ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VETIPAK

Artikel 1. Algemeen
1. In deze
onder:
Vetipak:

2.

3.

4.

5.

6.

inkoopvoorwaarden

wordt

verstaan

de besloten vennootschappen met
beperkte
aansprakelijkheid:
Vetipak B.V, statutair gevestigd te
Oss,
Vetipak
Veghel
B.V.,
statutair gevestigd te Veghel,
Vetipak External B.V., statutair
gevestigd te Oss, Vetipak Petfood
B.V.,
statutair
gevestigd
te
Veghel, Vetipak Personal Care
B.V., statutair gevestigd te Oss
en
Vewoet
B.V.,
statutair
gevestigd te Oss.;
Wederpartij: degene die door ondertekening of
op andere wijze de gelding van
deze
voorwaarden
heeft
aanvaard;
Overeenkomst: alle afspraken tussen Vetipak
en Wederpartij betreffende het
door W ederpartij verrichten van
diensten
en/of
leveren
van
goederen aan Vetipak, alsmede
alle daarmee verband houdende
(rechts)handelingen.
Schriftelijk:
communicatie in of op schrift,
waaronder tevens communicatie
per e-mail wordt verstaan;
Voorwaarden:
de
onderhavige
algemene
inkoopvoorwaarden.
SLA:
Service Level Agreement
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanvragen,
aanbiedingen,
offertes
en
Overeenkomsten tussen Vetipak en een
Wederpartij.
De toepasselijkheid van eventuele algemene
voorwaarden
van
de
Wederpartij
wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Bij eventuele strijdigheid tussen de inhoud van
deze Voorwaarden, de offertes, aanbiedingen
en/of de gesloten Overeenkomsten, prevaleren
de bepalingen uit de Overeenkomst, de SLA,
offerte en/of aanbieding.
Indien één of meerdere bepalingen in deze
Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze
Voorwaarden volledig van toepassing. Hierbij
worden voor zover mogelijk doel en strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht
genomen.
Indien Vetipak niet steeds strikte naleving van
deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing
zijn, of dat Vetipak in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving
van
de
bepalingen
van
deze
Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2

Offertes

1. Elke
offerte,
voorcalculatie,
aanbieding,
prijsopgave
en
soortgelijke
mededelingen
gedaan
door
W ederpartij
gelden
als
onherroepelijk en zijn geheel kosteloos voor
Vetipak.
2. Het uitbrengen van een, eventueel met “offerte”
aangeduide
prijsopgave,
begroting,
voorcalculatie
of
soortgelijke
mededeling
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verplicht Vetipak niet tot het sluiten van enige
overeenkomst.
3. De in een offerte vermelde prijzen zijn
uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW en omvatten
alle kosten in verband met de nakoming van de
verplichtingen van de Wederpartij.
Artikel 3

(Totstandkoming) Overeenkomst

1. Een Overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan
en komt tot stand op de dag van ondertekening
door Vetipak, dan wel op de dag van verzending
door Vetipak van de door haar getekende
opdrachtbevestiging.
2. Mondelinge toezeggingen door en/of afspraken
met ondergeschikten van Vetipak, binden
Vetipak niet, tenzij een daartoe bevoegde
persoon van Vetipak dit schriftelijk bevestigd.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) door de Wederpartij
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod,
dan is Vetipak daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Vetipak anders aangeeft.
4. Indien Vetipak gegevens of goederen behoeft
van de Wederpartij voor de uitvoering van de
Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet
eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist
en volledig aan Vetipak ter beschikking heeft
gesteld.
Artikel 4

Wijzigingen / meerwerk

1. Wijzigingen in de overeenkomst worden
Schriftelijk overeengekomen.
2. Vetipak is bevoegd om in overleg met
Wederpartij de omvang en/of de hoedanigheid
van de Overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen
worden Schriftelijk overeengekomen.
3. Indien een wijziging naar het oordeel van
Wederpartij
gevolgen
heeft
voor
de
overeengekomen prijs en/of uitvoerings- dan
wel
leveringstermijnen,
zal
Wederpartij,
alvorens uitvoering te geven aan de wijziging
hierover uiterlijk binnen 5 werkdagen na
kennisgeving van de verlangde wijziging
Schriftelijk te informeren. Indien Vetipak van
oordeel is dat de gevolgen voor prijs of levertijd
onredelijk zijn ten opzichte van de aard en
omvang van de gewenste wijziging, is Vetipak
gerechtigd de overeengekomen wijziging te
herroepen.
4. Eventueel gemaakte (nadere) afspraken en/of
wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken
en/of
toezeggingen
door
personeel,
vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen
binden Vetipak slechts indien en voor zover
deze door Vetipak Schriftelijk zijn bevestigd.
5. Indien door additionele wensen van Vetipak de
prestaties
die
Wederpartij
moet
leveren
aantoonbaar worden verzwaard of uitgebreid, is
sprake van meerwerk dat voor vergoeding in
aanmerking kan komen, indien dit Schriftelijk is
overeengekomen. Wederpartij zal voordat met
het
meerwerk
wordt
aangevangen
een
schriftelijke offerte uitbrengen, met betrekking
tot de omvang van het door wederpartij ten
gevolge van deze wijziging verwachte meerwerk
en de daaraan verbonden kosten.

