen of enige andere verplichting
jegens UPC.
23.5	Levering van de Goederen dient plaats te vinden met de
hoeveelheden die gespecificeerd zijn in de Inkooporder.
Wanneer UPC meer Goederen geleverd krijgt dan
gespecificeerd in de Inkooporder hoeft UPC die niet te
betalen. Zendingen met een overschrijding van de
hoeveelheid bestelde Goederen zullen, indien door UPC
verzocht, geretourneerd worden aan de Leverancier op
kosten en risico en voor rekening van de Leverancier.
23.6	Indien er zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van UPC, Goederen geleverd worden voor de
leveringsdatum gespecificeerd in de Inkooporder, zal
UPC het recht hebben de levering te weigeren of de
verzekering en opslag ervan in rekening te brengen tot
de overeengekomen leveringsdatum. Eerdere levering
van de Goederen leidt niet tot een wijziging in de
overeengekomen betaaldatum voor de Goederen.
23.7	UPC mag leveringsdata zoals vermeld in de Inkooporder
tot maximaal 2 (twee) maanden uitstellen door middel
van schriftelijke kennisgeving daarvan aan de
Leverancier.
23.8	Indien de Goederen niet geleverd zijn, of niet of slechts
gedeeltelijk op de overeengekomen leveringsdatum
geleverd zijn, anders dan als gevolg van Overmacht, dan
mag UPC zonder afbreuk te doen aan enige andere
rechten van UPC eisen dat:
a) d e Leverancier schadevergoeding betaalt van 1% (één
procent) van de waarde van de Inkooporder (of een deel
daarvan) voor iedere dag dat de schending van de
Leverancier voortduurt met een maximum van 10% (tien
procent) van de waarde van de Inkooporder (of een deel
daarvan), zonder dat UPC enig verlies of schade dient te
bewijzen, en zonder afbreuk te doen aan enige andere
rechten van UPC, inclusief het recht nakoming en volledige
schadevergoeding te eisen; en/of
b) d e Leverancier noodmaatregelen neemt teneinde het
verlies van UPC te minimaliseren, waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot het verzekeren van levering middels
alternatieve derde partijen, zonder kosten voor UPC.
23.9	De Leverancier zal UPC uiterlijk bij levering van de
Goederen alle Documentatie verschaffen die vereist
worden door toepasselijke wetten, regels, richtlijnen en
voorschriften van de EU en enig relevant land en enige
Documentatie die vereist worden door UPC volgens
instructies van UPC. Indien de Leverancier bij de
levering van de Goederen de vereiste Documentatie niet
aan UPC verschaft, heeft UPC het recht levering van
dergelijke Goederen te weigeren. In een dergelijk geval
zullen, voor de toepassing van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden, de Goederen geacht worden niet te
zijn geleverd.
Artikel 24. Verpakking
24.1.	De Leverancier levert of verschaft de Materialen op
deugdelijk verpakte wijze in overeenstemming met
beste praktijken in de sector en markeert ze in
overeenstemming met instructies van UPC zonder extra
kosten voor UPC. Ieder pakket zal duidelijk gemarkeerd
worden met het onderdeelnummer, paklijst, nummer
van de Inkooporder van UPC en alle andere
etiketteringsvoorschriften die gedetailleerd zijn in de
Inkooporder. Indien de Leverancier de Materialen niet
juist verpakt en/of markeert, zal de Leverancier UPC
vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor enige en alle
aanspraken op compensatie van schade, verliezen,
kosten en onkosten die door UPC of derde partijen
geleden of gemaakt werden in verband met of als
gevolg van de verpakking en/of markering van de
Materialen door de Leverancier.
24.2	Wanneer containers of verpakkingen geretourneerd
moeten worden aan de Leverancier, dient dit duidelijk
vermeld te worden op de transportdocumenten of
facturen. Materialen worden geretourneerd op risico en
kosten van de Leverancier, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 25. Eigendom
25.1	UPC verkrijgt het eigendom van de Materialen nadat
deze aan UPC zijn geleverd.
25.2	Indien conform Artikel 5.1 het eigendom van de
Software niet over gaat op UPC, zal de Leverancier bij
Levering aan UPC een volledig betaalde,
onherroepelijke, eeuwigdurende en overdraagbare
licentie verlenen met het recht sublicenties te verlenen
voor het gebruik van de Software uiteengezet in de
Overeenkomst.
25.3	Opzegging of beëindiging van een Overeenkomst
overeenkomstig artikel 18 zal geen afbreuk doen aan het
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behoud van UPC’s eeuwigdurende licentie voor het
gebruik van de Software die overeenkomstig artikel 25.2
verleend werd.
Artikel 26. Garanties
26.1	De Leverancier is verplicht zich te vergewissen van de
doelen waarvoor UPC de Goederen wil gebruiken, bij
gebreke waarvan het aangenomen wordt dat de
Leverancier volledig geïnformeerd is van dergelijke
doelen en de omstandigheden waaronder de levering
van de Goederen plaats moet vinden.