Artikel 5 Prijzen
1. De prijs van het door W ederpartij geleverde aan
Vetipak is vast.
2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief
BTW en omvatten alle kosten in verband met de
nakoming
van
de
verplichtingen
van
Wederpartij.
3. Door W ederpartij verricht meerwerk als bedoeld
in artikel 4 lid 5 van deze Voorwaarden zal aan
Vetipak
in
rekening
worden
gebracht,
afzonderlijk van de prijs die partijen voor de
Overeenkomst zijn overeengekomen.

2.

3.
Artikel 6 Levering, termijnen en risico-overgang
1. Leveringen van goederen vinden plaats op de
tussen partijen overeengekomen plaats en het
tussen partijen overeengekomen tijdstip, één en
ander op basis van de Incoterm DDP (‘Delivery
Duty Paid’ zoals in bedoeld in de Incoterms
2010).
2. De
in
de
Overeenkomst
genoemde
(lever)termijnen zijn fatale termijnen. Bij
overschrijding van een termijn, is Wederpartij
aldus zonder schriftelijke ingebrekestelling in
verzuim.
3. Wederpartij
dient
een
dreigende
termijnoverschrijding onverwijld schriftelijk te
melden aan Vetipak.
4. Indien Vetipak Wederpartij verzoekt de levering
uit te stellen, zal W ederpartij de goederen
deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor
Vetipak opslaan, beveiligen en verzekeren.
5. De eigendom van en het risico voor de door
Wederpartij geleverde goederen gaan op
Vetipak over onmiddellijk nadat deze zijn
geleverd door W ederpartij en – indien van dit
recht door Vetipak gebruik wordt gemaakt - door
Vetipak zijn goedgekeurd.
6. Op
het
moment
dat
materialen,
zoals
grondstoffen, hulpstoffen van Vetipak zijn
verwerkt in zaken van W ederpartij, is sprake
van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan
Vetipak toebehoort.
7. In het geval Vetipak aan W ederpartij materialen,
zoals
grondstoffen,
hulpstoffen,
gereedschappen,
tekeningen,
specificaties,
software ter beschikking stelt ten behoeve van
de nakoming van de Overeenkomst, blijven
deze eigendom van Vetipak. W ederpartij zal
deze afgescheiden bewaren van voorwerpen
welke toebehoren aan haarzelf of aan derden.
Artikel 7 Uitvoering, kwaliteit en keuring
1. Wederpartij garandeert dat de te leveren
goederen en eventueel de installatie / montage
daarvan:
a) zullen voldoen aan de in de Overeenkomst
vermelde specificaties en kwalificaties;
b) zullen zijn vervaardigd van degelijke
materialen en voldoen aan de wettelijke
eisen en overige overheidsvoorschriften,
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4.

5.

alsmede aan de eisen van de binnen de
branche gehanteerde (voedsel)veiligheidsen kwaliteits- en milieunormen, alle zoals
deze gelden ten tijde van de levering;
c) geschikt zullen zijn voor het doel waarvoor
zij zijn bestemd;
Wederpartij zal de opgedragen werkzaamheden
zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid
tot een goed resultaat brengen, steeds met
inachtneming van de voorschriften inzake Arbo,
(voedsel)veiligheid en milieu. Wederpartij ziet
er op toe dat haar personeel voldoet en zal
blijven voldoen aan de ter uitvoering van de
Overeenkomst
benodigde
kwaliteiten
ten
aanzien van deskundigheid en ervaring.
Wederpartij dient zich voordat met de uitvoering
van de Overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt op de hoogte te stellen van de
omstandigheden op het terrein en in de
gebouwen van Vetipak waar de werkzaamheden
moeten worden verrichten of de goederen
moeten worden geleverd. Meer specifiek dienen
transporteurs zich te houden aan het reglement
dat
is
te
raadplegen
via
https:/www.vetipak.com/storage/cms/files/transp
ort_regulations__transport_reglement_.pdf .
Leveranciers dienen zich te houden aan het
reglement
dat
is
te
raadplegen
via
https://www.vetipak.com/storage/cms/files/suppl
ier_requirements__leveranciersvoorwaarden_.p
df. Bedrijfsbezoekers dienen zich te houden aan
het reglement dat is te raadplegen via
https://www.vetipak.com/storage/cms/files/rules
_for_visitors__en_.pdf.
Wederpartij
is
verplicht
bijbehorende
documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd
met de levering ter beschikking te stellen aan
Vetipak.
Vetipak is bevoegd om het door Wederpartij aan
haar geleverde te (laten) keuren, waarvan de
kosten voor rekening van Wederpartij komen als
uit de keuring blijkt dat niet is voldaan aan de
overeengekomen eisen en specificaties.

Artikel 8 Betaling en incassokosten
1. Na ontvangst van hetgeen Wederpartij aan
Vetipak conform de Overeenkomst dient te
leveren, kan Wederpartij aan Vetipak een
factuur sturen.
2. De factuur dient te voldoen aan de eisen die de
wet hieraan stelt en dient tevens aan de juiste
vennootschap te worden gericht. Voldoet een
factuur niet aan de gestelde eisen, dan bestaat
geen verplichting tot betaling.
3. Vetipak hanteert een betalingstermijn van
maximaal 60 dagen. Indien Vetipak binnen 8
dagen na factuurdatum betaalt, mag zij een
betalingskorting van 2 % toepassen op het
factuurbedrag. Indien Vetipak binnen 15 dagen
na
factuurdatum
betaalt,
mag
zij
een
betalingskorting van 1 % toepassen op het
factuurbedrag.
4. Vetipak heeft het recht het bedrag van de
factuur te verminderen met bedragen, die
Wederpartij is verschuldigd aan Vetipak.