26.2 De Leverancier garandeert dat:
a) a lle Goederen voldoen aan de specificaties en vereisten
zoals uiteengezet in de Overeenkomst of zoals beschreven
in de Documentatie indien er geen specificaties in de
Inkooporder gegeven worden;
b) a lle Goederen nieuw zijn (tenzij schriftelijk anders overeen
gekomen) en zonder gebreken zijn in materialen, fabricage
en ontwerp gedurende een periode van 24 (vier en twintig)
kalendermaanden vanaf de leveringsdatum van de
Goederen aan UPC;
c) a lle Goederen voldoen aan alle relevante regels, richtlijnen
en voorschriften van de EU, ongeacht of de Goederen
binnen of buiten de EU gebruikt gaan worden, evenals aan
alle lokale wettelijk vastgestelde regels en overheidsregels
en – voorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de
branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen; en
d) d e Goederen geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor
UPC van plan is ze te gebruiken;
e) hij bij Levering de eigenaar van het Materiaal is;
f) h ij bij Levering van de Software de eigenaar is, en zo niet,
dat hij het recht heeft UPC een licentie te verlenen zoals
bepaald in artikel 25.2; en
g) d e Goederen bij Levering vrij zijn van alle claims en
retentierechten en onbezwaard;
Artikel 27. (Non-)conformiteit van Goederen
27.1	Indien UPC verlangt dat de Leverancier bij gebrekkige
Levering de Goederen aanvult, vervangt of repareert,
terwijl de Goederen onverwijld benodigd zijn of indien
de Leverancier nalaat de Goederen aan te vullen, te
repareren of te vervangen binnen de redelijke periode,
heeft UPC het recht dergelijke aanvullingen,
vervangingen of reparaties zelf uit te voeren, of een
derde partij daartoe te instrueren, op kosten en voor
rekening van de Leverancier.
27.2	Onverminderd enige andere rechten of vormen van
genoegdoening die UPC kan verkrijgen, wordt het hierbij
uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer Goederen in
bulk geleverd worden en slechts een deel van dergelijke
Goederen defect is of niet voldoet aan de
Overeenkomst, UPC desondanks het recht heeft, naar
eigen keuze, ofwel de gehele levering of dat deel van de
Goederen dat defect is of niet voldoet aan de
Overeenkomst af te wijzen.
Artikel 28. Documentatie
28.1	De Leverancier zal voorafgaand aan de Levering de
Documentatie verschaffen aan UPC of verzekeren dat
de Documentatie aan UPC verschaft wordt.
28.2	De Leverancier zal, op verzoek van UPC, voor ieder type
Goederen dat geleverd wordt een overeengekomen
aantal technische en/of installatiehandleidingen gratis
verschaffen.
28.3	De Leverancier garandeert dat het verstrekken van de
Documentatie aan UPC geen inbreuk zal maken op enige
Intellectuele Eigendomsrechten van een derde partij.
Artikel 29. Reserveonderdelen
29.1	Leverancier is verplicht gedurende een naar de
verkeersopvattingen voor de desbetreffende Goederen
redelijke termijn reserveonderdelen voorradig te houden
ook indien de productie van de Goederen inmiddels is
beëindigd.
29.2	Wanneer de Leverancier besluit de Goederen niet meer
te leveren zal hij:
a) U PC ten minste 6 (zes) maanden van te voren schriftelijk
op de hoogte stellen van zijn intentie dergelijke Goederen
niet langer te leveren tezamen met een bevestiging van de
exacte datum waarop de Goederen niet langer geleverd
zullen worden;
b) a lle redelijke ondersteuning aan UPC verschaffen om een
geschikt alternatief te vinden voor dergelijke Goederen,
ofwel van de Leverancier ofwel van een aanbevolen derde
partij; en
c) e en schriftelijke kennisgeving aan UPC verschaffen met
vermelding van de laatste dag waarop Inkooporders
geplaatst kunnen worden voor dergelijke Goederen, en hoe
lang de Leverancier door zal blijven gaan met het leveren
van ondersteuning voor alle Goederen die niet langer
geleverd zullen worden.
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Artikel 19. Acceptatie van Diensten
19.1	UPC zal Leverancier schriftelijk berichten of de
Diensten zijn Geaccepteerd. Indien deze kennisgeving
niet binnen 10 (tien) werkdagen na de Levering
plaatsvindt, worden de Diensten geacht te zijn
Geaccepteerd. Indien (a) de Diensten afgewezen
worden of (b) ondanks Acceptatie ontdekt wordt dat de
Diensten niet zijn geleverd zoals overeengekomen, zal
de Leverancier de Diensten alsnog leveren in
overeenstemming met de Overeenkomst.