5. Betaling door Vetipak houdt op geen enkele
wijze afstand van recht in.
6. Vetipak is bevoegd, voordat betaling plaatsvindt
of in plaats van eigendomsoverdracht te
verlangen
dat
de
Wederpartij
een
onvoorwaardelijk en onherroepelijke bank - of
concerngarantie doet afgeven door een voor
Vetipak acceptabele bank of concern om de
nakoming van haar verplichtingen zeker te
stellen.
Artikel 9 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse)
opzegging van de Overeenkomst
1. Vetipak is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen
op
te
schorten
of
de
Overeenkomst te ontbinden, indien:
- de W ederpartij de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
- na het sluiten van de Overeenkomst Vetipak
ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;
- de W ederpartij bij het sluiten van de
Overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van haar
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de
Wederpartij niet langer van Vetipak kan
worden gevergd dat zij de Overeenkomst
tegen de oorspronkelijk overeen gekomen
condities zal nakomen.
2. Vetipak is bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Vetipak kan worden gevergd.
3. Indien Vetipak tot opschorting of ontbinding
overgaat, is Vetipak op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor
op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de W ederpartij de voor haar uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt en deze niet-nakoming een
ontbinding rechtvaardigt, dan is Vetipak
gerechtigd de Overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl
de W ederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
5. Indien de ontbinding aan de W ederpartij
toerekenbaar is, is de W ederpartij gehouden tot
vergoeding van schade
zijdens Vetipak,
daaronder begrepen de kosten, direct of indirect
daardoor ontstaan.
6. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door Vetipak, zal Vetipak in overleg
met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht
van nog te verrichten werkzaamheden aan
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derden, tenzij de opzegging aan de Wederpartij
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Vetipak extra kosten met
zich meebrengt, dan worden deze aan de
Wederpartij
in
rekening
gebracht.
De
Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij
Vetipak anders aangeeft.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag
niet binnen drie maanden is opgeheven - ten
laste van de Wederpartij, van schuldsanering of
een andere
omstandigheid
waardoor
de
Wederpartij niet langer vrijelijk over haar
vermogen kan beschikken, staat het Vetipak vrij
om de Overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen, zonder enige verplichting
harerzijds
tot
betaling
van
enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Vetipak op de Wederpartij zijn
in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien en voor zover de Overeenkomst te
kwalificeren is als een duurovereenkomst, dan
is deze te allen tijde opzegbaar door Vetipak
met inachtneming van een opzegtermijn van
zestig (60) dagen.
Artikel 10 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting uit de Overeenkomst indien
zij daartoe gehinderd worden door overmacht.
2. Onder overmacht in de zin van deze
Voorwaarden
wordt
verstaan:
iedere
tekortkoming die niet is te wijten aan schuld en
die noch krachtens de wet, rechtshandeling of
de in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen behoort te worden toegerekend.
Onder overmacht wordt in ieder geval niet
verstaan: gebrek aan personeel, stakingen,
ziekte van personeel, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van goederen van derden.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade
die Vetipak lijdt als gevolg van een aan
Wederpartij toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst.
2. Wederpartij vrijwaart Vetipak voor alle schade
en kosten die zijdens Vetipak mochten ontstaan
als gevolg van een gebrek aan het door
Wederpartij geleverde, dan wel als (direct of
indirect) gevolg van aanspraken door derden
voortkomende uit niet, niet-tijdige, dan wel
ondeugdelijke levering door Wederpartij aan
Vetipak. Indien ter zake door een derde een
vordering tegen Vetipak wordt ingesteld, zal
Vetipak Wederpartij hiervan in kennis stellen
onder toezending van de nodige gegevens.
3. Indien Vetipak uit dien hoofde door derden
wordt aangesproken, dan is Wederpartij
verplicht Vetipak zowel buiten als in rechte bij
te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat
van haar in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de W ederpartij in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is
Vetipak, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Vetipak en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van W ederpartij.
4. Wederpartij is verplicht zich afdoende te
verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s,
waaronder doch niet beperkt tot brand, diefstal,
waterschade
alsmede
(product)
aansprakelijkheid.
W ederpartij
zal
de
betreffende verzekeringspolis op eerste verzoek
van Vetipak aan haar ter hand stellen.
5. Indien Vetipak aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van
Vetipak
beperkt
tot
maximaal
de
omzetwaarde van de Overeenkomst, althans tot
dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. Vetipak is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
Artikel 12 Vrijwaring
1. De W ederpartij vrijwaart Vetipak voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden
en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Vetipak toerekenbaar is.
2. Indien Vetipak uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de
Wederpartij gehouden Vetipak zowel buiten als
in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van haar in dat geval verwacht mag
worden. Mocht de W ederpartij in gebreke blijven
in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Vetipak, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Vetipak en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de W ederpartij.
Artikel 13 Derden ingeschakeld door W ederpartij
1. Wederpartij is vrij de werkzaamheden door
derden te laten uitvoeren, nadat Vetipak hier
Schriftelijk mee in heeft gestemd.
2. Wederpartij staat er voor in dat de door haar
ingeschakelde
derden
de
uit
deze
Overeenkomst voortvloeiende technische en
kwalitatieve normen en eisen in acht zullen
nemen.
3. Wederpartij is in alle opzichten verantwoordelijk
voor de uitvoering van de werkzaamheden en
prestaties van de derden die zij in het kader van
deze
Overeenkomst
heeft
ingeschakeld.
Wederpartij vrijwaart Vetipak voor alle schade
en kosten, die zijdens Vetipak mochten
ontstaan door geleverde diensten door derden.
4. Indien Vetipak van mening is dat een door
Wederpartij ingeschakelde derden niet c.q. niet
goed
voldoet
aan
de
tussen
partijen
overeengekomen kwalificaties, dan wel niet
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bereid of in staat is de werkzaamheden naar
behoren te verrichten, is Vetipak gerechtigd van
Wederpartij te verlangen dat deze derde wordt
vervangen.
5. Wederpartij vrijwaart Vetipak voor iedere
vordering
die
een
uitvoeringsinstantie
werknemersverzekering en/of Belastingdienst
op Vetipak op grond van inleners- en/of
ketenaansprakelijkheid pretendeert te hebben.
Artikel 14 Intellectuele eigendom / geheimhouding
1. Indien op het door Wederpartij geleverde
intellectuele en/of industriële eigendomsrechten
rusten, dan verkrijgt Vetipak daarvan kosteloos
het gebruiksrecht. Dit recht betreft alsdan een
niet-exclusieve (wereldwijde en eeuwigdurende)
licentie, met het recht sublicenties te verlenen.
2. Wederpartij staat in voor het vrije en
ongestoorde gebruik door Vetipak van de
geleverde zaken.
3. Wederpartij vrijwaart Vetipak voor eventuele
aanspraken van derden dan in verband met
inbreuk op intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten van derden, door of bij de
uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele
daaraan voor Vetipak verbonden kosten dan wel
te lijden schade wordt volledig door Wederpartij
vergoed.
4. Wederpartij
is
verplicht
tot
strikte
geheimhouding van al hetgeen haar in het kader
van de Overeenkomst en uitvoering daarvan ter
kennis komt, is gekomen of gebracht over of
van de door Vetipak gedreven onderneming(en).
Wederpartij
is
verplicht
deze
geheimhoudingsverplichting ook op te leggen
aan haar personeel dan wel aan in het kader
van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
5. Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder
schriftelijke toestemming van Vetipak in
publicaties, reclame-uitingen of anderszins in
het openbaar melding te maken van de tussen
partijen tot stand gekomen overeenkomst, de
door Wederpartij aan Vetipak geleverde
diensten en/of producten zijn relatie tot Vetipak.
6. Al hetgeen Wederpartij in het kader van de
Overeenkomst bekend wordt dan wel eventuele
informatie en/of bescheiden door Vetipak in dat
kader verstrekt, mogen door Wederpartij
uitsluitend worden gebruikt voor het doel
waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld en
blijven te allen tijde eigendom van Vetipak.
Artikel 15 Ethisch protocol
1. Wederpartij verklaart hierbij dat zij bij het in
dienst nemen van medewerkers slechts afgaan
op de kundigheid van de persoon, en niet zal
discrimineren op afkomst, ras, geloof en leeftijd.
Verder zijn rechten en plichten binnen de
organisatie voor alle medewerkers gelijk op h et
vlak
van
beloning,
training,
arbeidsvoorwaarden,
reglementen
en
promotiekansen. Tevens verklaart Wederpartij
dat uitsluitend zaken wordt gedaan met
bedrijven die op eenzelfde wijze met hun
medewerkers omgaan als de eigen organisatie

2. De werknemers van de W ederpartij of
toeleveranciers zullen geacht worden niet meer
dan 60 uur per week te werken, inclusief
overuren,
behalve
bij
zeer
bijzondere
omstandigheden. In landen waar het totaal
aantal werkuren minder is, zal die standaard
aangehouden worden. W erknemers hebben het
recht op minstens 1 dag vrij elke zevendaagse
periode.
3. De W ederpartij of hun zakelijke partners mogen
geen gebruik maken van fabrieken waar
dwangarbeid plaatsvindt, inclusief arbeid die
voortkomt uit politieke overwegingen of als
strafmaatregel voor het uitspreken van politieke
overtuigingen. De W ederpartij moet over
voldoende gegevens beschikken met betrekking
tot het in dienst nemen en/of inhuren van
personeel, om aan te kunnen tonen en
nakoming te bevestigen van deze maatregel.
Deze moet beschikbaar zijn voor inspectie. De
Wederpartij mag geen materialen inkopen die
geproduceerd zijn onder een van deze vormen
van dwangarbeid en moet zaken relaties
beëindigen met elk van dit soort bronnen die
zulke arbeid gebruiken.
4. Wederpartij en zijn toeleveranciers streven naar
een verbetering van primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden tot een niveau dat als
algemeen geldend kan worden beschouwd voor
de economische omgeving in de regio waar
Wederpartij of toeleverancier zaken doet.
5. Wederpartij en toeleverancier maken geen
gebruik van kinderarbeid en stellen alles in het
werk om te voorkomen dat artikelen worden
ingekocht die afkomstig zijn uit kinderarbeid. De
term “kind” refereert naar een persoon jonger
dan 15 jaar of jonger dan de leeftijd waarop
verplichte educatie is afgerond in het land van
fabricage, welke het hoogst is.
6. De
W ederpartij
en
toeleveranciers
onderschrijven het recht van de werknemers
voor het laten ontstaan van, en participeren in
organisaties van hun eigen keuze.
7. De W ederpartij en diens toeleverancier is
verplicht zijn werknemers te behandelen met
respect en waardigheid. Geen werknemer zal
worden blootgesteld aan enig lichamelijke,
seksuele, psychische of verbale mishandeling.
De W ederpartij en diens zakelijke klant streven
naar het verzekeren van een veilige en gezonde
werkplek waarbij werknemers niet blootgesteld
worden aan gevaarlijke omstandigheden.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vetipak
partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking
betrokken
partij
aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Vetipak is
bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders
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voorschrijft. Niettemin heeft Vetipak het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de
wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter
doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de versie zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de
rechtsbetrekking met Vetipak.
2. De Nederlandse tekst van de algemene
voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

